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SUMÁRIO

BRASÍLIA - DF

ATA DA 15" SESSÃO DA CÂMARA DOS DEPUTA·
DOS, DA la SESSÃO LEGISLATIVA, DA 50" LEGISLATU.
RA, EM 14 DE MARÇO DE 1995

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

OFÍCIOS

W 456/95 - Do Excelentíssimo Senhor Clóvis Barros Car
valho, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil, da Presidência da
República, encaminhando Mensagem em que solicita a retirada do
Projeto de Lei nO 997, de 1991.

N° 161195 - Do Senhor Deputado Miro Teixeira, Líder do
PDT, indicando os Deputados Matheus Schmidt e Eurípides Mi
randa, para integrarem, na qualidade de membros Titular e Suplen
te, respectivamente, a Comissão Especial "destinada ao estudo das
refotmas políticas".

N° 172/95 - Do Senhor Deputado Miro Teixeira, Líder do
PDT, indicando o Senhor Deputado Itamar Serpa para integrar, na
qualidade de membro Titular, a' Comissão Especial destinada a
apreciar a Proposta de Emenda à Constituição nO 5, de 1995 (Em
presa Brasileira).

N° 174195 - Do Senhor Deputado Miro Teixeira, Líder do
PDT, indicando os Senhores Deputados Fernando Lopes e Fernan
do Zuppo para integrarem; na qualidade de membros Titulares, a
Comissão Especial destinada a apreciar a Proposta de Emenda à
Constituição n° 3, de 1995 (Serviços de Telecomunicações).

REQUERIMENTO

- Dos Senhores Deputados Newton Cardoso, Saraiva Feli
pe, Genésio BemardiJ1o, Leopoldo Bessone, Maria Elvira e Silas

Brasileiro, requerendo que seja encaminhado. ao Excelentissimo
Senhor Presidente da República um apelo no sentido de que toda e
qualquer providência visando à privatização da Cia. Vale do Rio
Doce seja submetida à aprovação do Congresso Nacional.

MENSAGENS

Mensagem nO 22, de 1995 (Do Poder Executivo) - Submete
à consideração do Congresso Nacional o ato constante do Decreto
de 27 de dezembro de 1994, que ''Renova a concessão da TV Ga
zeta de Alagoas Ltda., para explorar seIViço de radiodifusão de
sons e imagens, na cidade de Maceió, Estado de Alagoas".

Mensagem nO 116, de 1995 (Do Poder Executivo) - Subme
te ~ consideração do Congresso Nacional o ato constante da Porta
ria n° 1.283, de 29 de dezembro de 1994, que renova a permissão
outorgada à Rede Comunitária de Comunicações de Santana do
Liv~ento Ltda., para pxplorar, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Santana do Livramento, Estado do Rio Grande do Sul.

Mensagem n° 117, de 1995 (Do Poder Executivo) - Solicita
a retirada do Projeto de Lei nO 4.866, de 1994, que "altera os arti
gos 27 e 51 da Lei n° 5540, de 28 de novembro de 1968, e dá ou
tras providências".

Mensagemn° 168, de 1995 (Do Poder Executivo) - Subme
te à consideração do Congresso Nacional o texto do Protocolo Re
lativo ao Código Aduaneiro do Mercosul, concluído em Ouro
Preto, assinado pelo Brasil em 17 de dezembro de 1994.

Mensagem n° 223, de 1995 (Do Poder Executivo) - Comu
nica o Excelentíssimo Senhor Presidente da República que se au
sentará do País no período de 28 de fevereiro a 4 de março de
1995, para assistir às cerimônias de posse do Presidente da Repú
blica Oriental do Uruguai, Júlio ,Maria Sanguinetti, e para realizar
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visita oficial à República do Chile.

INDICAÇÃO

Indicação nO 649, de 1995 (Do Sr. Gilberto Mosmann) 
Sugere ao Poder Executivo o estudo de medidas e providências
compensatórias à exportação de produtos oriundos da indústria
coureiro-ealçadista brasileira.

PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Proposta de Emenda à Constituição nO 1, de 1995 (Do Sr.
Mendonça Filho e outros) - Dá nova redação ao § 5° do art. 14 da
Constituição Federal.

Proposta de Emenda à Constituição n° 2, de 1995 (Do Sr.
Roberto Magalhães e outros) - Dá nova redação ao art. 62 da
Constituição Federal.

Proposta de Emenda à Constituição nO 3, de 1995 (Do Poder
Executivo) Mensagem n° 191195 - Altera o inciso XI do art. 21 da
Constituição Federal.

Proposta de Emenda à Constituição nO 4, de 1995 (do Poder
Executivo) - Mensagem n° 192/95 - Altera o § 2°. do art. 25 da
Constituição Federal. •

Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 1995 (do Poder
Executivo) - Mensagem nO 193/95 - Altera o inciso IX do art.
170, o art 171 e o § 1° do art 176 da Constituição Federal.

Proposta de Emenda à Constituição n° 6, de 1995 (do Poder
Executivo) - Mensagem n° 194195 - Altera o § 1° do art. 177 da
Constituição Federal. .

Proposta de Emenda à Constituição n° 7195 (do Poder Exe
cutivo) - Mensagem nO 195/95 - Altera o art. 178 da Constituição
Federal.

Proposta de Emenda à Constituição nO 8, de 1995 (do Sr.
Alberto Goldman e outros) - Suprime o inciso V do art. 59 e o art.
62 da Constituição Federal.

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

Proposta de Fiscalização e Controle nO 96-A, de 1994 (do
Sr. Fábio Feldmann) - Solicita à Comissão de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público, com o auxílio do Tribunal de Contas
da União, que se proceda investigação sobre a situação de bens pa
trimoniais no Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha e
do Tenno de Pennissão de Uso fumado entre o Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente - IBAMA, e a Empresa Noronhense de Desen
volvimento; tendo parecer da Comissão de Trabalho, de Adniínis
tração e Serviço Público, pelo acolhimento desta.

ERRATA
(Republica-se, em virtude de incorreção)

Onde se lê:

PROJETO DE LEI NO 4.898, DE 1995
(Do Poder Executivo)

Mensagem nO 1.270/94

Dá nova redação aos artigos 63, 300, 312, 319,320, 322,
323 e 387 do Decreto-Lei nO 3.689, de 3 de outubro de 1941, Có
digo de Processo Penal.

(À Comissão de Constituição e Justiça e de Redação - art
24,TI)
Leia-se:

PROJETO DE LEI NO 4.898, DE 1995
(Do Poder Executivo)

Mensagem nO 1.270/94

Dá nova redação aos artigos 63, 300, 312, 319,320, 322,
323 e 387 do Decreto-Lei n° 3.689, de 3 de outubro de 1941, C6-

digo de Processo Penal.
(À Comissão de Constituição e Justiça e de Redação)

Onde se lê:

PROJETO DE LEI N° 4.899, DE 1995
(Do Poder Executivo)

Mensagem nO 1.271/94

Dá nova denominação aos Capítulos TI e V do Título TI do
Livro m, e estabelece nova redação para os artigos 581 a 592,
609, 610, 619 e 620 do Decreto-Lei n° 3.689, de 3 de outubro de
1941, Código de Processo Penal.

(À Comissão de Constituição e Justiça e de Redação - art.
24, TI)
Leia-se:

PROJETO DE LEI N° 4.899, DE 1995
(Do Poder Executivo)

Mensagem n° 1.271/94

Dá nova denominação aos Capítulos TI e V do Título TI do
Livro m, e estabelece nova redação para os artigos 581 a 592,
609, 610, 619 e 620 do Decreto-Lei nO 3.689, de 3 de outubro de
1941, Código de Processo Penal.

(À Comissão de Constituição e Justiça e de Redação)
Onde se lê:

PROJETO DE LEI N° 4.900, DE 1995
(Do Poder Executivo)

Mensagem n° 1.272/94

Altera o Capítulo TI, do Título I, do Livro TI, artigos 406 a
497 do Decreto-Lei nO 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de
Processo Penal.

(À Comissão de Constituição e Justiça e de Redação - art.
24,TI)
Leia-se:

PROJETO DE LEI N° 4.900, DE 1995
(Do Poder Executivo)

Mensagem n° 1.272/94

Altera o Capítulo TI, do Título l, do Livro TI, artigos 406 a
497 do Decreto-Lei nO 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de
Processo Penal.

(À Comissão de' Constituição e Justiça e de Redação)

IV - Pequeno Expediente
SILVIO ABREU - Concessão, pela Universidade de Brasí

lia - UNB - do título de DoutorHonoris Causa ao Senador Darcy
Ribeiro.

UBALDO CORRÊA - Compromissos assumidos pelo Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso em Santarem, Estado do Pará,
durante a campanha eleitoral: implantação do ''Linhão'' de energia
elétrica entre a Hidrelétrica de Tucurní e o Município paraense de
Itaituba; recuperação e conclusão da Rodovia Transamazônica; e
asfaltamento da Rodovia Cuiabá-Santarém. Corte de recursos or-
çamentários destinados à região oeste do Estado do Pará. .

JAIR BOLSONARO - Adiamento da data de pagamento
dos servidores do Poder Executivo.

OSVALDO BIOLCHI- Criação de frente parlamentar para
. elaboração de propostas com vistas à reversão da crise na agricul
tura.

ANTÔNIO GERALDO - Conquista, pelo Atlético Clube
do Porto, do primeiro turno do campeonato pernambucano de fute
bol da primeira divisão.

ADHEMAR DE BARROS FILHO - Nota "Estrangeiros na
Saúde", plblicada no jornal O Estado de S. Paulo, Visão equivo-
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cada do Ministro Adib Jatene, da Saúde, ao impedir a participação nacional. Elogios à direção do Jornal O Globo pela publicação de
de estrangeiros na área de saúde. Encaminhamento de proposta de Atlas da Hist6ria Universal.
emenda à Constituição com o objetivo de permitir à iniciativa pri- ALZIRA ÉWERTON - Enfraquecimento do comércio na
vada, nacional ou estrangeira, livre acesso à prestação de serviços Zona Franca de Manaus em decorrência da redução do Imposto de
de assis~nciaà saúde. Importação sobre Mercadorias Estrangeiras adquiridas em Ciudad

SERGIO MIRANDA - Não-comparecímento do Sr. Pérsio deI Este, Paraguai.
Arida, Presidente do Banco Central do Brasil, à Comissão de Fis- Combate ao contrabando de produtos originários do Para-
calização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, para guai.
prestação de esclarecimentos acerca de alterações na política cam- PAULO ROCHA - Implantação de refinaria de petróleo no
bial brasileira. Suspensão, pelo Presidente Fernando Henrique Estado do Pará.
Cardoso, dos trabalhos da Comissão Especial de Investigação que CANDIDO MAlTOS - Precariedade do sistema de saúde
investigava a existência de COlUlpçáo no âmbito do Executivo. pública no País.

ALDO ARANI'ES - Expectativas de continuidade de défi-. Reabertura do Hospital da Posse, Município de Nova Igua-
cit da balança comercial brasileira em decorrência da política de çu. Estado do Rio de Janeiro.
importações adotada pelo Governo Federal. Estímulo à especula- SANDRA STARLING - Suspensão, pela Juíza Selene Ma
ção fmanceira com o aumento das taxas de juros no País. Repúdio ria de Almeida, da 4& Vara da Justiça Federal do Distrito Federal,
à política neoliberal de governo. do pagamento das aposentadorias dos ex-Deputados Federais Cid

SOCORRO GOMES - Admissibilidade, pela Comissão de Carvalho, Genebaldo Correia, João Alves, Ibsen Pinheiro e Feres
Constituição e Justiça e de Redação da Câmara dos Deputados, de Nader. Recebimento, pela oradora, de convite do Tribunal Regio
proposta de emenda à Constituição, oriunda do Poder Executivo, nal Federal da 1& Região para proferir palestra sobre o tema "Vio-
que trata da navegação de cabotagem. lência contra a Mulher e Morosidade do Poder Judiciário".

MARCONI PERILLO - Defmição de cronograma de re- ROBERTO ROCHA - Comemoração do 28° aniversário do
passe dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios. Município de Santa Inês, Estado do Maranhão.

DOMINGOS LEONELli - Repúdio ao programa docu- JOSÉ JANENE - Transcurso do Dia Mundial Libanês - 14
mentário referente à comemoração do 10" aniversário de fundação de março.
da TV Bahia. Urgência na implantação do Conselho de Comunica- Cumprimento da Resolução n° 425, do Conselho de Segu
ção Social. Revisão da legislação e dos critérios para concessões rança da Organização das Nações Unidas - ONU - sobre retirada
na área de telecomunicações: de combatentes israelenses do Líbano - Homenagem ao Deputado

PAULO PAIM - Ação de especuladores na economia na- Nabih Berry, Presidente da Assembléia Nacional do Líbano.
cional. Perspectivas de recessão no País. FERNANDO ZUPPO - Propostas para elevação da quali-

OSÓRIO ADRIANO - Saneamento fmanceiro da Rede dade do ensino público brasileiro.
FerroviáriaFederal-RFFSA. AUGUSTO CARVALHO - Conveniência da extinção da

ANTÔNIO BRASIL - Repúdio à Medida Provisória nO figura do Juiz Classista na Justiça do Trabalho. Elogio ao artigo
935, de 1995. "O M!to da Conciliação", de autoria do Juiz do Trabalho Marcelo

MADRI sÉRGIO - Construção da Rodovia do Pacífico. Luiz Avila de Bessa, publicado no suplemento 'Direito e Justiça
WIGBERTO TARWCE - Improcedência da noticia de Correio Braziliense.

que a presença maciça de Deputados às sessões da Casa esteja vin- NELSON MARQUEZELLI - Comercialização da safra
culada à ameaça de cortes nos vencimentos dos Parlamentares. Re- agrícola. Extinção da Taxa Referencial - TR - nas operações de
púdio à reportagem jornalística que considera o orador "dublê" de crédito rural. Fotmulação de política para a agricultura brasileira.
Deputado" do destinar apenas um dia por semana para atendimen- JOÃO MENDES - Reforma tributária como instrumento
to a eleitores.,Aplausos à direção do jornal Correio Braziliense mais eficaz para a correção das distorções sociais. Adoção de novo
pela retratação, em primeira página, de matéria que incrimina mãe- modelo econômico no País.
de-família pelo assassínio de um de seus filhos. JOSÉ CHAVES - Vantagens da implantação do Sistema de

BETO MANSUR - Cumprimento de resoluções daOrgani- Vár.lea do Una no abastecimento de água da região metropolitana
zação das Nações Unidas - ONU - sobre retirada dos combatentes de Recife e outras cidades vizinhas, no Estado de Pernambuco.
estrangeiros do Líbano e libertação de prisioneiros de guerra liba- Aporte de recursos, pela Caixa Econômica Federal, através do
neses. Programa de Saneamento para a População de Baixa Renda -

ELIAS MURAD - Instituição, pelo governo libanês, do Dia PROSANEAR - para realização do projeto.
de Solidariedade com o Sul do Líbano - 14 de março. Cumpri- JACKSON PEREIRA - Fragilização do sistema bancário
mento da Resolução n° 425, da Organização das Nações Unidas - mundial. Efetiva atuação da equipe econômica brasileira na altera
ONU - sobre retirada das forças israelenses do Líbano - Carta do ção da política cambial.
Sr. Nabih Berry, Presidente da Assembléia Nacional Libanesa. Fortalecimento da Comissão de Valores Mobiliários -

ARNALDO FARIA DE SÁ - Artigo ''Presidente FHC, os CVM - para melhor flScalização do mercado de capitais.
aposentados e pensionistas estão passando fome", do Sr. Ricardo WELINTON FAGUNDES - Asfaltamento da Mf-235, na
Rocha, publicado no Jornal Vicentino. Chapada dos Parecís, Estado do Mato Grosso, para melhoria do

CHICO DA PRINCESA - Medidas a serem adotadas pelo escoamento da produção agricola da região.
Governo Fernando Henrique Cardoso para recuperação do setor MARINHA RAUPP - Redução da pobreza, com proteção
agropecuário. ao meio ambiente, como desafio para os governantes dos países

RICARDO IZAR - Transcurso do Dia Mundial Libanês - em desenvolvimento.
14 de março.Cumprimento da Resolução n° 425, da Organização Compromisso da oradora, como Primeira-Dama do Estado
das Naçõespnidas - ONU. de Rondônia, pela luta em favor do desenvolvimento sustentável e

JOSE CARLOS LACERDA - Má qualidade do ensino no equitativo. Esforços empreendidos pelo Governo do Estado de
País. Urgência na reformulação das diretrizes e bases da educação Rondônia para criação de novos empregos e adoção de técnicas
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modernas na agricultura regional.
FERNANDO LYRA - Entrevistas da jornalista Regina

Zappa com o psicanalista Jurandir Freire Costa, publicada no Jor
nal do Brasll e do Sr. Celso Furtado, publicada na revista IstoÉ,
sob o título "O último guerreiro".

FAUSTO MARlELLO - Adoção, pelo Govemo Federal,
de incentivos para o setor calçadista exportador, em vista de pro
blemas decorrentes da defasagem cambial.

FRANCISCO SILVA - Papel do Congresso Nacional na
implantação de medidas inibidoras do crime de seqüestro.

ROMEU ANÍZIO - Imediata limitação das taxas de juros
reais no País.

Saneamento do setor fmanceiro nacional.
NEY LOPES - Liberação de linhas de crédito de custeio e

investimento para o setor agrícola nordestino.
JOSÉ JORGE - Metas anunciadas pelo Presidente Fernan

do Henrique Cardoso para ml'llioria do ensino público brasileiro.
JORGE WILSON - Cumprimento, pelos Parlamentares,

dos compromissos assumidos em campanha eleitoral.

v - Grande Expediente

ALDO REBELO (Como Líder) - Solidariedade aos Depu
tados Beto Mansur e Elias Murad pelo registro dos dezessete anos
da invasão de Israel ao Sul do Líbano. Não-comparecimento do
Sr. Pérsio Arida, Presidente do Banco Central do Brasil, a reunião
de audiência pública na Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle da Câmara dos Deputados.

CARLOS.SANTANA - Eixos de uma nova política nacio
nal de transportes para reconstmção e redirecionamento do Siste
ma Naciony de Transportes em novas bases.

ADAO PREITO - Atuação parlamentar do orador. Refor
ma agrária e adoção de política de incentivo à agricultura para o
combate ao desemprego e ã miséria mo País. Abertura de crédito
especial para pequenos e médios agricultores.

VI - Ordem do Dia

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Criação de Comissão Es
pecial, composta de trinta membros, destinada a proferir parecer,
no prazo de até quarenta sessões, à Proposta de Emenda à Consti
tuição n° 7, de 1995, do Poder Executivo, que altera o art. 178 da
Constituição Federal- embarcação nacional, navegação de cabota
gem e interior.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Comunicação ao Plenário
sobre concessão, pelo Supremo Tribunal Federal, de liminar para
suspensão da eleição de Terceiro Secretário da Mesa Diretora da
Câmara dos Deputados.

Eleição, dia 15 de março do corrente, para Primeiro Secre
tário da Casa.

PRESIDENIE (Luís Eduardo) - Votação do Recurso n°
153, de 1994, da Deputada Sandra Cavalcanti e outros, solicitando
que o Projeto de Lei n° 442, de 1991, que revoga os dispositivos
legais que menciona, referentes à prãtica do jogo do bicho, seja
submetido ao Plenário.

Aprovado.
PRESIDENIE (Luís Eduardo) - Votação do Recurso n°

162, de 1994, do Deputado Luis Carlos Santos e outros, solicitan
do que o Projeto de Lei nO 3.952, de 1993, que altera a Lei n°
8.437, de 3d de junho de 1992, que dispõe sobre a concessão de
medidas cautelares contra atos do Poder Público, e clã outras pro
vidências, seja submetido ao Plenário.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação de requerimento
para retirada do Recurso nO 162, de 1994, da Ordem do Dia. Apro
vado.

PRESIDENIE (Luis Eduardo) - Votação do Recurso nO
164, de 1994, do Deputado Jackson Pereira e outros, solicitando
que o Projeto Lei nO 2.814, de 1992, que institui ,meia-entrada
para estudantes em estabelecimentos que proporcionarem lazer e
entretenimento, seja submetido ao Plenário. Aprovado.

PRESIDENIE (Luis Eduardo) - Discussão, em tumo úni
co, do Projeto de Lei nO 121, de 1995, que dispõe sobre a distri
buição de efetivos da Aeronãutica em tempo de paz.

Usou da palavra para proferir parecer ao projeto, em substi
tuição à Comiss~o de Defesa Nacional, o Sr. Deputado JOSÉ
THOMAZ NONO.

Usou da palavra para proferir parecer ao projeto, em substi
tuição à Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Públi
co, o Sr. Deputado JACKSON PEREIRA.

Usou da palavra para proferir parecer ao projeto, em substi
tuição à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, o Sr.
Deputado PAES LANDIM.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Consulta ao Deputado
José Thomaz Nonô sobre acatamento em seu parecer, da emenda
apresentada ao projeto pelo Partido dos Trabalhadoires.

Usaram da palavra pela ordem, durante a discussão, os Srs.
Deputados JOSÉ THOMAZ NONÔ, JACKSON PEREIRA,
PAES LANDIM

PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Encerramento da discus-
são.

PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Votação de emenda de
Plenário. Aprovada.

Prejudicado o projeto.
Votação da redação fmal. Aprovado.
Encaminhamento da matéria ao Senado Federal.
PRESIDENTE (Luís Eduárdo) - Discussão, em tumo úni-

co, do Projeto de Lei nO 2.942-A , de 1992, que dispõe sobre a
compensação financeira entre os sistemas de previdência social,
nos casos de contagem recíproca do tempo de contribuição para
efeito de aposentadoria e clã outras providências.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação de requerimento
para retirada da matéria da pauta.

Usou da palavra pela ordem, para encaminhamento da vota
ção do requerimento, o Sr. Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Aprovado o requerimen-
to.'

PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Reabertura da discussão,
em tumo único, do Projeto de Lei nO 6.003-B, de 1990, que estabe
lece os casos em que acontecerã a identificação criminal, para os
fms do disposto ao artigo 5°, inciso LVIII, da Constituição.

Encerramento da discussão.
Emendado, o projeto retoma à Comissão de Constituição e

Justiça e de Redação.
PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Discussão, em tumo úni

co, do Projeto de Lei nO 1.134-B, de 1991, que altera dispositivo
das Leis nOs 3.071, de 1° de janeiro de 1916 (Código Civil), 6.515,
de 26 de dezembro de 1977 (Lei do Divórcio) e 6.015, de 31 de
dezembro de 1973 (Lei dos Registros Públicos), relativos à adoção
de apelidos por cônjuge e determina outras providências.

PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Votação de requerimento
para retirada da matéria da pauta da presente sessão.

Usou da palavra pela ordem, para encaminhamento da vota
ção do requerimento, a Sr- Deputada SANDRA STARLING.

PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Aprovado o requerimento.
PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Apreciação preliminar do

parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação pela
inconstitucionalidade do Projeto de Lei nO 6.132, de 1990, do Se
nador Marco Maciel, que dispõe sobre o registro de pessoas f"lsicas



vm- Encerramento

2 - ATO DA PRESID~NCIA
a) Designar os Deputados que relaciona para comporem a

Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de
Emenda â Constituição n° 6, de 1995, que "altera o § 1° do art.
177" (Monopólio do Petróleo). .

COMISSÕES

3 - ATAS DAS COMISSÕES
a) Comissão de Agricultura e Política Rural, 2a Reunião

(Eleição de 3° Vice-Presidente), em 8-3-95, 3a Reunião (Extraordi
nária), em 8-3-95.

b) Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Pú
blico, 4a Reunião, em 14-3-95.

c) Comissão Especial destinada a proferir parecer à Propos
ta de Emenda à Constituição nO 5, de 1995, la Reunião (instalação
e eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes, em 14-3-95 (Em
presa Brasileira).

d) Comissão Especial destinada a proferir parecer à Propos
ta de Emenda à Constituição n° 7, de 1995 (Embarcação Nacional,
Navegação de Cabotagem e de Interior), la Reunião Ordinária
(instalação e eleição do Presidente e Vice-Presidentes), em 14-3
95.

4 - DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e

Minorias, n° 3/95, em 14-3-95.
b) Comissão de Economia, Indústria e Comércio, n° 3/95

em 14-3-95.
c) Comissão de Educação, Cultura e Desporto, n° 3/95, em

14-3-95.
d) Comissão de Finanças e Tributação, n° 3/95, em 14-3-95.
e) Comissão de Minas e Energia, n° 1/95, em 14-3-95.
f) Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Pú

blico, nO 2195, em 14-3-95.
g) Comissão Especial destinada a proferir parecer à Propos

ta de Emenda à Constituição nO 3, de 1995 (Serviços de Telecomu
nicações), nO 1195, em 14-03-95.

h) Comissão Especial destinada a proferir parecer à Propos
ta de Emenda à Constituição n° 5, de 1995 (Empresa Brasileira),
n° 1/95, em 14-3-95.

i) Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta
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ou jurídicas junto às Casas do Congresso Nacional, para os fms constitucionalidade da Medida Provisória n° 890, de 1995.
que especifica. LUlZ CARLOS RAULY - Supemção, pelo Governo brasi-

Discussão do parecer. leiro, de crise no Plano Real. Refonnas estruturais no País.
Usaram da palavra, durante a discussão do projeto, os Srs. BENITO GAMA - Competência da equipe econômica do

Depltados PRISCO VIANA, SERGIO CARNEIRO, INOCÊN- Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso na condução
CIO OLIVEIRA, ALDO ARANfES, MICHEL TEMER, MAR- do Plano Real. Combate aos especuladores na economia nacional.
CELO DEDA, RAUL BELÉM e UBALDINO JUNIOR. GONZAGA PAmIOTA - Revitalização da Empresa Bra-

Usaram da palavra pela ordem, durante a discussão do pro- sileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA. Carta do Sindica-
jeto os Srs. Deputados. to Nacional dos Trabalhadores de Instituições de Pesquisa

PRISCO VIANNA, ARNALDO MADEIRA. Agropecuária e Florestal- SIMPAF, ao Presidente Fernando Hen-
PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Retirada, de oficio, da ma- rique Cardoso.

16ria da Ordem do Dia. NELSON MARQUEZELU (pela ordem) - Esclarecimento
Apresentaram proposições os Srs. Deputados EUJÁCIO SI- a respeito de reunião no Ministério da Fazenda sobre endivida

MÕES, FREIRE JÚNIOR, DOMINGOS DUTRA, JOSÉ RO- mento agricoIa. Comunicação à bancada ruralista do compareci
CHA, BENEDITO DE LIRA, NILMÁRIO MIRANDA, TELMA mento do Sr. Ministro Pedro Malan, da Fazenda, à Comissão de
DE SOUZA; E oumos; MARCELO DEDA; JOÃO RIBEIRO; Agricultura e Política Rural da Câmara dos Deputados para dis
cyNHA BUENO; CORIç>LANO S4ES; sIMÃo S~SIM; cussão da problemática do setor asncola nacional.
SERGIO MIRANDA; JOSE FRITSCH; ALVARO GAUDENCIO ARNALDO FARIA DE SA - Repúdio à Medida Provisória
NETO; LEONEL PAVAN; RIVALDO MACARI; ALEXANDRE nO 935, de 1995. Realização, no Auditório Pe1rônio Portella, no
CERANTO; ANA JÚLIA, SANDRO MABEL; PAULO PAIM; Senado Federal, do Congresso Nacional de Aposentados e Pensio
CANDIDO MATIüS; IVAN VAtENfE; SANDRA STAR- nistas.
LING; ROBERTO JEFFERSON; AFFONSO CAMARGO; JOSÉ
JANENE E oumos; JOSÉ EGYDIO; JACKSON PEREIRA;
FERNANDO DINIZ; GONZAGA PAmIOTA; BENEDITO DO
MINGOS; JOSÉ GENOÍNO; IVAN VALENTE E ANA JÚLIA;
PAULO BERNARDO.

VALDIR COLATIO (pela ordem) - Movimento de agri
cultores brasileiros em protesto contra a falta de política governa
mental para o setor.

vn- Comunicações Parlamentares

CORIOLANO SALES - Recuperação da malha rodoviária
federal no Estado da Bahia.

JOSÉ LINHARES - Problemática do procedimento de re
passe de recursos do SUS às Santas Casas de Misericórdia. Falên
cia do setor de saúde pública brasileiro. Rebate a notícias
veiculadas pela imprensa ofensivas aos Deputados Flávio Derzi,
Nan Souza e Wigberto Tartuce.

INÁCIO ARRUDA - Greve dos servidores do setor de saú
de pública no Estado do Ceará. Movimento organizado por parti
dos políticos e entidades representativas da sociedade civil
cearense contrário à pretendida reforma do Estado brasileiro.

BONIFÁCIO DE ANDRADA - Reativação, em Barbace
na, Estado de Minas Gerais, da Escola Preparat6ria de Cadetes do
Ar-EPCA.

CIDINHA CAMPOS - Resultado dos trabalhos da oradora
na Relatoria da Comissão Parlamentar de Inquérito - Benefícios
Previdenciários.

FEU ROSA - Problemática da desnutrição infantil no País.
PRESIDENTE (Maria Elvira) - Pennissão de apartes du

rante as Comunicações Parlamentares.
BETO MANSUR - Urgência na defmição, pelo Congresso

Nacional, do projeto de lei que institui o novo Código Nacional de
Trânsito. Necessidade da descentralização do trânsito no País.

JOSÉ CARLOS SABÓIA - Não-comparecimento do Sr.
Pérsio Arida, Presidente do Banco CentraI do Brasil, ao Congresso
Nacional para prestação de esclarecimentos sobre as dúvidas que
inquietam a economia nacional. Comprometimento da estabilidade
econômica e da perspectiva de retomada do crescimento brasileiro
em vista do amadorismo do Banco CentraI do Brasil no trato com
o sistema fmanceiro privado.

GERSON PERES - Repúdio à pretendida desobrigação de
repasse de recursos governamentais para a Seguridade Social. In-
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de Emenda à Constituição nO 6, de 1995 (Mon0p6lio do Petróleo 6 - MESA
n° 1195, em 14-3-95. 7 _ LÍDERES E VICE-LIDERES

5 - REDISTRmUIçÃO DE PROJETOS 8 _ COMISSÕES
a) Comissão de Economia, Indústria e Comércio, nO 1/95,

em 14-3-95.

Ata da 15a Sessão, em 14 de março de 1995

Março de 1995

Presidência dos Srs.: Luís Eduardo, Presidente,' Ronaldo Perim, 1°Vice-Presidente; Beto
Mansur, 2° Vice-Presidente,' Robson Tuma,]O Suplente de Secretário; Maria Elvira,

§ 2°do artigo 18 do Regimento Interno.

Às 14 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:
Luís Eduardo
Ronaldo Perim
BetoMansur
Leopoldo Bessone
João Henrique
RobsonTuma

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PTB; Elton Robnelt - Bloco
PSC; Francisco Rodrigues - Bloco - PSD; Luciano Castro - PPR;
Luis Barbosa - Bloco - PTB; Moises Lipnik - Bloco - PTB; Ro
bério Araújo - PSDB; Salomão Cruz - Bloco - PFL.

Amapá

Antonio Feijão - Bloco - PTB.

Amazonas

Carlos da Carbrás - Bloco - PFL.

Tocantins

Melquias Neto - PPR.

Maranhão

Alberico Filho - PMDB; Costa Ferreira - PP; Nan Souza-
PP.

Pernambuco

Ricardo Heraclio - Bloco - PMN.

Alagoas

Olavo Calheiros - PMDB.

Bahia

Jaime Fernandes - Bloco - PFL; José Tude - Bloco - PTB.

Minas Gerais

Antonio Aureliano - PSDB; Francisco Horta - Bloco - PL.

Rio de Janeiro

Alcione Atbayde - PP; Paulo Feij6 - PSDB; Sylvio Lopes
PSDB.

São Paulo

Arnaldo Madeira - PSDB; Fansto Martello ~ PPR; Fernan
do Zuppo - PDT; Franco Montouro - PSDB; Helio Bicudo - PT;
Helio Rosas - PMDB; Ivan Valente - PT; Jair Meneguelli - PT;
João Melão Neto - Bloco - PFL; Jorge Tadeu Mudalen - PMDB;
José Anibal- PSDB; José Augusto - PT; José Coimbra - Bloco-

PTB; José de Abreu - PSDB; José Genoíno - PT; José Machado
PT; José Pinotti - PMDB; Jurandyr Paixão - PMDB; Koyu lha 
PSDB; Luciano Zica - PT; Luiz Carlos Santos - PMDB; Luiz
Gushiken- PT;

Maluly Netto - Bloco - PFL; Marcelo Barbieri - PMDB;
Marquinho Chedid - Bloco - PSD; Marta Suplicy - PT; Mauricio
Najar - Bloco - PFL; Nelson Marquezelli - Bloco - PTB; Panlo
de Velasco - Bloco - PSD; Regis de Oliveira - PSDB; Ricardo
Izar - PPR; Salvador Zimbaldi - PSDB; Silvio Torres - PSDB;
TeIma de Souza - PT; Tuga Angerami - PSDB; Ushitaro Kamia
Bloco - PSB; Vadão Gomes - PP; Valdemar Costa Neto - Bloco
- PL; Vicente Cascione - Bloco - PTB; Wagner Rossi - PMDB;
Wagner Salustiano - PPR; Welson Gasparini - PPR; Zulaie Cobra
-PSDB.

Mato Grosso

Antonio Joaquim - PDT; Gilney Viana - PT; Roberto Fran
ca - PSDB; Rodrigues Palma - Bloco - PTB; Rogerio Silva 
PPR; Tete Bezerra - PMDB; Welinton Fagundes - Bloco - PL.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB; Augusto Carvalho - PPS; Bene
dito Domingos - PP; OlÍco Vigilante - PT; Jofran Frejat - PP;
Maria Laura - PT; Osorio Adriano - Bloco - PFL; Wigberto Tar
tuce-PP.

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; Barbosa Neto - PMDB; João Natal
- PMDB; Josias Gonzaga - PMDB; Jovair Arantes - PSDB; Lidia
Quinan - PMDB; Marconi Perillo - PP; Maria Valadão - PPR;
Pedro Wilson - PT; Roberto Balestra - PPR; Rubens Cosac 
PMDB; Sandro Mabel- PMDB; Vilmar Rocha - Bloco - PFL.

Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - PMDB; Dilso Sperafico - PMDB; Fla
vio Derzi - PP; Marilu Guimarães - Bloco - PFL; Marisa Serrano
- PMDB; Nelson Trad - Bloco - PTB; Sanlo Queiroz - PSDB.

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Affonso Camargo - S/P;
Alexandre Geranto - Bloco - PFL; Antonio Ueno - Bloco - PFL;
Basilio Villani - PPR; Chico da Princesa - PDT; Dilceu Sperafico
- PP; Elias Abrabão - PMDB; Flavio Arns - PSDB; Hermes Par
cianello - PMDB; Homero Oguido - PMDB; João Iensen - Bloco
- PTB; José Borba - Bloco - PTB; José Janene - PP; Luciano Piz
zatto - Bloco - PFL; Luiz Carlos Haully - PP; Mauricio Requião
- PMDB; Max Rosenman - PDT; Nedson Micheleti - PT; Nelson
Meurer - PP; Odílio Balbinotti - PDT; Padre Roque - PT; Paulo



Brasília, 8 de março de 1995

50.

Oficio n° 161/95

Defiro. Em 9-3-95. - Luís Eduardo, Presidente.
Do Sr. Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT, nos se·

guintes termos:
Excelentíssimo Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Nos tennos regimentais, indico a Vossa Excelência os Sem

hores Deputados Matheus Schmidt e Euúpedes Miranda, para in
tegrarem, na qualidade de membros Titular e Suplente,
respectivamente, a Comissão Especial ''Destinada ao estudo das
refonnas políticas, devendo propor, dentre estas, a atualização do
Código Eleitoral e modificações na legislação eleitoral-partidária,
inclusive as necessárias alterações na Constituição Federal".

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de conside
ração e apreço. - Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT.

Rio Grande do Sul

Março de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Quarta-feira 15 3219

Bernardo - Pf; Paulo Cordeiro - Bloco - PfB; Renato Johnsson - Atenciosamente, - Clóvis de Barros Carvalho, Ministro
PP; Ricardo Barros - Bloco - PFL; Ricardo Gomyde - PCdoB; de Estado Olefe da Casa Civil da Presidência da República.
Valdomiro Meger - PP. Vilson Santini - Bloco - PfB; Werner PRIMEIRA SECRETARIA
Wanderer- Bloco-PFL. . Em 9-3-95 .

Santa Catarina Ao Senhor Secretário-Geral da Mesa. - Deputado
Leopoldo Bessone, Primeiro Secretário, em exercício.

Mensagem nO 274
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Solicito a Vossas Excelências a retirada do Projeto de Lei nO

997, de 1991, que ''Dispõe quanto à proteção da propriedade inte
lectual de programas de computador, sua comercialização no País,
e dá outras providências", enviado à Câmara dos Deputados com a
Mensagem n° 229, de 1991.

Brasília; 8 de março 1995. - Fernando Henrique Cardo·

rior.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - A lista de presen
ça registra o comparecimento de 184 Senhores Deputados.

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

ciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da sessão ante-

Adão Preito - PT; Adroaldo Streck - PSDB; Adylson Mot
ta - PPR; Airton Dipp - PDT; Augusto Nardes - PPR; Carlos Car
dinal - PDT; Darcisio Perondi - PMDB; Enio Bacci - PDT;
Esther Grossi - PT; Ezidio Pinheiro - PSDB; Gennano Rigotto
PMDB; Hugo Lagranha - Bloco - PfB; Ivo Mainardi - PMDB;
Jair Soares - Bloco - PFL; Jarbas Lima - PPR; José Fortunati
PT; Julio Redecker - PPR; Luis Roberto Ponte - PMDB; Luiz
Mainardi - PT; Matheus Schmidt - PDT; Miguel Rossetto - PT;
Nelson Marchezan - PPR; Osvaldo Biolchi - Bloco - PfB; Paulo
Paim - PT; Paulo Ritzel- PMDB; Renan Kurtz - PDT; Telmo
Kirst - PPR; Waldomiro Fioravante - Pf; Wilson Branco 
PMDB; Wilson Cignachi - PMDB; Veda Crusius- PSDB.

I - ABERTURA DA SESSÃO

Edinho Bez - PMDB; Edison Andrino - PMDB; Hugo
Biehl- PPR; João Pi.zzolatti - PPR; José Carlos Vieira - Bloco 
PFL; José Fritsch - PT; Leonel Pavan - PDT; Luiz Henrique 
PMDB; Mario Cavalazzi - PPR; Milton Mendes - PT;Paulo Bauer
- PPR; Paulo Bornhausen - Bloco - PFL; Paulo Gouvea - Bloco;
PFL; Rivaldo Macarí - PMDB; SerafIm Venzon - PDT; Valdir
Colatto - PMDB.

Brasília, 14 de março de 199511 - LEITURA DA ATA

O SR. SÍLVIO ABREU, servindo como 2° Secretário, pro
cede à leitura da ata da Sessão antecedente, a qual é, sem observa
ções, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Passa-se à leitura
do Epediente.

O SR. BETO MANSUR, 2° Secretário, servindo como 1°
Secretário, procede à leitura do seguinte

m - EXPEDIENTE

OFÍCIOS
Do ExmO Sr. Clóvis de Barros Carvalho, Ministro de Es- .

tado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, nos se
guintes termos:
Aviso n° 456 - SUPARfC. Civil.
Brasília, 8 de março de 1995
A Sua Excelência o Senhor
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essaS~Mensagem na. qual o Excelen

tíssimo Senhor Presidente da República solicita a retirada do Pr0
jeto de Lei nO 997, de 1991, que ''Dispõe quanto à proteção da

. propriedade intelectual de programas de computador, sua comer-
cialização no País, e dá outras providências", enviado a essa Casa
com a Mensagem nO 229, de 1991.

Oficio nO 172195

Senhor Presidente,

Nos tennos regimentais, indico a Vossa Excelência o Se
nhor Deputado Itamar Serpa, para integrar, na qualidade de mem
bro Titular e em substituição ao Senhor Deputado Antônio Sérgio
Carneiro, a Comissão Especial destinada a apreciar a Proposta de
Emenda à Constituição n° 5, de 1995, do Poder Executivo, que
"altera o inciso IX do art. 170, o art. 171 e o § lOdo 3rt. 176 da
Constituição Federal (empresa brasileira)".

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de conside
ração e apreço. Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT.

Defiro. Em 14-3-95 - Luís Eduardo, Presidente.

Ofício n° 174195 Brasília, 14 de março de 1995

Senhor Presidente,
Nos tennos regimentais, indico a Vossa Excelência os Se

nhores Deputados Fernando Lopes e Fernando Zuppo, para inte
grarem, na qualidade de membros Titulares e em substituição aos
Senhores Deputados Antônio Joaquim e Antônio Sérgio Carneiro,
a Comissão Especial destinada a apreciar a Proposta de Emenda à
Constituição nO 3, de 1995, do Poder Executivo, que "Altera o in
ciso XI, do art. 21 da Constituição Federal" (Serviços de Teleco
municações).

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de conside
ração e apreço. - Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT.

Defiro. Em 14-3-95 - Luís Eduardo, Presidente.
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CAPÍ1ULOI
Do Poder Legislativo

TÍfULOIV
Da Organização dos Poderes

SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional

lEGISLAÇÃO errADA, AJyEXADA PELA
COORDENAÇAO DE COM/SSOES PERMANENTES

CONSTIfUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASn..

...........................................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nado-

. " ..
XII - apreciar os atos de concessão e renovação de conces

são de emissoras de rádio e televisão.

nal:

REQUERIMENTOS Excelentíssimo Senhor
Dr. Fernando Henrique Cardoso
DD. Presidente da República

Senhor'Presidente,
Os Deputados mineiros, signatários deste documento, tendo

em vista notícias de privatização da Cia. Vale do Rio Doce, e para
não prejudicar os estudos a serem efetuados visando à desestatiza
ção, solicitam de Vossa Excelência a permanência, do Senhor
Francisco José Schettino, na Presidência da Cia. Vale do Rio
Doce. .

Lembramos a Vossa Excelência que a mudança desta im
portante Estatal, para atender possíveis pedidos políticos, iIá com
prometer a filosofia e o futuro promissor da Empresa.

Brasília,7 de março de 1995. - Genésio Bernardino - An·
tônio do Valle Armando Costa - Saraiva Fdipe - Mauro L0
pes - Silas Brasileiro - Maria Elvira - Newton Cardoso 
Fernando Diniz - Leopoldo Bessone.

Encaminhe-se em anexo à Indicação nO 39J95.
Em 14-3-95. - Luís Eduardo, Presidente.

MENSAGEM N° 22, DE 1995
(Do Poder Executivo)

Submete à consideração do Congresso Nacio·
nal o ato constante do Decreto ,de 27 de dezembro de
1994, que "Renova a concessão da TV Gazeta de
Alagoas Ltda., para explorar serviços de radiodifu.
são de sons e imagens, na cidade de Maceió, Estado
de AlaRoas" •

(As Comissões de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Infonnática; e de constituição e Justiça e de Re
dação - art. 54.)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos teImOS do art. 49, inciso, XII, combinado com o § IOdo

art. 223 da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto
de 27 de dezembro de 1994, que ''Renova a concessão da TV Ga
zeta de Alagoas Ltda., para explorar selViço de radiodifusão de
sons e imagens, na cidade de Maceió, Estado de Alagoas".

Brasília,5 de janeiro de 1995. - Fernando Henrique Caro
doso.

INDICAÇÃO W 39/95

Dos Srs. Deputados: Newton Cardoso, Saraiva Felipe,
Genésio Bernardino, Leopoldo Bessone, Maria Elvira e SUas
Brasileiro, nos seguintes termos:

Senhor Presidente,
Os Deputados infra-assinados, na fOIma regimental, reque

rem de Vossa Excelência que seja encaminhado ao Excelentíssimo
Senhor Presidente da República, Dr. Fernando Henrique Cardoso,
um apelo no sentido de que toda e qualquer providência visando à
privatização da Cia. Vale do Rio Doce seja submetida, à aprovação
do Congresso Nacional, por se tratar de empresa de interesse estra
tégico para o País.

Requer, ainda, que todos os estudos que vierem a ser feitos
no âmbito dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento tenham
o acompanhamento de um membro da Comissão de Defesa Nacio
nal da Câmara dos Deputados.

Justificação

Decisão das mais infelizes tomou o Governo do Presidente
Fernando Henrique Cardoso ao ~unciar a inclusão da Cia. Vale
do Rio Doce na relação das empresas privatizáveis. Sem conhecer
a realidade do setor mineral do Estado de Minas Gerais, os técni
cos do Governo Federal querem privatizar uma empresa altamente
rentáveis, a Cia. Vale do Rio Doce, maior do ramo no País e uma
das maiores do mundo, seja na exploração, seja na exportação de
minério de ferro. E ela conquistou o mercado pela eficiência, in
clusive no transporte ferroviário (Vitória-Minas) na exploração
portuária ena pesquisa e lavra de outros minerais no País, todos
estratégicos,

Criada há mais de 40 anos, a Cia. Vale do Rio Doce possui
grande tradição de seriedade, de trabalho, de presença na econo
mia de Minas e do País, diferenciando-se substancialmente de ou
tras empresas estatais.

Ela representa hoje não apenas um poderoso segmento do
mercado mundial na exportação de minério de ferro, como tam
bém comanda um processo de comercialização e beneficiamento
de diversos tipos de minerais do País. Detém, ainda, participação
acionária em diversas empresas.

Veja-se o caso da Cenibra, que pode e deve ser prlvatizada,
pois ela tem a participação de capitais nacionais (Vale do Rio Doe
e outras empresas) e capitais japoneses. A Cenibra não tema íni
portância estratégica da Vale do Rio Doce.

Estou certo, Senhor Presidente, de que o Governo Federal,
ac;> se inteirar do real significado da Cia. Vale do Rio Doce para o
País e para Minas Gerais, como empresa estratégica, não a coloca
rá na relação das privatizáveis.

Sua privatização significará a entrega a grupos privados na
cionais e internacionais do controle total de todo o setor mineral
do País, o que conflita com os interesses nacionais.

Por isso, entendemos que este problema deve, primeiro, ser
submetido ao Congresso Nacional e, na Câmara dos Deputados, à
Comissão de Defesa Nacional.

Portanto, Senhor Presidente, antes de tomar qualquer
providência para privatização da Cia. Vale do Rio Doce, deve o
Governo Federal submeter este assunto ao Congresso Nacional.

Sala das Sessões, 7 de março de 1995. - Deputado Newton
Cardoso.

Recebo como indicação. Numere-se. Encami·
nhe-se.

Em 14-3-95. - Luís Eduardo, Presidente.
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nal:

. .
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacio-

CAPÍI1JLOI
Do Poder Legislativo

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

Brasília, 5 de janeiro de 1995.Aviso n° 22 - SUPARlC. Civil.

SEçÃon
Das Atribuições do Congresso Nacional

LEGISLAÇÃO CITADA, AljEXADA PELA
COORDENAÇAO DE COMISSOES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

A Sua Excelência b Senhor
Deputado Wilson Campos
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF.

SenhorPrimeiro 8.ecretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo
Senhor Presidente da República, acompanhada de Exposição de
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, na qual
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 27 de dezembro de 1994, que renova a concessão da
TV Gazeta de Alagoas Ltda., da cidade de Maceió, Estado de Ala
goas.

Atenciosamente. - Clóvis de Barros Carvalho, Ministro
de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

MENSAGEM N° 116, DE 1995
(Do Poder Executivo)

Submete à consideração do Congresso Nacio
nal o ato constante da Portaria nO 1.283, de 29 de de
zembro de 1994, que renova a permissão outorgada à
Rede Comunitária de Comunicações de Santana do
Livramento Ltda., para explorar, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Santana do
Livramento, Estado do Rio Grande do SuL

(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Infonnática; e de Constituição e Justiça e de Re
dação- art. 54.)

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos tennos do artigo 49, inciso XII, combinado com o § 1°
do artigo 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de
Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria nO 1.283, de 29 de dezembro de 1994, que renova a per
missão outorgada à Rede Comunitária de Comunicações de Santa
na do Livramento Ltda., para explorar, sem direito de
exclusividade, seIViço de radiodifusão sonora em freqiiência mo
dulada, na cidade de Santana do Livramento, Estado do Rio Gran
de do Sul.

Brasília, 24 de janeiTo de 1995. - Fernando Henrique
Cardoso.

TÍfULOVIII
Da Ordem Social

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° 2271MC, DE 14 DE DEZEM
BRO DE 1994, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA
JUSTIÇA.

Excelentfssimo Senhor Presidente da República,

Submeto à apreciação de'Vossa Excelência o incluso Pro
cesso Administrativo n° 29119.000349/88, em que a TV Gazeta de
Alagoas Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão de sons e
imagens, na cidade de Maceió, Estado de Alagoas, solicita renova
ção do prazo de vigência de sua concessão por mais quinze anos.

2. O pedido de renovação encontra-se devidamente instruí
do de acordo com a legislação em vigor, e a emissora está funcio
nando dentro das características técnicas a ela atribuídas por este
Ministério.

3. Nos tennos do § 3° do art. 223 da Constituição, o ato de
renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, para onde deverá ser remetido o processo ad
ministrativo pertinente, que esta àcompanha.

Respeitosamente, - Djalma Bastos de Morais, Ministro de
Estado das Comunicações.

DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1994
Renova a concessão da TV Gazeta de Alagoas

Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons
e imagens, na cidade de Maceió, Estado de Alagoas.

O Presente da República, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, da Constituição, e nos ter
mos do art. 6°, inciso I, do Decreto nO 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo nO 29119
000349/88,

DECRETA:
Art. 1° Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3°, da Lei n°

4.117, de 27 de agosto de 1%2, por mais quinze anos, a partir de 31
de maio de 1989, a concessão da TV Gazeta de Alagoas Ltda., deferi
da pelo Decreto nO 74.077, de 16 de maio de 1974, sendo mantido o
prazo residual da outorga pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para
executar, sem direito de exclusividade, seIViço de radiodifusão de
sons e imagens, na cidade de Maceió, Estado de Alagoas.

Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por este Decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regula
mentos,

Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais após deli
beração do Congresso Nacional, nos termos do § 3° do art. 223 da
Constituição.

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 1994; 173° da Independência e

106° da República. - Djalma Bastos de Morais.

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar
concessão, peImissão e autorização para o serviço de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complembn
taridade dos sistemas privado público e estatal.

§ 1° O Congresso Nacional apreciará o ato no prazo do art.
64 §§ 2° e 4° a contar do recebimento da mensagem.

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
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XJI - apreciar os atos de concessão e renovação de conces- Aviso n° 187 - SUPARlC. Civil
são de emissoras de rádio e televisão.

Março de 1995

Em 24 de janeiro de 1995.

TÍTULO VIII
Da Ordem Social

CAPÍfULoV
Da Comunicação Social

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar
concessão, pennissão e autorizaçã<;> Para o serviço de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complemen
taridade dos sistemas privado, público e estatal.

§ 1° O Congresso Nacional ápreciará o ato no prazo do art.
64, §§ 2° e 4°, a contar do recebimento da mensagem.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° 2691MC, DE 30 DE DEZEM
BRO DE 1994, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS
COMUNICAÇÕES.

ExcelenlÍssimo Senhor ~siélenteda República,

Submeto à apreciação de Vossa Excelência a inclusa Porta
ria nO 1.283, de 29 de dezembro de 1994, pela qual renovei a per
missão outorgada à Rede Comunitária de Comunicações de
Santana do Livramento Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na cidade de Santana do Li
vramento, Estado do Rio Grande do Sul.

2. Os órgãos competentes deste Ministério manifestaram-se s0

bre o pedido, considerando-o instruído de acordo com a legislação
aplicável, o que me levou a deferir o requerimento de renovação.

3. A Portaria n° 109, de 26 de julho de 1989, autorizou a
transferência da pennissão para a atual entidade.

4. Esclareço que, nos tennos do § 3° do art. 223 da Consti
tuição, o ato de renovação somente produzirá efeitos legais após
deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja enca
minhado o referido ato, acompanhado do Processo Administrativo
nO 29790.fXXXJ73/92-16 que lhe deu origem.

Respeitosamente, - Djalma Bastos de Morais, Ministro de
Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 1.283, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1994

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso de suas
atribuições, conforme o disposto no art. 6°, inciso JI, do Decreto nO
88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do
Processo n° 29790.fXXXJ73/92-16, resolve:

I. Renovar, de acordo com o art. 33, § 3°, da Lei n° 4.117,
de 27 de agosto de 1962, por mais dez anos, a partir de 21 de maio
de 1992, a pennissão outorgada à Rede Comunitária de Comuni
cações de Santana do Livramento Ltda., pela Portaria nO 98, de 19
de maio de 1982, para explorar, sem direito de exclusividade, ser·
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Santana do Livramento, Estado do Rio Grande do Sul.

TI. A execução do serviço, cuja outorga é renovada por esta
Portaria, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes e seus regulamentos.

TIL Este ato somente produzirá efeitos legais após delibera
ção do Congresso Nacional, nos tennos do § 3° do art. 223 da
Constituição.

IV. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Djalma Bastos de Morais.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Wilson Campos
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do ExcelenlÍssimo

Senhor Presidente da República, acompanhada <1e Exposição de
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, na qual
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 1.283, de 29 de dezembro de 1994, que renova a per
missão outorgada à Rede Comunitáriá de Comunicações de Santa
na do Livramento Ltda., da cidade de Santana do Livramento,
Estado do Rio Grande do Sul.

Atenciosamente, - Clóvis de Barros Carvalho, Ministro
de Estado O1efe da Casa Civil da Presidência da República.

MENSAGEM N° 117, DE 1995
(Do Poder Executivo)

Solicita a retirada do Projeto de Lei nO 4.866,
de 1994, que "altera os arts. 27 e 51 da Lei nO 5.540,.
de 28 de novembro de 1968 e dá outras providên
cias".

(Defrro Publique-se).

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Solicito a Vossas Excelências a retirada do Projeto de Lei nO

4.866, de 1994, que ''Altera os arts. 27 e 51 da Lei nO 5.540, de 28
de novembro de 1968 e dá outras providências", enviado à Câmara
dos Deputados com a Mensagem nO 1.136, de 1994.

Brasília,7 de fevereiro de 1995

Aviso n° 314- SUPARlC. Civil. Brasília, 7 de fevereiro de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Prinieiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF.

SenhorPrimeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual o Excelentís

simo Sénhor Presidente da República solicita a retirada do Projeto de
Lei n° 4.866, de 1994 que ''Ahera os arts. 27 e 51 da Lei nO 5.540, de
28 de novembro de 1%8 e dá outras providências", enviado a essa
Casa com a Mensagem nO 1.136, de 9 de dezembro de 1994.

Atenciosamente, - Clovis de Barros Carvalho, Ministro
de Estado O1efe da Casa Civil da Presidência da República.

MENSAGEM N° 168, DE 1995
(Do Poder Executivo)

Submete à consideração do Congresso Nacio
nal o texto do Protocolo Relativo ao Código Aduanei
ro do Mercosul, concluído em Ouro Preto, assinado
pelo Brasil em 17 de dezembro de 1994

(À Comissão Especial, nos tennos do art. 34, II,
do Regimento Intemo da Câmara dos Deputados.)

Senhores Membros do Congresso Nacional,

De confonnidade com o disposto no art. 49, inciso 1, da C0ns
tituição Federal, submeto à elevada consideração de Vossas Exceltn
cias, acompanhado de Exposição <1e Motivos dos Senhores Ministros
de Estado da Fazenda e das Relações Exteriores, o texto do Protocolo
Relativo ao Código Aduaneiro do Mlreosul, conchúdo em Ouro Pre
to, assinado pelo Brasil em 17 de dezembro de 1994.

Brasília, 1° de fevereiro de 1995. - Fernando Henrique
Cardoso.



Em 1° de fevereiro de 1995.

4. Custos
Nenhum

5. Razões que justificam a urgência:
Imprescindibilidade de um Código Aduaneiro

Comunitário tendo em vista a entrada em vigor da União
Aduaneira em 1° de janeiro de 1995.

6. Impacto sobre o meio ambiente:
Nenhum

2. Soluções e providências contidas no ato nonnativo na
medida proposta:

Adoção de uma legislação aduaneira comum que
pennite a aplicação unifonne das nonnas comunitárias
no âmbito do Mercosul.

3. Alternativas existentes às medidas ou atos propostos:
Nenhuma

AVISO N° 280 - SUPAR/C. Civil

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Wilson Campos
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentissimo
Senhor Presidente da República, acompanhada de Exposição de
Motivos dos Senhores Ministros de Estado da Fazenda e das Rela
ções Exteriores, com o texto do Protocolo Relativo ao Código
Aduaneiro do Mercosul, concluído em Ouro Preto, assinado pelo
Brasil em 17 de dezembro de 1994.

Atenciosamente, -: Clóvis de Barros Carvalho, Ministro
de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

CAPÍ11JLOI
Do Poder Legislativo

TÍfULOrv
Da Organização dos Poderes

Seção 11
Das Atribuições do Congresso Nacional
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LEGISlAÇÃO errADA, ANEXADA PELA. COORDENAÇÃO que as nonnas procedimentais específicas de cada matéria adua-
DAS COMISSÕESPERMANENTES neira semo objeto de "Normas de Aplicação Referentes ao Códi-

CONSTITIJIÇÃO DA REPÚBUCA FEDERATIVA go", a.exemplo das '~~~as de Aplica00 ~bre Despacho
DO BRASIL-1988 AduanetrO de Mercadonas . 'Nonnas de Aphcaçao sobre Valora

ção Aduaneira das Mercadorias" e ''Nonnas de Aplicação Relativa
ao Regime de Bagagem no Mercosul", aprovadas pelas Decisões
nOs 16, 17 e 18/94, da Reunião do Conselho do Mercado Comum.

6. Com o objetivo de propor os ajustes que eventualmente
se fizerem necessários no futuro quanto à aplicação e interpreta
ção do Código Aduaneiro do Mercosul, o mesmo prevê, em sua
nonnativa, a criação de um Comitê do Código Aduaneiro, integra
do por representantes dos Estados Partes, que encaminharà suas
recomendações às autoridades aduaneiras no âmbito do Mercosul.

Nessas condições, dada a relevância da questão e suas im
plicações em matéria aduaneira, submetemos a consideração de
Vossa Excelência a proposta de encaminhar ao Congresso Nacio
nal para que seja incorporado no ordenamento jurldico do País o
"Protocolo Relativo ao Código Aduaneiro do Mercosul"

Respeitosamente, - Luiz Felipe Lampreia, Ministro das
Relações Exteriores - Pedro Sampaio Malan, Ministro da Fazen
da.

ANEXO EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS INIERMINISTERIAL
DOS SENHORES MINISlROS DE ESTADO DA FAZENDA

E DAS RELAÇÕES EXTERIORES N° DL26-1-95.

1. Síntese do problema ou da situação que reclama provi
dências

Edição do Código Aduaneiro Comum elaborado
pelo Subgrupo 2 Assuntos Aduaneiros, e aprovado pelo
Conselho do Mercado Comum- Mercosul.

.................................................................................~ .
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Naçio-

I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos
intemacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos
ao patrimônio nacional;

nal:

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS INTERMINlSTERIAL N° 62 DE
26 DE JANEIRO DE 1995 DOS SENHORES MINISlROS
DE ESTADO DA FAZENDA E DAS RELAÇÕES EXTE
RIORES

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Como é do conhecimento de Vossa Excelência, a VII Reu
nião do Conselho Mercado Comum:'" 6rgão superior do Mercosul,
realizada em Ouro Preto, nos dias 16 e 17 de dezembro último,
aprovou vários acordos fundamentais para o funcionamento da
União Aduaneira, a partir de 1° de janeiro do ano corrente. Entre
eles, vale ressaltar a aprovação do ''Protocolo Relativo ao Código
Aduaneiro do Mercosul", que estabelece a legislação aduaneira bá
sica a ser seguida pelos quatro Estados Partes do Mercosul em
suas operações comerciais intra e extra-regionais.

2. Dutantê os três ànos de negociação sobre a matéria, as
Delegações dos quatro EstadQs Partes sempre tiveram preSentes à
Convenção de' Quioto, que estabelece,em mvel internacional, re
gras do regime geral e dos regímes especiais aduàneiros, de acordo
com os princípios emanados do Conselho de Cooperação Adua
neira de Bruxelas.' /

3. O Código Aduaneiro do Mercosul, em si, é composto de
nonnas de urráter geral, abrangendo variada gama de temas adua
neiros. Esse caráter genérico do Código contempla suficiente fle
xibilidade que pennite acompanhamento da rápida evolução que
se processa no cenário econômico internacional, principalmente no
que diz respeito a consolidação dos grandes espaços econômicos e
a necessidade de adequar as legislações de cada país a essa nova
realidade.

4. Vale salientar que, no processo de confecção do Código
aduaneiro do Mercosul, buscou-se dar especial atenção não s6 a
aplicação das normas aduaneiras necessárias ao funcionamento da
União Aduaneira, mas também ao estabelecimento de penalidades
em caso de descumprimento das referidas normas. Nesse aspecto,
é ainda importante lembrar que a base legal estabelecida pelo Có
digo Aduaneiro do Mercosul, ao regular as operações de comércio
exterior intra e extra-regionais, representará um dos mais signüica
tivos instrumentos de garantia da correta aplicação da Tarifa Ex
terna Comum.

5. O Código Aduaneiro do Mercosul estabelece também



1ÍTULOI
Disposições Preliminares

CAPÍ1ULOI
Âmbito de Aplicação e Definições Básicas

Artigo 1°
O presente Código e suas Normas de Aplicação constituem

a legislação aduaneira aplicável:
a) à totalidade do território aduaneiro do Mercado Comum

do Sul- MERCOSUL, instituído pelo Tratado de Assunção, de 26
de março de 1991, salvo disposições comuni~ especiais ou re
sultantes de acordos intemacionais;

b) ao intercâmbio comercial dos Estados Partes do Merco
sul com terceiros países.

Artigo 2°

1. O território aduaneiro do Mercosul compreende:
a) o território da República Argentina;
b) o território da República Federativa do Brasil;
c) o território da República do Paraguai;
d) o temtório da República Oriental do Uruguai; e
e) o território de qualquer Estado que se tome parte inte

grante do mesmo.
2. Incluem-se no território aduaneiro do Mercosul, as águas

territoriais, as zonas econômicas exclusivas e o espaço aéreo dos
Estados Partes.

3. A permanência de mercadorias em Zona Franca e Área
Aduaneira Especial não está sujeita aos controles aduaneiros habi
tuais.

Artigo 3°

Na acepção do presente Código, entende-se por:
1. 'Território Aduaneiro": a totalidade do território dos Es

tados Partes que integram o Mercosul, no qual se aplica a legisla
ção aduaneira comunitária.

2. Enclave: Entende-se por enclave aduan~iro comunitário,
a parte do território de outro país, em cujo âmbito geográfico é
permitida a aplicação da legislação aduaneira comunitária.

3. Exclave: Entende-se por exclave aduaneiro, a parte do
território do Mercosul, em cujo âmbito geográfico, não se aplica a
legislação aduaneira comunitária.

4. "Pessoa":
a) a pessoa física;
b) a pessoa juIÍdica.
5. "Pessoa estabelecida no território aduaneiro".
a) no caso de pessoa física, aquela que tenha no mesmo sua

residência habitual e permanente ou seu domicílio legal;
b) no caso de pessoa jurídica, l\<}uela que tenha no mesmo

sua sede social, sua administração ou estabelecimento pel'IJllPlCnte.
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PROTOCOLO RELATIVO AO CÓDIGO ADUANEIRO DO 6. "Autoridade aduaneira": a autoridade competente para a
MERCOSUL aplicação da legislação aduaneira.

A República Argentina, a República Federativa do Brasil, a 7. ''Decisão'': ato administrativo que decida sobre um caso .
República do Paraguai e a República Oriental do Uruguai, dora- concreto em matéria de aplicação da legislação aduaneira.
vante denominadas ''Estado Partes"; 8. ''Mercadoria'': qualquer bem suscetível de uma operação

Considerando o Tratado de Assunção assinado pelos Estado aduaneira.
Partes em 26 de março de 1991; 9. "Mercadorias comunitárias":

Conscientes da necessidade de adotar uma legislação adua- a) as obtidas no temtório aduaneiro, de confonnidade com
neira comum que pennita a aplicação uniforme das normas comu- as disposições de origem estabelecidas neste Código;
nitárias no âmbito do Mercosul; b) as importadas de terceiros países ou territórios e despa-

Reconhecendo que para a entrada em vigor de uma União chadas para consumo, em livre circulação no temtório aduaneiro;
Aduaneira em 1°-1-95, é imprescindível adotar um Código Adua- 10. ''Mercadorias não-comunitárias":
neiro comunitário; a) aquelas MO abrangidas pelo item 7;

Acordam: b) as que perdem a condição de comunitárias ao serem ex-
portadas a título defmitivo do território aduaneiro.

11. "Obrigação tributária aduaneira": a obrigação que tem
uma pessoa de pagar o montante do crédito tributário decorrente
da legislação aduaneira.

12. "Destinação aduaneira da mercadoria":
a) a aplicação de um regime aduaneiro;
b) a introdução em Zona Franca ou em Área A...·uaneira Es-

pecial;
c) a reexportação;
d) a destroição;e
e) o abandono em favor do Erário.
13. ''Regime aduaneiro":
a) o despacho para consumo;
b) a reimportação;
c) a admissão temporária;
d) a admissão temporária para aperfeiçoamento ativo;
e) a exportação;
f) a exportação temporária;
g) a exportação temporária para aperfeiçoamento passivo;
h) o trânsito aduaneiro;
i) o dep6sito aduaneiro;
j) a transformação sob controle aduaneiro.
14. 'Declaração de chegada": comunicação à autoridade

aduaneira, na forma prevista, da chegada da mercadoria a uma
área sob jurisdição aduaneira. .

15. "Apresentação da mercadoria": ato de colocar a merca
doria à disposição da Aduana para cumprimento das formalidades
aduaneiras.

16. 'Declarante": remetente, consignatário ou pessoa com
direito a dispor das mercadorias, atuando em seu nome ou através
de representante devidamente habilitado, que apresente uma decla
ração para um regime aduaneiro.

17. 'Declaração para um regime aduaneiro": ato pelo qual,
na forma prescrita pela Aduana, o declarante descreve a mercado
ria, indica o regime aduaneiro a ela aplicável e proporciona as in
formações necessárias à respectiva aplicação.

18. ''Entrega antecipada": faculdade da autoridade aduanei
ra de colocar a mercadoria à disposição do interessado antes do in
tegral cumprimento das formalidades do despacho aduaneiro.

19. ''Procedimento simplificado": é o conjunto de atos do
despacho aduaneiro que, pelas caracteIÍsticas da mercadoria ou pe
las circunstâncias de fato da operação, pennite o desembaraço, dis
pensando-se as formalidades prévias, mediante controle aduaneiro
mínimo necessário para assegurar o cumprimento das normas
aduaneiras comunitárias.

20. "Disposições comunitárias": atos regulamentares e nor
mativos estabelecidos conjuntamente pelos listados Partes, no âm
bito do Mercosul, e de aplicação no temtório aduaneiro.

21. ''Disposições em vigor': as disposições comunitárias e
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as nacionais complementares
, desde que as referidas normas nacionais não sejam contrá

rias ao presente Código•.
22. "Operação aduaneira": toda a operação de embarque,

desembarque, entrada, saída, movimentação,' depósito ou trânsito
de mercadoria objeto de comércio exterior e sujeita a controle
aduaneiro.

23. "Controle aduaneiro": o conjunto de medidas adotadas
pela autoridade aduaneira para assegurar o cumprimento das dis
posições deste Código e de suas Nonnas de Aplicação.

24. "Despacho aduaneiro": o conjunto de fonnalidades ..e
procedimentos que deverão ser cumpridos para obter o de~mbara

ço da mercadoria, qualquer que seja o regime aduaneiro aplicado.
25. "Verificação aduaneira": o procedimento que tem por

objeto a análise documental e a verificação da mercadoria, assim
entendido como a seqüência de atos praticados pela autoridade
aduaneira a fIm de comprovar a exatidão da declaração apresenta
da e o cumprimento dos requisitos legais e regulamentares, corres
pondentes ao respectivo regime adull.Ueiro.

26. 'Zona Primária": a área terrestre ou aquática, contínua
ou descontínua, ocupada pelos portos, aeroportos e a área adjacen
te aos pontos de fronteira, alfandegados, pela autoridade aduanei
ra, ao tráfego de mercadorias, veículos e/ou pessoas.

27. 'Tripulante": toda pessoa que está a serviço do veículo
durante o percurso da viagem comercial ou militar.

28. ''Veículo'': qualquer meio de transporte utilizado para
conduzir pessoas ou bens, de um lugar para outro.

29. ''Viajante'': toda pessoa física que entra ou se movimen
ta no teriitório aduaneiro, ou que sai do mesmo, e que não seja tri
pulante.

CAPÍfUL02
Disposições Gerais Relativas aos Direitos e Obrigações

Das Pessoas em Face da Legislação Aduaneira

SEÇÃO I
Direito de R~presentação

Artigo 4°

1. O remetente, o consignatário, ou a pessoa com direito a
dispor da mercadoria, poderá atuar diretamente, por intennédio de
empregado com vínculo empregatício permanente ou através de
Jepresentante, na tramitação de operações aduaneiras, nas condiçõ
es estabelecidas nas Normas de Aplicação.

2. O representante deve ser despachante aduaneiro, registra
do e habilitado no Estado Parte da operação.

3. O despachante aduaneiro deve ser pessoa de comprovada
idoneidade moral e econômica que o habilite ao exercício da quali
fIcação técnica exigida para a função, nas condições estabelecidas
nas Nonnas de Aplicação.

4. Cada Estado Parte poderá dispor sobre a obrigatoriedade
de inteIVenção de despachante aduaneiro nas operações de comér
cio exterior.

SEÇÃO 2
Consultas Relativas à Aplicação da Legislação Aduaneira

Artigo 5°

1. Ao requerer à autoridade aduaneira uma decisão relativa
à aplicação da legislação aduaneira, a pessoa fornecerá todos os
elementos necessários para esse flID.

2. Os requerimentos deverão ser apresentados por escrito,
na forma e condições estabelecidas nas Normas de Aplicação.

3. As decisões, devidamente fundamentadas pela autoridade
aduaneira, serão comunicadas por escrito ao requerente, nos pra-

zos estabelecidos nas Nonnas de Aplicação, e serão de execução
imediata, ressalvado o disposto no Título relativo a Recursos.

SEÇÃO 3
Informação

Artigo 6°

1. Qualquer pessoa interessada pode requerer à autoridade
aduaneira informação sobre a aplicação da legislação aduaneira
em relação a casos concretos.

2. A informação será prestada a título gratuito ao requeren
te. Não obstante, quando a mesma ocasi6nar custos especiais à
Aduana, estes poderão ser suportados pelo requerente, de confor
midade com as Normas de Aplicação.

SEÇÃO 4
Outras Disposições

Artigo 7°

A autoridade aduaneira adotará, nas condições previstas nas
disposições em vigor, as medidas de controle necessárias para a
correta aplicação da legislação aduaneira.

ArtigoSO

As pessoas interessadas em .operações de intercâmbio de
mercadorias fornecerão, à autoridade aduaneira, os documentos e
informações necessários à aplicação da legislação aduaneira, na
forma e no prazo estabelecido nas Nonnas de Aplicação.

Artigo 9°
As informações fornecidas à Administração Aduaneira ou

por esta obtida em razão de suas atribuições legais, serão de cará
ter reseIVado, de acordo com as disposições estabelecidas pela le
gislação nacional de cada Estado Parte, enquanto não seja editada
a respectiva norma comunitária.

Artigo 10
Para fms de controle aduaneiro, os interessados devem con

seIVar os documentos relativos a operações aduaneiras pelo prazo
de 5 (cinco) anos, a contar do primeiro dia do ano calendário se
guinte àquele da ocorrência do fato gerador, observando-se as dis
posições específicas previstas neste Código.

Artigo 11
Para efeito de conversão em moeda nacional dos valores em

moeda estrangeira relativos a operações de comércio exterior, a
taxa de câmbio a ser utilizada será a vigente no Estado Parte, na
data do registro da declaração para um regime aduaneiro, confor
me estabeleçam as Normas de Aplicação.

CAPÍTULO 3
Exercício da Autoridade Aduaneira

Artigo 12
1. A autoridade aduaneira será exercida de forma penna

nente no território aduaneiro do Mercosul e, em tudo o que for de
sua área de competência e jurisdição, a administração aduaneira e
seus servidores ftscais terão precedência sobre os organismos que
nele exerçam suas atribuições.

2. A precedência de que trata o item anterior implica na ob
rigação, por parte das demais autoridades, de prestar auxílio ime
diato, sempre que requisitadc;, para o cumprimento das atividades
de controle aduaneiro e de colocar, à disposição da administração
aduaneira, pessoas, instalações ou equipamentos necessários ao
cumprimento de suas funções.

3. O seIVidor aduaneiro poderá requisitar o auxílio da força
pública fei:leral, estadual ou municipal, quando necessário ao de
sempenho de suas funções.
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Artigo 13
1. A disciplina da entrada, permanência, movimentação e

saída de pessoas, veículos, unidades de carga e mercadorias, na
zona primária, é de competência da autoridade aduaneira, cuja for
ma e condições serão estabelecidas nas Normas de Aplicação, sem
prejuízo das atribuições de outros órgãos.

2. A edição de normas que tenham por objeto regular as ati
vidades de outros organismos intervenientes nas operações de c0

mércio exterior, que impliquem a execução ou afetem os controles
aduaneiros, deverão ser precedidas de manifestação por parte da
autoridade aduaneira.

Artigo 14
A autoridade aduaneira, quando entender necessário, poderá

determinar a realização de investigações ou diligências que te
nham por objetivo apurar infrações tipificadas neste Código e nas
suas Normas de Aplicação, bem como, inclusive, requerer infor
mações de outros órgãos com atribuições de controle da entrada,
permanência e saída de bens do território aduaneiro.

TÍfULon
Elementos de base pára a aplicação dos

Gravames Aduaneiros

CAPÍlULOI
Tarifa Externa Comum e Classificação

Tarifária das Mercadorias

Artigo 15
1. Os gravames incidentes na ocorrência do fato gerador de

uma obrigação tributária aduaneira terão por base a Tarifa Externa
Comum (fEC).

2. Outras medidas estabelecidas por disposições comunitá
rias específicas relativas ao intercâJ;llbio de mercadorias serão apli
cadas de acordo com a classificação tarifária da mercadoria.

3. A Tarifa Externa Comum compreende:
a) a Nomenclatura Comum;
b) qualquer outra nomenclatura, estabelecida por disposiçõ

es comunitárias específicas, que utilize total ou parcialmente a No
menclatura Comum ou lhe acrescente eventualmente subdivisões;

c) as alíquotas e outros sistemas de cobrança normalmente
aplicáveis às mercadorias compreendidas pela Nomenclatura Co
mum;

d) as alíquotas tarifárias preferenciais previstas em acordos
que o Mercosul tenha negociado com determinado país ou grupo
de países;

e) as medidas que prevejam redução dos gravames aplicá
veis a determinadas mercadorias;

f) as demais medidas tarifárias e/ou de defesa comercial
previstas pela legislação comunitária.

4. As medidas contempladas nas alíneas d e e do item ante
rior serão aplicadas, em substituição àquelas previstas na alínea c,
somente nos casos em que a autoridade aduaneira constante que as
mercadorias de que se trata atendem às condições previstas naque
las alíneas.

5. A aplicação das medidas de que tratam a alínea d e e do
item 3 deste artigo, quando estejam flXados volumes máximos, es
tará limitada ao respectivo volume.

6. Entende-se por classificação tarifária o ato pelo qual uma
mercadoria é codificada conforme a Nomenclatura Comum.

7. A classificação tarifária de uma mercadoria nas nomen
claturas previstas nas alíneas a e b do item 3 deste artigo será de
terminada mediante a aplicação das normas complementares
dessas nomenclaturas.

Artigo 16
1. O tratamento tarifário favorável a que determinadas mer

cadorias tenham direÍto, estará subordinado às condições estabele
cidas nas Normas de Aplicação.

2. Entende-se por ''tratamento tarifário favorável", inde
pendentemente da existência de contingenciamento, qualquer re
dução de gravames aplicáveis a determinadas mercadorias objeto
de comércio exterior.

3. A redução de gravames a que se refere a alínea e do item
3 do artigo 15, será estabelecida pela autoridade competente do
Mercosul.

Artigo 17
As estatísticas de comércio exterior do Mercosul, serão ela

boradas com base na Nomenclatura Comum a que se refere a alí
nea a do item 3 do artigo 15.

Artigo 18
Aos produtos provenientes de Zona Franca e Área aduanei

ra Especial, aplicam-se as disposições estabelecidas nas Normas
de Aplicação ou em disposições comunitárias especiais.

CAPÍfUL04
Origem das Mercadorias

SEÇÃO I
Regras Gerais de Origem Não Preferencial

Artigo 19
1. São originárias de um país as mercadorias integralmente

obtidas em seu territ6rio, na forma e condições estabelecidas nas
Normas de Aplicação.

2. Intende-se por mercadorias integralmente obtidas em um
país:

a) os produtos do reino mineral, vegetal e animal, incluídos
os da caça e da pesca, extraídos, colhidos ou capturados, nascidos
e criados em seu territ6rio ou em suas águas territoriais e zonas
econômicas exclusivas;

b) os produtos do mar, extraídos fora de suas águas territo
riais e zonas econômicas exclusivas, por barcos de sua bandeira,
devidamente matriculados ou registrados nesse país ou arrendados
por empresas esbabelecidas em seu território e processadas em sua
zona econômica, mesmo quando tenham sido submetidas a proces
sos primários de embalagem e conservação, necessários para sua
comercialização e que não implique troca na classificação da no
menclatura;

c) os produtos obtidos a bordo de navios-fábrica a partir da
queles refep.dos na alínea anterior, originários desse país, quando
esses navios-fabrica se encontrem matriculados ou registrados no
mesmo e arvorem sua bandeira;

d) os produtos extraídos do solo ou subsolo marítimo situa
do fora do mar territorial sobre o qual esse país tenha direito ex
clusivos de exploração;

e) os rejeitos e resíduos resultantes de operações ou de ela
boração, recolhidos em seu territ6rio, e que somente possam servir
para a recuperação de matérias-primas;

f) os produtos elaborados nesse país exclusivamente a partir
daqueles mencionados nas alíneas anteriores ou de seus derivados,
em qualquer estágio de fabricação.

Artigo 20
1. Salvo disposições contrárias estabelecidas nas Normas de

Aplicação, são consideradas originárias de um Estado Parte as
mercadorias elaboradas no territ6rio desse Estado Parte, com utili
zação de materiais não originários do mesmo, quando resultarem
de um processo de transformação substancial que lhes confrra uma



Artigo 30
Os mecanismos e procedimentos necessários para determi

nação do valor a que se refere o presente Capítulo serão estabeleci
dos nas Normas de Aplicação.

Artigo 31
A administração aduaneira tem competência exclusiva na

comprovação da veracidade e exatidão de toda informação, docu
mento ou declaração, apresentados pelos interessados para fms de
valoração das mercadorias, em todas as operações aduaneiras.

Artigo 29
A detetminação do valor aduaneiro será efetuada de acordo

com o estabelecido em normas comunitárias especiais, nos seguin
tes casos:

a) de bens trazidos por viajantes, dentro do conceito de ba
gagem;

b) de bens destinados a:
1) missões diplomáticas ou repartições consulares de caráter

permanente e de seus integrantes;
2) representações de organíSlOOS internacionais de caráter

permanente, de que um Estado Parte seja membro, e de seus fun
cionários, peritos, técnicos e consultores;

e) de umas funerárias contendo restos tnortais; e
d) de bens conceituados como remessas postais internacio

nais e encomendas aéreas, não sujeitas ao regime geral de importa
ção, conforme o previsto na legislação interna de cada Estado
Parte.

TÍTULom
Disposições aplicáveis às mercadorias

Introduzidas no Território aduaneiro até que
lhes seja atribuída uma destinação aduaneira

CAPÍTIJLOI
Introdução das mercadorias no TerritórioAduaneiro

Artigo 32,
As mercadorias introduzidas no território aduaneiro ficam

submetidas a controles e sujeitas à fiscalização por parte da autori
dade aduaneira, desde sua introdução até sua destinação aduaneira,
nos teImOS das disposições em vigor.
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nova individualidade, caracterizada, inclusive, pelo fato de 'esta- a) o custo de transporte das mercadorias importadas até o
rem identificadas por um código na Nomenclatura Comum dife- porto ou local de importação;
rente daquele dos mencionados materiais. b) os gastos relativos ao carregamento, descarregamento e

2. Um processo de transformação substancial exclui as ope- manuseio, associados ao transPorte das mercadorias importadas
rações que consistam somente em montagem, ensamblagens, fra- até o porto ou local de importação; e
cionamento em lotes ou volumes, seleção ou classificação, c) o custo do seguro.
marcação, composição de jogos de mercadorias ou outras operaçõ- 3. O porto ou local de importação de que trata o item 2 será
es ou processos semelhantes. o ponto de introdução das mercadorias no território aduaneiro.

3. Uma mercadorias em cuja produção intervenham dois ou A ti 27
'. é"árid'" rgomaI~proses, a ~esma ongm a o p~s em que ocorreu trans~or- O valor aduaneiro das mercadorias importadas será a base

~çao S?bstancIaI, confoIme estabelecIdo,nas NOImas ~e Aphca- para aplicação da Tarifa Externa Comum ou de qualquer outro
çao, deVIdamente provada perante as autondades aduanerras. gravame não tarifário estabelecido por disposições comunitárias

Artigo 21 especiais relativas à importação.
Para efeitos do artigo 20, entende-se que a expressão "mate- A ti 28

riais" compreende as matérias-primas, os insumos, os produtos in- r go .
t diári n n til' das I bo - d rod t 1. O controle do valor aduaneirO será efetuado de forma se-
eIme os e as p ws U 1Za na e a raçao os p u os. 1 ti' -" tabel 'do N de A li -_ e va, cuwonne es eCl nas ormas p caça0.

SEÇAO 2 2. Quando, por qualquer razão justificada, o levantamento
Normas de Determinação de Origem Preferencial de meios de prova documental e informações, necessários para

Artigo 22 uma correta determinação a posteriori ~o valor aduaneiro, poss,a
Aos produtos 'provenientes de Zona Franca ou Área Adua- acarretar de~ora naen~~_da mercado~, a mesma poderá ser li

neira Especial, são aplicáveis os requisitos previstos na Norma de berada, medIante .con~titU1çao de garantia, confoIme estabeleçam .
Aplicação específica sobre a matéria. as Normas de Aplicaçao.

Artigo 23
1. As regras de origem para as mercadorias, com preferên

cias tarifárias de que trata a alínea d do item 3 do artigo 15, serão
estabelecidas em virtude dos respectivos acordos ou por autorida
de competente, quando decorrentes de decisão do Mercosul.

SEÇÃO 3
Disposições Gerais

Artigo 24
1. A origem das mercadorias deverá ser demonstrada me

diante apresentação de documentação comprobatória.
2. A autoridade aduaneira poderá solicitar informações refe

rentes aos produtos importados, sempre que houver dúvidas funda
das quanto ao cumprimento dos requisitos de origem ou à
veracidade ou autenticidade da documentação de origem apresen
tada.

3. As informações fornecidas.terão caráter estritamente con
fidencial.

tos:

Artigo 25

1. Os trâmites de importação não podem ser interrompidos por
questões de origem, salvo quando houver elementos de fato sufi

cientes quanto à falsidade ou adulteração da documentação.
2. Em caso de dúvidas sobre a origem das mercadorias ou

de falta de documentação comprobatória, a autoridade aduaneira
poderá solicitar ao importador ou ao seu representante legal garan
tia suficiente, nos teImOS estabelecidos nas disposições em vigor,
ou adotar outras medidas necessárias para resguardar o interesse
fiscal.

CAPÍTULo 3
Valor Aduaneiro das Mercadorias

Artigo 26
1. O valor aduaneiro para apuração dos gravames de impor

taÇão sobre as mercadorias importadas, introduzidas a qualquer tí
tulo no territ6rio aduaneiro, será determinado segundo as normas
do Acordo Sobre a Implementação do Artigo Vil do Acordo Geral
sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio - GATT.

2. No valor aduaneiro serão incluídos os seguintes elemen-



3228 Quarta-feira 15 DIÁRIÓ DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Março de 1995

Artigo 33
1. As mercadorias introduzidas no território aduaneiro de

vem ser conduzidas imediatamente, por quem tenha efetuado essa
introdução ou por quem, em caso de transbordo, tenha assumido
seu transporte após a introdução no referido território, cumprindo
as formalidades estabelecidas pela autoridade aduaneira, a um 10
eal alfandegado ou autorizado pela mesma.

2. O previsto no itemI anterior não se aplica as mercadorias
que se encontrem a bordo de navios ou aeronaves, que façam esca
la no território aduaneiro, atravessem o mar territorial ou o espaço
aéreo dos Estados Partes, nos casos em que o seu destino seja um
terceiro País.

Artigo 34
Quando, por caso fortuito ou de força maior, não se pt)ssa

cumprir a obrigação prevista no artigo 40, a pessoa responsável
pelo transporte informará imediatamente à autoridade aduaneira
essa situação. Caso tenha havido a perda total ou parcial das mer
cadorias, a autoridade aduaneira deve ser informada do local em
que ocorreu o fato e, se for o caso, onde as mesmas se encontram.

CAPÍTULO 2
Declaração de chegada e descargadas mercadorias

Artigo 35
As mercadorias que, por aplicação do artigo 33 cheguem à

Aduana ou a qualquer outro lugar alfandegado ou autorizado pela
autoridade aduaneira, devem ser declaradas pela pessoa que as te
nha introduzido no território aduaneiro ou, se for o caso, pela pes
soa responsável pelt> seu transporte, logo após sua introdução.

Artigo 36
1. A declaração de chegada pode efetuar-se antes ou con

juntamente com a introdução da mercadoria e deve conter infor
mações necessárias para sua identificação, na forma estabelecida
nas Normas de Aplicação.

2. A declaração de chegada será feita por quem tenha intro
duzido as mercadorias no território aduaneiro ou por seu repre
sentante.

Artigo 37
A autoridade aduaneira poderá autorizar a correção da de

claração de chegada, conforme estabelecido nas Normas de Apli
cação.

Artigo 38
A totalidade da mercadoria destinada ao local de chegada

deverá ser descarregada no mesmo, salvo aquela cuja permanência
a bordo seja permitida pela autoridade aduaneira.

Artigo 39
1. As mercadorias somente poderão ser descarregadas ou

transbordadas do meio de transporte, em que se encontrem me
diante autorização da autoridade aduaneira e nos locais alfandega
dos ou autorizados para tanto.

2. Pode-se prescindir da referida autorização no caso de pe
rigo iminente que exija a descarga imediata das mercadorias, em
sua totalidade em Depósito Temporário, o Depositário e a pessoa
que tenha direito a dispor das mesmas.

Artigo 42
1. As mercadorias em Depósito Temporário não poderão ser

objeto de outras manipulações que as destinadas a garantir sua
conservação no estado em que se encontrem, sem modificar sua
apresentação ou, suas caractensticas técnicas.

2. Não obstante o disposto no item anterior, os interessados
poderão examinar ou colher amostras das mercadorias, na forma
estabelecida nas Normas de Aplicação.

Artigo 43
A autoridade aduaneira adotará as medidas necessárias, para

preservar o crédito tributário, conforme estabeleçam as Normas de
Aplicação, para aquelas mercadorias que não tenham sido objeto
de uma destinação aduaneira nos termos do previsto no artigo 40.

CAPÍTULOS
Classes e Condições dos depósitos aduaneiros

Artigo 44
Entende-se por depósito aduaneiro todo local alfandegado

no qual podem ingressar mercadorias, com autorização e sob con
trole da autoridade aduaneira.

Artigo 45
1. O depósito aduaneiro classifica-se em:
a) público, quando possa ser utilizado por qualquer pessoa

para depositar mercadorias;
b) privado, quando destinado ao depósito de mercadorias

por parte do depositário.
2. O depósito aduaneiro pode ser de administração estatal

ou privada, independentemente de sua classe.
3. Entende-se por:
a) depositário, a pessoa autorizada a administrar o depósito

aduaneiro;
b) depositante, a pessoa vinculada pelo registro de admissão

das mercadorias no depósito aduaneiro, ou aquela a quem tenham
sido transferidos os direitos e obrigações dessa primeira pessoa,
conforme estabelecido nas Normas de Aplicação.

Artigo 46
1. O alfandegamento de um depósito aduaneiro somente

será concedido a pessoa estabelecida no território aduaneiro, nas
condições previstas nas Normas de aplicação.

2. A autoridade aduaneira poderá habilitar ou autorizar de
pósito aduaneiro, em caráter temporário, destinado a receber mer
cadorias para exposições, feiras e demais eventos do mesmo
gênero.

Artigo 47
O depositário será responsável:
a) em garantir que as mercadorias, durante sua permanência

no depósito aduaneiro, não sejam subtraídas à vigilância aduanei-
Ta',

b) em executar as obrigações que resultem do armazena
mento das mercadorias que se encontrem no depósito aduaneiro e
de observar as condições particulares fixadas na autorização; e

c) em pagar os gravames correspondentes, nos casos de fal
tas ou avarias, quando lhe for imputada essa responsabilidade.

Artigo 48
1. Ressalvado o disposto na alínea c do artigo anterior, p0

derá realizar-se o despacho para consumo das mercadorias avaria
das ou danificadas por caso fortuito ou de força maior, antes de
sua saída do depósito aduaneiro, mediante o pagamento dos grava
mes devidos na importação correspondentes ao estado em que se
encontrem.

2. As mercadorias armazenadas em um depósito aduaneiro
que forem destruídas ou irremediavelmente perdidas, por caso for
tuito ou de força maior, não estarão sujeitas ao pagamento de gra
vames na importação, sob condição de que essa destruição seja
devidamente comprovada à autoridade aduaneira.

Artigo 49
A autoridade aduaneira exigirá que o depositário apresente

garantia, em relação ao cumprimento de suas obrigações, de acor
do com o estabelecido nas' Norma~ de Aplicação. Quando o depo-



Artigo 58
As normas que regulam o regime para o qual se declaram as

mercadorias serão as vigentes na data do registro da declaração,
salvo disposição expressa em contrãrio.

Artigo 59
Para comprovação da veracidade da declaraçãO a autoridade

aduaneira poderá proceder à análise documental, a verifIcação das
mercadorias e, se for o caso, à retirada de amostras, solicitação de
laudos técnicos e qualquer outra medida que julgue necessária, no
decorrer do despacho aduaneiro.

Artigo 60
1. O declarante terá o direito de assistir aos atos de verifIca

ção da mercadoria e retirada de amostras. A autoridade aduaneira,
quando julgar cOnveniente, exigirá a presença do declarante ou de
seu representante.

2. Compete ao declarante o transporte das mercadorias aos
locais em que se devem proceder à verifIcação das mercadorias e,
se for o caso, retirada de amostras e exames para elaboração de
laudos técnicos, assim como todas as manipulações necessárias
para tal.

3. Os custos de retirada de amostras e sua análise, bem
como da elaboração de laudos técnicos, poderão estar a cargo do
declarante, de acordo com as Nonnas de Aplicação.

4. A autoridade aduaneira poderá exigir assistência de pes
soal especializado na verifIcação das mercadorias ou retirada de
amostras de mercadorias especiais, frágeis 00 perigosas, cabendo
ao declarante arcar com os custos decorrentes•
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sitário for o Estado será disPensada li apresentação de garantia. tidão decorra da pr6pria declaração 00 dos documentos referidos
A ti 50 no item 2 do artigo 54, e sempre que não vise encobrir uma infra-

O de 'tári de rá r ':: r. "da I t' ção aduaneira e seja solicitada com antecedência ao início de qual-
~SI o ve ~ r, na ~~a ~XIgI pe a au on- quer procedimento de fIscalizaça-o.

dade aduaneIra, uma contabIlidade da eXIstencIa de todas as mer-
cadorias admitidas no depósito aduaneiro. Artigo 57

TÍTULO IV 1. A autoridade aduaneira, mediante solicitação fundamen-
Destinação aduaneira das mercadorias tada do declarante, podem anular uma declaração já registrada.

2. Não obstante, quando a autoridade aduaneira tenha deci
dido proceder à verifIcação das mercadorias, a anulação da decla
ração estarã condicionada ao resultado daquela.

3. Não se procedem à anulação da declaração após o desem
baraço aduaneiro.

4. Não se procederá anulação de declaração quando detecta
dos indícios de presumíveis infrações aduaneiras.

5. A anulação da declaração não exime o declarante da res
ponsabilidade por eventuais infrações ou delitos a ela vinculados.

CAPÍ1ULOI
Disposições Gerais

Artigo 51
1. As mercadorias objeto de uma declaração de chegada p0

derão receber qualquer destinação aduaneira independentemente
de sua natureza, quantidade, origem, procedência ou lugar de des
tino, nas condições estabelecidas neste Código e nas Normas de
Aplicação.

2. O disposto no item anterior não impedirã a aplicação de
proibições ou restrições ditadas por razões de moralidade e segu
rança pública, proteção da saúde e da vida das pessoas e animais,
preservação dos vegetais e do meio ambiente, proteção do patri
mônio artístico, hist6rico ou arqueol6gico nacional, 00 aquelas de
proteção da propriedade industrial e comercial, entre outras, de ca
ráter econômico.

CAPÍTULO 2
Regimes Aduaneiros

SEÇÃO I
Inclusão das Mercadorias em um Regime Aduaneiro

Artigo 52
1. Toda mercadoria a ser incluída em um regime aduaneiro

deverá ser objeto de uma declaração para este fim.
2. Os regimes aduaneiros de importação e de exportação

poderão ser em caráter definitivo, ou temporário, sendo que neste
último a exigência da obrigação tributãria aduaneira ficará suspen
sa na forma estabelecida nas Normas de Aplicação.

Artigo 53
A declaração para um regime aduaneiro será efetuada da se

guinte foona:
a) em documentação escrito, ou
b) utilizando um procedimento informático, autorizado pela

autoridade aduaneira, ou
c) através de qualquer outra forma estabelecida nas Nonnas

de Aplicação.
.'

Artigo 54
1. A declaração deverá ser realizada na forma estebelecida

pelas Nonnas de Aplicação, estar assinada por pessoa habilitada
ou identificada por meios eletrônicos e conter todos os dados ne
cessãrios à aplicação das disposições correspondentes ao regime
aduaneiro indicado.

2. A documentação necessária à aplicação do regime adua
neiro indicado na declaração deverá ser apresentada no prazo e na
fonna estabelecida nas Nonnas de Aplicação.

Artig~55
A declaração que cumpra as condições do artigo anterior

será registrada pela autoridade aduaneira, de acordo com o estabe
lecido nas Nonnas de Aplicação.

Artigo 56
1. A declaração, uma vez registrada, será inalterável.
2. Não obstante, a autoridade aduaneira autorizará a retifica

ção, modificação on complementação da mesma, quando a inexa-

Artigo 61
1. Quando a verifIcação somente se realizar sobre parte das

mercadorias objeto de uma mesma declaração, os resultados desta
se estenderão a todas as demais.

2. No entanto, o declarante poderá solicitar uma verificação
adicional das mercadorias, quando considere que os resultados da
verifIcação parcial não sejam válidos para o restante das mercado
rias declaradas.

3. Para aplicação do item 1 deste artigo, quando a declara
ção inclua vãrios códigos tarifãrios, cada um deles será considera
do como uma declaração em separado.

Artigo 62
1. A autoridade aduaneira adotarã as medidas que pennitam

identificar as mercadorias, quando isso seja necessãrio para garan
tia do cumprimento das condições do regime aduaneiro para o
qual as mesmas tenham sido declaradas.

2. A identificação colocada nas mercadorias ou nos meios
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de transporte somente poderá ser retirada ou destruída pela autori
dade aduaneira, ou com sua autorização, 'salvo em situações de
caso fortuito ou de força maior.

Artigo 63
Uma vez efetuados os controles e verificações que forem

aplicáveis, e sempre que as mercadorias não sejam objeto de medi
das de proibição ou restrição, a antoridade aduaneira procederá ao
desembaraço das mesmas, sem prejuízo do disposto no artigo 64.

Artigo 64
Somente será desembaraçada ou entregue antecipadamente

as mercadorias objeto de declaração, cujo registro implique a
constituição de crédito tributário, quando tenha sido pago ou ga
rantido o seu montante.

Artigo 65
1. A autoridade aduaneira poderá dispor para alienação ou

venda, destruição ou adjudicação das mercadorias objeto da decla-
ração, nos seguintes casos: .

a) quando não se tenha realizada a verificação da mercado
ria dentro do prazo, por motivos imputáveis ao declarante;

b) quando não tenha sido entregue a documentação corres
pondente;

c) quando não tenha sido pagá. ou garantida a obrigação tri
butária aduaneira no prazo estabelecido;

d) quando as mercadorias estejam sujeitas a medidas de
proibição ou restriçãQ;

e) quando se tenha procedido ao desembaraço aduaneiro e
não sejam retiradas no prazo respectivo.

2. As Normas de AplicaçãO regulamentarão o exercício des
sas faculdades.

Arti$o 66
A autoridade aduaneira poderá permitir a utilização de pro

cedimentos aduaneiros simplificados, inclusive a entrega antecipa
da das mercadorias, nas condições estabelecidas nas Normas de
Aplicação.

Artigo 67
1. Após o desembaraço aduaneiro, a autoridade aduaneira

também poderá realizar o controle dos documentos e dados comer
ciais relativos às operações de importação ou exportação, assim
como a verificação da mercadoria e sua valorização, para compro
var a exatidão dos dados da declaração.

2. Quando no referido controle ou verificação for constata
do que as normas que regulam o regime aduaneiro correspondente
tenham sido aplicadas com base em elementos inexatos ou incom
pletos, a autoridade aduaneira, em conformidade com a legislação
vigente, adotará as medidas necessárias e, se for o caso, aplicar as
sanções cabíveis.

SEÇÃO 2
Despacho para Consumo

Artigo 68
O despacho para consumo é o regime aduaneiro de importa

ção defmitiva que confere o caráter de mercadoria comunitária a
uma mercadoria não comunitária e implica o cumprimento das for
malidades aduaneira e de outras naturezas, assim como o paga
mento dos gravames correspondentes.

Artigo 69
As mercadorias despachadas para consumo, com redução

ou isenção de gravames em razão de sua utilização para fins espe
cíficos, permanecerão sob controle aduaneiro depois do desemba
raço, nos termos estabelecidos nas Normas de Aplicação.

SEÇÃO 3
Reímportação

Artigo 70
Este regime permitirá o despacho para consumo de merca

dorias comunitárias exportadas, em caráter defmitivo ou não, me
diante solicitação do interessado, sempre que:

a) seja efetuada por quem houver sido o exportador das
mesmas;

b) sejam as mesmas mercadorias;
c) sejam cumpridos os prazos e condições estebelecidos nas

Normas de Aplicação.

SEÇÃO 4
Regimes Suspensivos de Importação

A - DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 71
Os regimes suspensivos de importação compreendem as se-

guintes.modalidades:
a) trânsito aduaneiro;
b) depósito aduaneiro;
c) admissão temporária
d) admissão temporária para aperleiçoamento ativo;
e) transformação sob controle aduaneiro.

Artigo 72
A utilização de qualquer regime suspensivo de importação

exige prévia autorização aduaneira.

Artigo 73
Os regimes suspensivos de importação serão considerados

concluídos quando as mercadorias ou, se for o caso, os produtos
resultantes incluídos no referido regime recebam uma nova desti
nação aduaneira prevista.

Artigo 74
Os direitos e obrigações do titular de um regime suspensivo

de importação poderão ser transferidos, mediante prévia autoriza
ção da autoridade aduaneira, a outras pessoas que satisfaçam as
condições exigidas para admissão da mercadoria ao corresponden
te regime.

B.1RÂNsrro ADUANEIRO

Artigo 75
1. O regime de trânsito aduaneiro permitirá o transporte,

desde um ponto do território aduaneiro até outro ponto de destino,
dentro do mesmo ou de sua saída, de mercadorias:

a) não comunitárias, com suspensão do pagamento dos gra
vames de importação e da aplicação de restrições de caráter econô
mico;

b) comunitárias, liberadas para a exportação, para [ms de
sua saída do território aduaneiro;

c) objeto de intercâmbio comercial entre os Estados Partes,
quando for o caso.

2. Ali mercadorias não,comunitárias, em regime de trânsito
aduaneiro, serão transportadas de conformidade com as Normas de
Aplicação e as que se determinem em Convênios Internacionais
subscritos pelos Estados Partes do Mercosul.

3. O regime de trânsito aduaneiro será aplicado sem prejuí
zo das disposições específicas relativas a outro regime aduaneiro
de suspensão a que estiverem submetidas as mercadorias.

Artigo 76
O regime de trânsito aduaneiro será considerado concluído

quando as mercadorias e a documentação correspondente sejam



Artigo 86.
A autoridade aduaneira fIXará o prazo e as condições de uso

do regime, de acordo com o estabelecido nas Normas de Aplica
ção,

Artigo 84
1. Este regime permite a utilização no território aduaneiro,

com suspensão total ou parcial do pagamento dos gravames de im
portação e da aplicação de res1rições de caráter econômico, de
mercadorias não comunitárias, por prazo determinado, não poden
do sofrer modificações, salvo a depreciação normal por seu uso.

2. Os meios de transporte não comunitários que, com o ob
jetivo de transportar passageiros ou mercadorias, chegarem ao ter
ritório aduaneiro e permanecerem temporariamente no mesmo,
sem modificar seu estado, ficam submetidos ao regime de admis
são temporária, independentemente de quaisquer formalidades ad
ministrativas.

3. Os recipientes, envoltórios e embalagens necessárias ao
transporte de mercadorias não comunitários que permanecerem
temporariamente no território aduaneiro, sem modificar seu esta
do, ficam submetidos ao regime de admissão temporária, inde
pendentemente de quaisquer formalidades administrativas.

Artigo 85
O regime de admissão temporária será concedido, mediante

prévia soliçitação do interessado e com a constituição das garan- .
tias que resultarem exigivel, de acordo com as Normas de Aplica
ção,

E. ADMISSÃO TEMPORÁRIA
PARA APERFEIÇOAMENTO ATIVO.

Artigo 87.
Este regime permite o ingresso no território aduaneiro, com

suspensão do pagamento de gravames de importação e da aplica
ção de restrições de caráter econômico, de mercadorias não comu
nitárias para aperfeiçoamento e posterior reexportação sob a forma
de produtos resultantes,

Artigo 88.
1. Entende-se por operações de aperfeiçoamento:,
a) a transformação de mercadorias;,
b) a elaboração de mercadorias, incluída sua montagem, en

samblagem e adaptação a outras mercadorias;
c) a reparação de mercadorias, incluída sua restauração e

colocação em condições de uso,
2. Entende-se por produtos resultantes os produtos obtidos

como resultado das operações de aperfeiçoamento,
3. Entende-se por coeficiente de rendimento, a quantidade

ou percentagem de produtos resultantes obtidos no aperfeiçoamen
to de uma quantidade determinada de mercadorias admitidas neste
regime.,

4. Este regime permite a utilização de algumas mercadorias,
determinadas segundo o procedimento estabelecido nas Normas de
Aplicação, que não se incmporem nos produtos resultantes, mas
que permitam ou facilitem a obtenção desses produtos, ainda que
desapareçam total ou parcialmente durante sua utilização, assim
como aquelas que em virtude de práticas comerciais habituais se
jam exportadas com os produtos resultantes•.
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apresentadas, em tempo e forma, na Aduana de destino, conforme mercadorias, a autoridade aduaneira poderá exigir do beneficiário
estabelecido nas Normas de Aplicação. do regime, quando requeridas as operações previstas nos artigos

Artigo 77 79,81 e 82, a constituição de garantia com o fim de assegurar o
A autoridade aduaneira poderá exigir a constituição de ga_ pagamento de eventual obrigação tributária aduaneira.

rantia, na forma estabelecida nas Normas de Aplicação, com a fi- D. ADMISSÃOTEMPO~
nalidade de assegurar o pagamento de um eventual crédito
tributário, sem prejuízo do disposto em Convênios Internacionais
subscritos pelos Estados Partes do Mercosul.

Artigo 78
O transportador será solidariamente responsável com o be

neficiário pelo cumprimento das normas relativas ao regime de
transito aduaneiro, sem prejuízo do disposto em Convênios Inter
nacionais subscritos pelos Estados Partes do Mercosul.

C. DEPÓSITO ADUANEIRO

Artigo 79
1. Este regime permite o ingresso de mercadorias não co

munitArias a um depósito aduaneiro, com suspensão do pagamento
dos gravames de importação e da aplicação de restrições de caráter
econômico, nas seguintes modalidades:

a) deposito de armazenamento r nesta condição as merca
dorias somente poderão ser objeto de manipulações destinadas a
assegurar o seu reconheciinento, sua conservaçãó, fracionamento
em lotes ou volumes, e qualquer outra que não altere seu valor
nem modifique a sua natureza ou estado;

b) depósito comercial - nesta condição as mercadorias p0

dem ser objeto de operações destinadas a facilitar sua comerciali
zação, tais como, melhorar sua apresentação, preparar sua
dis1ribuição ou revenda, e qualquer outra operação análoga que te
nha por objetivo aumentar seu valor, sem modificar sua natureza
ou estado;

c) deposito industrial- nesta condição as mercadorias pode
rão ser objeto de operações destinadas a modificar sua natureza ou
estado, incluindo a indus1rialização de ma~rias-primas, produtos
semi-elaborados, ensamblagem, montagem e qualquer outra opera
ção de transformação análoga

2. As manipulações contempladas no item anterior serão
realizadas nas condições estabelecidas nas Normas de Aplicação.

Artigo 80
1. As Normas de Aplicação podemo estabelecer prazos de

permanência das mercadorias no regime de depósito aduaneiro.
2. Quando as mercadorias no regime excedam os prazos es

tabelecidos, a autoridade aduaneira adotará as medidas necessárias
a preservar os interesses do Erário, de conformidade com as Nor
mas de Aplicação.

3. A propriedade das mercadorias no regime de depósito
aduaneiro poderá ser transferida, conforme o estabelecido nas
Normas de Aplicação.

Artigo 81
Quando as ckcunstâncias o justifiquem, a autoridade adua

neira poderá autorizar, sob responsabilidade do beneficiário do re
gime, a retirada temporária das mercadorias dos depósitos
aduaneiros para submetê-las às manipulações estabelecidas no ar
tigo79.

Artigo 82
A autoridade aduaneira pode permitir que as mercadorias

inchIÍdas em regime de depósito aduaneiro sejam transferidas de
um depósito a outro, sob controle aduaneiro, nas condições estabe
lecidas nas Normas de Aplicação.

Artigo 83
Sem prejuízo das garantias pertinentes ao depositário das
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Artigo 89

A autoridade aduaneira poderá permitir que os produtos resultan
tes sejam obtidos a partir de mercadorias previamente importadas

para consumo no tenitório aduaneiro, podendo efetuar-se a reposi-
ção destas, por mercadorias equivalentes, conforme estabeleçam

as Normas de Aplicação.

Artigo 90
O regime de admissão temporária para aperfeiçoamento ati

vo será concedido, pela autoridade aduaneira, sempre que seja s0

licitado por pessoa estabelecida no território aduaneiro, e se ajuste
ao disposto nas NOlIDas de Aplicação.

Artigo 91
1. A autoridade aduaneira fixará o praw dentro do qual os

produtos resultantes deverão ser reexportados ou receber wtra
destinação aduaneira prevista. Este praw será detetminado, tendo
em conta o tempo necessário para a realização das operações de
aperfeiçoamento e para a comercialização dos produtos resultan
tes.

2. A autoridade aduaneira poderá exigir garantia pelos gra
vames suspensos, de acordo com o estabelecido nas NOlIDaS de
Aplicação.

Artigo 92
A autoridade aduaneira fixará coeficiente de rendimento da

operação, a fOlIDa e condições em que se detenninarão mesmo, e
as modalidades de controle, confolIDe estabelecido nas NOlIDaS de
Aplicação.

Artigo 93
As NOlIDas de Aplicação estabelecerão os casos e as condi

ções em que as mercadorias sem aperfeiçoar ou os produtos resul
tantes possam ser despachados para consumo.

Artigo 94
A totalidade ou parte dos produtos resultantes, ou das mer

cadorias sem aperfeiçoar, poderão ser exportados temporariamente
para operação de aperfeiçoamento complementares que devam ser
efetuadas fora do território aduaneiro, mediante autorização da au
toridade aduaneira, nas condições dispostas para o regime de ex
portação temporária para aperfeiçoamento passivo.

Artigo 95
Os desperdícios ou resíduos resultantes do aperfeiçoamento

estarão sujeitos, no caso de despacho para consumo, aos gravames
correspondentes a sua importação.

F TRANSFORMAÇÃO SOB CONIROLE ADUANEIRO

Artigo 96
Este regime permite introduzir, no território aduaneiro,

mercadorias não comunitárias para submetê-las a operações que
modifiquem sua espécie ou estado, com suspensão do pagamento
dos gravames de importação e da aplicação de restrições de caráter
econômico, e posterior despacho para consumo dos produtos re
sultantes obtidos dessas operações, com os gravames de importa
çãq que lhe são próprios. Esses produtos denominar-se-ão.
produtos transfOlIDados.

Artigo 97
Os praws e as condições de utilização do regime serão esta

belecidos nas NOlIDas de Aplicação.

Artigo 98 ,
Este regime somente será concedido pela autoridade adua

neira:

a) a pessoa estabelecida no território adnaneiro;
b) quando seja possível identificar nos produtos transfolIDa

dos, as mercadorias não comunitárias.
c) quando a espécie ou o estado das mercadorias não comu

nitárias no momento de reistro da declaração de mercadoria não
possam ser economicamente restabelecidos depois da transfOlIDa

..ção;
d) quando a utilização do regime não possa ocasionar des

vio das nOlIDaS de origem, de restrições quantitativas e das demais
condições estabelecidas na política comunitária.

Artigo 99
Aplicam-se a este regime, no que couber, os artigos 91, 92 e

95.

SEÇÃO 5

Exportação

Artigo 100
Este regime pelIDÍte a saída definitiva, do território aduanei-,

m, de uma mercadoria comunitária ou que tenha adquirido essa
CÓlldição, com sujeição às fotmalidades previstas nas NOlIDaS de
Aplicação e, quando for o caso, ao pagamento dos gravames de
exportação, ao recebimento de incentivos ou beneficios, bem
como o cumprimento de requisitos que lhe sejam próprios. •

Artigo 101
As mercadorias que gozem de incentivos ou beneficios fis

cais por ocasião de sua exportação definitiva, estarão submetidas
aos controles e condições que detetminem as NotmaS de Aplica
ção.

Artigo 102
As mercadorias comunitárias destinadas à exportação esta

rão sob controle aduaneiro, desde o registro da declaração até o
momento em que saiam do tenit6rio aduaneiro, ou seja anulada re
ferida declaração.

SEÇÃO 6

Regimes Suspensivos de Exportação

A. DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 103
Os regimes suspensivos de exportação compreendem as se-

guintes modalidades:
a) Trânsito Aduaneiro;
b) Depósito Aduaneiro;
c) Exportação Temporária; e
d) Exportação Temporária para Aperfeiçoamento Passivo.

Artigo 104
A utilização dos regimes suspensivos de exportação requer

prévia autori.zação da autoridade aduaneira.

Artigo 105
Os regimes suspensivos de exportação serão considerados

concluídos quando as mercadorias ou, se for o caso, os produtos
resultantes incluídos nestes regimes sejam reimportados ou expor
tados defmitivamente.

B. TRÂNSITO ADUANEIRO

Artigo 106
O regime de trânsito aduaneiro previsto nos arts. 75 a 78

será aplicável, no que couber às mercadorias comunitárias libera
das para exportação, com o fIm de controlar sua saída do territ6rio
aduaneiro.
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Artigo 116
A autoridade aduaneira fIXará coeficiente de rendimento da

operação, a forma e condições em que o mesmo será determinado
e as modalidades de controle, de acordo com as Normas de Apli
cação.

Artigo 117
1. Quando a operação de aperfeiçoamento tenha, por fmali

dade o reparo de mercadorias exportadas temporariamente neste
regime, sua reimportação será efetuada com total isenção dos gra
vames de importação sobre as mercadorias a caso empregadas, se
comprovado, à autoridade aduaneira, que o reparo tenha sido reali
zado de forma gratuita, por motivos de obrigação contratual ou le
gal de garantia.

2. O item 1 deste artigo não será aplicável quando o estado
defeituoso já tenha sido levado em consideração no momento do
despacho para consumo das mercadorias.

c) sejam cumpridos os prazos e condições estabelecidos nas
Normas de Aplicação.

C. DEPÓSITO ADUANEIR0 tos resultantes deverão ser despachados para consumo ou receber
Art. 107 outra destinação aduaneira. Este prazo será determinado levando-

Este regime permite o ingresso de mercadorias comunitárias se em conta o tempo necessário para a realização das operações de
a um depósito aduaneiro, com a finalidade de serem exportadas, aperfeiçoamento.
nas condições e prazos estabelecidos nas Normas de Aplicação. 2. A autoridade aduaneira poderá exigir garantia pelos gra-

vames suspensos, de acordo com o estabelecido nas Normas de
Aplicação.D. EXPORTAÇÃO TEMPORÁRIA

Artigo 108
O regime de exportação temporária permite a saída do terri

tório aduaneiro, com suspensão do pagamento dos gravames de
exportação e da aplicação de restrições de caráter econômico, de
mercadorias comunitárias, condicionadas à reimportação sem que
tenham sofrido modificações, exceto as relativas à depreciação
normal causada pelo seu uso.

Artigo 109
1. O regime de exportação temporária será concedido pela

autoridade aduaneira, mediante prévia solicitação do interessado e
com a constituição de garantias que sejam exigidas, de acordo com
as Normas de Aplicação.

2. Os meios de transporte de passageiros ou mercadorias,
matriculados ou registrados em qualquer dos Estados Partes, quan
do saírem temporariamente do território aduaneiro em atividade de
transporte, ficam submetidos ao regime de exportação temporária,
independentemente de quaisquer formalidades administrativas, de
vendo retomar no mesmo estado.

Artigo 110
A autoridade aduaneira fixará o prazo e as condições de uso

do regime, de acordo'com o estabelecido nas Normas de Aplica
ção.

E. EXPORTAÇÃO TEMPORÁRIA PARA

APERFEIÇOAMENTO PASSIVO

Artigo 111
O regime de exportação temporária para aperfeiçoamento

passivo permite a saída do território aduaneiro, por tempo determi
nado, com suspensão do pagamento de gravames de exportação e
da aplicação de restrições de caráter econômico, de mercadorias
comunitárias destinadas a ser aperfeiçoadas e a posterior reimpor
tação na forma de produtos resultantes, sujeitos à aplicação dos
gravames aduaneiros que lhes são próprios, sobre o valor agrega
do.

Artigo 112
Aplicam-se a este regime, as defmições dos itens 1 a 3 do

artigo 88.

Artigo 113
1. O regime de exportação temporária para aperfeiçoamento

passivo não será concedido às mercadorias que tenham sido despa
chadas para consumo com isenção total dos gravames de importa
ção, vinculada a sua utilização em fms específicos, enquanto
sejam aplicáveis as condições fIXadas para a concessão desta isen
ção.

2. As Normas de Aplicação poderão determinar outras ex
ceções à concessão do regime.

Artigo 114
O regime de exportação temporária para aperfeiçoamento

passivo será concedido pela autoridade aduaneira, sempre que seja
solicitado por pessoa estabelecida no território aduaneiro e se ajus
te ao disposto nas Normas de Aplicação.

Artigo 115
1. A autoridade aduaneira fIXará o prazo no qual os produ-

CAPITuLo 3

Destruição

Artigo 120
1. As mercadorias introduzidas no território aduaneiro que

ponham em perigo a segurança pública, a saúde e a vida das pes
soas, animais e vegetais ou o meio ambiente, poderão, com base
em informação técnica da autoridade competente e a juízo da ad
ministração aduaneira, ser devolvidas a sua origem, receber outra
destinação aduaneira ou destruídas, de acordo com as Normas de
Aplicação, sem prejuízo de penalidades aplicáveis ao infrator.

2. No caso do item anterior, o interessado deverá ser notifi
cado, correndo por sua conta os custos correspondentes.

CAPITuLo 4

Abandono

Artigo 121
As mercadorias não comunitárias introduzidas no território

aduaneiro que, em tempo e forma, não tenham sido incluídas em
um regime aduaneiro, reexportadas, ingressadas em uma Zona
Franca ou Área Aduaneira Especial, ou reembarcadas, serão consi
deradas abandonadas em favor do Erário, o qual poderá dispor das
mesmas na forma estabelecida nas Normas de Aplicação, sem pre
juízo das penalidades a que estejam sujeitas.

CAPÍ11JL05

Substituição de Mercadorias

Artigo 122
1. A autoridade aduaneira permitirá que mercadorias impor

tadas ou exportadas sejam substituídas por mercadorias de mesma
classificação tarifária, qualidade comercial, valor e características
técnicas, quando a mercadoria substituta seja enviada gratuitamen
te, como conseqüência de uma obrigação contratual ou legal de
garantia.

2. No caso de importação, a mercadoria substituída poderá
ser devolvida a sua origem, destruída, sob controle aduaneiro, ou
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.receber outra destinação aduaneira.
3. No caso de exportação, a mercadoria substituída poderá

ingressar no territ6rio aduaneiro. livre de gravames.
4. A fOIma e condições para aplicação deste artigo serão es

tabelecidas pelas Normas de Aplicação.

TÍfULOVI

Tratamento Aduaneiros Especiais

CAPÍ11JLOI

Remessas Expressas

Artigo 123
Denomina-se Remessa Expressa ou "Courier" a atividade

das pessoas juridicas legalmente constituídas em qualquer dos Es
tados Partes, consistente na remessa'a terceiros. por meio de trans
porte internacional, de correspondência e determinadas
mexcadorias que requeiram transporte urgente. na forma e condi
ções estabelecidas nas Normas de Aplicação.

CAPÍfULon

Amostras

ArtigoU4
1. Considera-se amostra sem valor comercial a qualidade,

fragmentos ou parte de qualquer mexcadoria, estritamente necessá
rios para dar a conhecer sua nature7Jl. espécie e qualidade.

2. A forma e condições de ingresso ou saída de amostras do
território aduaneiro serão estabelecidas nas Normas de Aplicação.

CAPÍTULO 3

Remessas Fostais

Artigo 125
1. A administração aduaneira reali7Jlrá o controle do fluxo

de remessas postais que entram. saem ou transitam pelo território
aduaneiro. respeitadas a competência e as atriooições da adminis
tração postal.

2. O controle aduaneiro será exercido diretamente sobre as
remessas postais internacionais. qualquer que seja o destinatário
ou o remetente e tenham ou não fmalidade comercial.

3. A forma. limites e condições do estabelecido neste artigo
ser.io aqueles previstos nas Normas de Aplicação.

4. A administração postal ouviIá a administração aduaneira
sol>n? qualquer medida que vier a tomar com respeito ao fluxo de
remessas postais internacionais que afetam os controles aduanei
ros.

CAPÍTULO 4

Bagagem

Artigo. 126
1. Considera-se bagagem os objetos novos ou usados que

um viajante, em compatibilidade com as circunstâncias de sua via
gem, plder destinar para seu uso ou consumo pessoal, bem como
para presentear. sempre que. pela ma quantidade, natureZA ou va
riedade. não pennitirem presumir· importação ou expàrtação com
fIns comerciais ou industriais.

2. A isenção de triootos. assim como a trioolação comum
ou especial relativamente aos bens integrantes de bagagem de via
jantes de qualquer categoria e condições. inclusive os tripllantes,
terá seus termos. limites ou condições estabelecidas nas Normas
de Aplicação.

CAPÍTULOS

Unidades de Carga

Artigo 127
1. Considera-se unidade de carga, para efeitos deste Código

e de Normas de Aplicação, os contêineres, padroni7Jldos segundo
normas e especificações internacionais e comunitárias, maxcados
de forma indelével, e os reboques, semi-reboques e semelhantes,
destinados ao transporte de carga uniti7Jlda.

2. O ingresso no território aduaneiro e a saída do mesmo, ,
das unidades de carga, será reali7Jldo em confonnidade com os es
tabelecido nas Normas de Aplicação.

CAPÍTULO 6

Fornecimento de Bordo

Artigo 128
1. Considera-se como fornecimento de bordo o suprimento

de produtos ou bens de consumo ou uso da própria embarcação ou
aeron::ve, de sua tripulação e de seus passageiros.

2. Será considerado como exportação, na forma estabeleci
da nas Normas de Aplicação, dtornecimento de bordo a embaxca
ções e aeronaves de bandeira estrangeira. bem como aquelas de
longo curso ou em viagem internacional, matriculadas ou registra
das nos Estados Partes.

3. A forma e condições em que o fornecimento de bordo se
reali7Jlrá serão estabelecidas nas Normas de Aplicação.

CAPÍfUL07

Comércio Fronteiriço

Artigo 129
O controle aduaneiro e o tratamento tributário aplicáveis

aos bens levados para terceiros países ou deles trazidos, por resi
dentes nas cidades situadas em fronteiras terrestres, no ,movimen
to caracteristico do comércio fronteiriço, serão estabelecidos nas
Normas de Aplicação.

CAPÍTULOS

Meios de Transporte Militares e Policiais

Artigo 130
Os meios de transporte militares e policiais terão seu ingres

so e circulação no territ6rio aduaneiro, ou sua saída do mesmo.
reali7Jldos em confonnidade com o estabelecido nas Normas de
Aplicação, observados os convênios subscritos pelos Estados Par
tes.

CAPÍfUL09

Lojas Francas (Free shop)

Artigo. 131
1. As lojas francas são estabelecimentos instalados em zona

primária de porto ou aeroporto alfandegados pela autoridade adua
neira, destinados à comerciali7Jlção de mercadorias originais ou
não do território aduaneiro. com isenção de tributos.

2. Os termos e condições para instalação e funcionamento
das lojas francas, de chegada ou de saída, serão estabelecidos nas
Normas de Aplicação.

TÍfULOvn

Zonas Francas e Áreas Aduaneiras Especiais

Artigo 132
As Zonas Francas são partes do território dos Estados Par

tes, especialmente demarcadas. em que o ingresso e a saída de
mexcadorias não comunitárias estão isentas de gravames e da apli-



Garantia

CAPÍTULO 4

CAPÍTULOS

Éxtinção do Crédito Tributário Aduaneiro

Artigo 149
O crédito tributário aduaneiro será extinto:
a) pelo pagamento do devido;
b) Pela compensação;
c) pela prescrição;
d) pela remissão;
e) .pela decisão judicial passada emjulgado.

Artigo 142
1. Para os efeitos de cálculo dos gravames, considera-se

ocorrido o fato gerador na data do registro da declaração para um
regime aduaneiro;

2. Quando não seja efetuado o registro da declaração para
um regime, aduaneiro, os gravames serão qtlculados considerando
à data do fato que originou a obrigação tributária ou, quando esta
não for conhecida, a data de sua constatação, sem prejuízo do que
se disponha em matéria de infrações.

Artigo 143
O pagamento dos gravames aduaneiros deverá ser efetuado

na data do registro da declara~<? para um regime aduaneiro, sem
prejuízo da exigênCia de eyen,tuais diferenças posteriormente
apauradas.

Artigo 144
O pagamento do crédito tributário aduaneiro deve ser efe

tuado em moeda corrente ou por qualquer outro meio com poder
liberat6rio, conforme o que estabeleçam as Normas de Aplicação.

Artigo 145
1. As Normas de Aplicação estabelecerão a forma e condi

ções para cobrança de gravames e multas devidos.
2. A autoridade aduaneira; na situação prevista no item an

terior, exigirá o pagamento de juros de mora, sem prejuízo da
atualização monetária, conforme estabelecido pela legislação vi-
gente nos Estados Partes. .

CAPÍTULO 3

Sujeito ~assivo

Artigo 146
1. O sujeito passivo será o remetente, o consignatário ou

quem tiver direito a dispor da mercadoria.
2. No caso destes atuarem por meio de representante, este

será solidariamente responsável pela obrigação tributária aduanei
ra, juntamente com a pessoa por conta de quem é feita a declara
ção, exceto quando comprove ter cumprido com as obrigações de
sua responsabilidade.

Artigo 147
Quando, em conformidade com o disposto neste Código,

seja exigida a constituição de uma garantia, sua forma, condição
de exigibilidade, execução e liberação serão regidas de acordo
com o estabelecido .nas ~ormas de. Aplica~,?,

Artigo 148
A autoridade aduaneira poderá recusar a garantia proposta,

quando considere que a mesma não assegure o pagamento do cré
dito tributário.
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cação de restrições econômicas, enquanto não sejam utilizadas ou sua classificação tarifária e mediante. & aplicação da alíquota cor
consumidas em condições distintas das estabelecidas nas Normas respondente.
de Aplicação.

Artigo 133
A entrada, permanência e saída de mercadorias em uma

Zona Franca estarão sujeitas a controle aduaneiro, devendo ser
efetuadas na forma e nas condições estabelecidas nas Normas de
Aplicação.

Artigo 134
Na Zona Franca poderá ser realizada qualquer atividade in

dustrial, comercial ou de prestação de serviços, nas forma e condi
ções estabelecidas nas Normas de Aplicação.

Artigo 135
A mercadoria que sai de uma Zona Franca deve ser incluída

em um dos regimes aduaneiros previstos, na forma e condições es
tabelecidas nas Normas de Aplicação.

Artigo 136
As Áreas Aduaneiras Especiais sãC' partes do territ6rio dos

estados partes especialmente delimitadas, nas quais as mercadorias
estarão ~ujeitas a tratamento especial na forma e condições estabe
lecidas nas Normas de Aplicação.

Artigo 137
Os Estados Partes poderão constituir Zonas Francas e Áreas

Aduaneiras Especiais em seus territ6rios, na forma e condições es
tabelecidas nas Normas de Aplicação.

TÍTULovrn

Obrigação Tributária Aduaneira

CAPÍTULo r
Fato G,erador

Artigo 138
1. É fato gerador da obrigação tributária aduaneira, a intro

dução ou saída de mercadoria do território aduaneiro.
2. Também será considerada como introduzida no territ6rio

aduaneiro, a mercadoria constante do manifesto ou documentos
equivalentes, cuja falta for apurada pela autoridade aduaneira.

Artigo 139
É também, fato gerador de obrigação tributária aduaileira:
a) o desaparecimento de mercadoria introduzida em Zona

Franca ou em Área Aduaneira Especial.
b) o consumo ou a utilização de mercadoria, em Zona Fran

ca ou em Área Aduaneira Especial, em descumprimento das con
dições estabelecidas nas Normas de Aplicação.

Artigo 140
Não será considerada existente obrigação tributária aduanei

ra, referente a determinada mercadoria, quando o interessado com
prove que o descumprimento ou inobservânCia das obrigações
inerentes ao reginie correspondente resulte da destruição total ou
perda definitiva da mercadoria, em razão de sua pr6pria natureza,
devido a caso fortuito ou de força maior ou em virtude de decisão
da autoridade aduaneira que determine sua destruição.

CAPÍTULO 2

De~lminação e Exigência do

Crédito Tributário Aduaneiro

Artigo 141
O montante do crédito tributário aduaneiro será determina

do, tendo em conta o valor aduaneiro da mercadoria, sua origem,
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Artigo 150
1. A compensação, como forma de extinção do crédito tri

butário aduaneiro, será efetivada de acordo com o estabelecido nas
Nonnas de Aplicação.

2. A remissão do crédito tributário aduaneiro somente pode
rá ser concedida através de disposição comunitária especial.

Artigo 151
1. A ação para exigir o pagamento do crédito tributário

aduaneiro prescreverá no prazo de 5 (cinco) anos, contados desde
o primeiro dia do ano calendário seguinte ao da data em que esta
tenha tido origem.

2. A prescrição será suspensa ou interrompida na forma e
condições estabelecidas nas Normas de Aplicação.

CAPÍTULO 6

Restituição de Gravames e Cancelamento do
Crédito Tributário Aduaneiro

Artigo 152
1. Será procedida a restituição dos gravames de importação

ou exportação, sempre que se comproye que os mesmos foram pa
gos indevidamente.

2. Será procedido o cancelamento do crédito tributário
aduaneiro, sempre que se comprove que seu montante não era le
galmente devido.

3. O disposto nos itens I e 2 procedentes será efetuado a re
querimento do interessado na forma e condições estabelecidas nas
Normas de Aplicação.

Artigo 153
Será procedida, também, mediante petição do interessado, a

restituição dos gravames pagos na importação ou na exportação,
quando uma declaração para um regime aduaneiro for anulada.

Artigo 154
A ação do interessado para solicitar a restituição do mon

tante dos gravames a que se referem os artigos 143 e 144 prescre
verá em 5 (cinco) anos, contados a partir do primeiro dia do ano
calendário seguinte ao da data do pagamento.

Artigo 155
Quando se comprove que a restituição dos gravames ou o

cancelamento do crédito tributário aduaneiro foi indevida, este
será novamente exigível observado o prazo de 5 (cinco) anos, con
tados desde o primeiro dia do ano calendário seguinte ao da resti
tuição ou do cancelamento.

TÍTULO IX

Infrações Aduaneiras

CAPÍTULO 1

Princípios Gerais

Artigo 156
Constitui infração toda ação ou onlissão voluntária ou invo

luntária, que resulte em inobservância por parte de pessoa física ou
jurídica, de norma estabelecida ou disciplinada neste Código e em
suas Normas de Aplicação.

Artigo 157
Em matéria de infração aduaneira serão aplicados os se

guintes princípios:
a) em caso de dúvida aplica-se o que for mais favorável ao

imputado;
b) nenhuma pessoa pode ser punida senão uma única vez

pelo mesmo fato;
c) será aplicada a norma punitiva vigente no momento de

ocorrência da infração, salvo que lei posterior comine penalidade
menos severa que a prevista na legislação vigente ao tempo de sua
prática, desde que esse rato não modifique o tratamento aduaneiro
ou fiscal da mercadoria;

d) será aplicada a norma mais específica em preferência à
geral que legislar sobre a mesma matéria.

CAPÍTULO 2

Espécies de Infração

Artigo 158
São espécies de infração:
a) o contrabando;
b) a defraudação;
c) a declaração inexata.

CAPÍTULO 3

Penalidades

Artigo 159
1. As penalidades podem constituir-se em multa, perdimen

to da mercadoria ou ambas, conjuntamente, e, em sendo o caso,
também o perdimento do veículo transportador, em conformidade
com esta Código e suas Normas de Aplicação.

2. As multas serão determinadas de acordo com o valor das
mercadorias em infração e graduadas segundo as circunstâncias. a
natureza e a gravidade das infrações e os antecedentes do infrator,
conforme estabeleçam as Normas de Aplicação, salvo disposição
específica deste Código.

3. A autoridade aduaneira poderá, ainda, impor sanções ad
ministrativas aos infratores, tais como advertências, suspensões e
cassações temporárias ou definitivas, na forma e condições estabe
lecidas nas Normas de Aplicação.

Artigo 160
No caso em que seja cabível a pena de perdimento das mer

cadorias objeto da infração e que, por qualquer motivo, não possa
ser efetivada, a mesma será substituída por multa que terá por base
o valor da mercadoria.

Artigo 161
A ação para impor penalidades pelas infrações aduaneiras

se extingue:
a) pela anistia;
b) pela prescrição;
c) pelo pagamento da multa correspondente, quando esta

fora a única penalidade aplicável, na forma e condições estabeleci
das nas Normas de Aplicação.

Artigo 162
A ação para impor penalidade por infrações aduaneiras

prescreve em 5 (cinco) anos, contados a partir do primeiro dia do
ano calendário seguinte àquele em que houver sido cometido a in
fração, ou àquele em que a mesma tenha sido constatada, quando
não seja possível determinar a data da ocorrência.

Artigo 163
A intenupção da prescrição para a imposição de pen,alida

des ocorre pelos:
a) início de ação administrativa ou judicial;
b) cometimento de outra infração aduaneira.

CAPÍTUL04 ~

Concurso de Infrações

Artigo 164
1. Serão cumulativas as penalidades correspondentes quan

do o mesmo fato constituir mais de uma infração.



Defraudação

Artigo 168
Considera-se defraudação toda ação ou omissão que infrinja

dispositivo legal ou regulamentar, aduaneiro ou não, ou implique
em prejuízio ao Erário, sempre que o fato não configure contra
bando ou declaração inexata.

Artigo 169
Aplicam-se as seguintes multas, proporcionais ao valor da

mercadoria, às infrações caracterizadas como defraudação:
1. De SO% quando relativas a:
a) preço e valor aduaneiro da mercadoria;
b) adulteração ou falsificação de qualquer documento.
2. De 40%, quando relativos a:
a) utilização de mercadoria importada com isenção, redução

ou suspensão do pagamento de gravames, em fms ou atividades
diferentes daquela para as quais foram autorizadas;

b) descumpreimento das condições do regime no qu~ fo-
ram importadas.

3. De 15%, quando relativas a:
a) Descumprimento de prazos estabelecidos:
b) Extravio ou falta de mercadoria manifestada ou descarre

gada no Território Aduaneiro.
c) Descumprir outros requisitos ou formalidades previstas

neste C6dígo ou em suas Normas de Aplcação.

CAPÍTULOS

Declarações Inexatas

Artigo 170
Considera-se que a declaração para mn regime aduaneiro é

inexada quando a autoridade aduaneira, por ocasião da verificação
aduaneira constatar que as informações, dados ou indicações pres
tados pelo declarante implicam em pagamento a menor dos grava
mes devidos ao Erário, na concessão de incentivos ou beneficios
em valor superior ao que o declarante teria direito se a declaração
fosse efetuada corretamente, ou em descumprimento da legislação
aduaneira, ou de qualquer outra natureza, e de qualquer outra for
malidade.

Artigo 171
Aplicam-se as seguintes multas proporcionais ao valor da

mercadoria, às infrações caracterizadas como declaração inexada.
1. De 10%, quando relativas a:
a) Espécie, origem ou procedência diversos, de classe ou

qualidade superior ou inferior ou, de dimensões diferentes, ou gra
vadas com tributos elevados;

b) peso ou quantidade a maior ou a menor;
c) mercadorias não manifestada sempre que não configurem

contrabando.
2. Quando a diferença entre o valor declarado e o apurado

pela autoridade aduaneira for superior a 100%, a declaração inexa
da será considerada como defraudação e punida com a multa pre
vista no item 1 do artigo 169.

CAPÍTULO 9

Outras Disposições

Artigo 172
Quando, em qualquer caso, a mercadoria em infração for

CAPÍTULOS
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2. Se os fatos forem independentes, serão impostas as pena- 2. Aplica-se à tentativa de contrabando as mesmas penas
lidades correspondentes a cada uma das infrações. previstas para a infração consumada.

3. As penalidades serão aplicadas sem prejuízo do que esta
beleça a legislação penal de cada Estado Parte.

CAPITuLo 7
Responsabilidade

Artigo 165
1. O rementente, o consignatário ou quem tenha direito a

dispor das mercadorias são responsáveis pelas infrações cometidas
às disposições do presente Código.

2. Apssoa fisica ou jurídica é solidariamente responsável,
com seus I;repostos, pelas infrações aduaneiras cometidas por es
tes, no exer~ciode suas funções.

3. Os diretores e representantes de pessoa jurídica respon
dem solidariamente pelo pagamento de multas por infrações adua
neiras impostas a meSIiíli.

4. O representante é solidariamente responsável com o re
metente, o consignatário ou quem tenha direito a dispor das mer
cadorias, pelas infrações que cometerem no exercício de suas
funções, salvo se comprovarem haver cumprido com as obrigações
a seu cargo.

5. O transportador é responsável pelas infrações aduaneiras,
cometidas em decorrêcia do exercício da atividade de transporte
ou de ação ou omissão de seus prepostos.

6. A ignorância das disposições em vigor ou o erro de fato
ou de direito não eximem o infrator de penalidade, salvo as exce
ções expressamente previstas neste Código e nas Normas de Apli
cação.

7. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilida
de por infração aduaneira independe da intenção do infrator ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato ou omissão.

S. É responsável pela infração aduaneira decorrente de ato pra
ticado por incapaz, aquele que o tenha sob sua guarda ou cuidado.

CAPÍTULO 6

Contrabando

Artigo 166
Considera-se contrabando, para efeitos deste Código, toda

ação ou omissão que tenha por objeto a introdução ou saída do
Território Aduaneiro de determinada mercadoria, com evasão ao
controle aduaneiro, que possa traduzir-se em dano ao Erário ou na
violação das condições estabelecidas em leis ou regulamentos es
peciais, ainda que não aduaneiros, nas disposições deste c6digo e
nas Normas de Aplicação.

Artigo 167
1. Aplicam-se, à infração aduaneira de contrabando as se

guintes penas:
a) perdimento da mercadoria objeto da infração;
b) perdimento do meio de transporte que conduza a merca

doria no momento da constatação da infração, se pertencente a res
ponsável por esta;

c) multa de 100% do valor do veículo, ao responsável pela
infração, quando este não pertencer ao infrator e seu proprietário
comprove não haver concorrido, ativa ou passivamente, para a in
fração:

d) qunado o valor da mercadoria em infração for notoria
mente desproporcional ao valor do veículo sujeito à pena de perdi
mento e seu proprietário não seja reincidente específico, a este será
aplicado a multa de 3 (três) vezes o valor da mercadoria em infra
ção;

e) em todos os casos previstos neste artigo, aplicar-se-á, cu
mulativamente, a multa de 30% do valor da mercadoria;
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Artigo 181
O Comitê estabelecerá seu regulamento interno, assim

como o das Comissões Técnicas cuja constituição e organização
são de sua competência.

TÍfULO XII

Disposições Transitórías

CAPITuLo I

Dos intercâmbios entre os Estados·Partes

Artigo 182
O controle aduaneiro dos intercâmbios entre os Estados

Partes, sua forma e modalidades, serão estabelecidos nas Normas
de Aplicação, até que se conforme em sua plenitude o Mercosul.

CAPÍTULO 2

Dos intercâmbios entre os Estados·Partes
e terceiros países

Der.

TÍTULO XlII

Disposições finais

Artigo 184
O presente Código é de aplicação obrigatória em todos os

seus termos em todos os Estados-Partes.

Artigo 185
O presente Protocolo é parte integrante do Tratado de As

sunção.
A adesão por parte de um Estado ao Tratado de Assunção

implicará, ipso jure, a adesão ao presente Protocolo.
Este Protocolo entrará em vigor trinta (30) dias após o de

pósito do segundo instrumento de ratificação.

Artigo 186
O Governo da República do Paraguai será o depositário do

presente acordo e dos instrumentos de ratificação e enviará cópia
devidamente autenticada dos mesmos aos Governos dos demais
Estados-Partes.

Feito na Cidade de Ouro Pre,to, em 16 de dezembro de
1994, em um exemplar original, nos idiomas português e espa
nhol, sendo ambos os textos igualmente autênticos.

Pela República Argentina: Guido Di TelIa.
Pela República Federativa do Brasil: Celso L. N. Amorim.
Pela República do Paraguai: Luís Maria Ramirez Boett.

Artigo 183
Até que se conforme em sua plenitude o Mercosul:
a) as mercadorias procedentes de terceiros países, que se

jam consignadas a pessoas estabelecidas em um Estado-Parte dis
tinto daquele em que as mesmas tenham sido introduzidas, estão
sujeitas ao pagamento dos gravames de importação na aduana do
Estado-Parte a que se destina;

b) as mercadorias que saiam do território aduaneiro, com
destino a terceiros países, por um Estado-Parte distinto daquele e
no qual foi efetuada a declaração para um regime aduaneiro de ex
portação, estão sujeitas ao pagamento dos gravames de exportação
ou a receber benefícios correspondentes, na aduana do Estado-Par
te exportador.

objeto de restrição, aplicar-se-á ainda, a pena de perdimento da a pedido de um de seus membros.
mesma. 2. O Comitê poderá criar Comissões Técnicas com o objeti-

vo de prestar-lhe assessoria em matéria de sua competência.
3. A vigência das decisões do Comite será estabelecida nas

Normas de Aplicação.

Artigo 173
Quando a mercadoria em infração estiver sujeita a pena de

perdimento e esta não puder ser efetivada, aplicar-se-á a multa de
100% (cem por cento) do valor da mercadoria.

Artigo 174
Não constitui infração a variação, para mais ou para menos,

não superior a dez por cento (10%) quanto ao preço e a cinco por
cento (5%) quanto a quantidade.

TÍTULO X

Recursos

Artigo 175
A pessoa que considere seus direitos prejudicados por apli

cação da legislação aduaneira, pode recorrer sempre que sejam
afetados em forma direta, pessoal e legítima.

Artigo 176
1. O direito de recurso pode ser exercido.
a) em primeira instância, perante a autoridade aduaneira de

signada para esse efeito, pelos Estados Partes;
b) em segunda instância, perante a autoridade superior, con

forme as disposições vigentes nos Estados Partes.
"2. O procedimento recursal será estabelecido nas Normas de

Aplicação.

Artigo 177
1. A interposição de recurso suspenderá a execução da deci

são recorrida.
2. Não obstante, a autoridade aduaneira poderá, à requeri

mento da parte ê mediante decisão fundamentada, suspender a
execução por razões de "interesse público dos Estados Partes, ou
para evitar prejuíZos graves ao interessado, ou quando se alegue,

"fundadamente, nulidade absoluta.
"3. Quando a decisão recorrida tenha como efeito a exigên

cia de gravames de importação ou exportação, a suspensão da exe
cução"dependerá da constituição de garantia.

TITuLo XI

Disposições Gerais

CAPÍTULO 1

Efeitos jurídicos dos atos ditados
pelos Estados-Partes

Artigo 178
As decisões referentes a casos concretos, verificações e

controles, as medidas adotadas ou os documentos emitidos pela
autoridade aduaneira de um Estado-Parte, na aplicação deste Códi
go e de suas Normas de Aplicação, produzirão efeitos juridicos na
totalidade do território aduaneiro.

CAPITuLo 2

Comitê do Código Aduaneiro

Artigo 179
Cria-se o Comitê do Código Aduaneiro, integrado por rep

resentantes dos Estados-Partes e presidido por um deles, no siste
ma de rodízio.

Artigo 180
1. Ao Comitê compete dirimir as dúvidas referentes à apli

cação do presente Código e suas Normas de Aplicação, velar por
sua correta exeéução, assim como analisar as questões relativas a
normas aduaneiras apresentadas por iniciativa de seu Presidente ou



PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 1, DE 1995
(Do Sr. Mendonça Filho e Outros)
Dá nova redação ao § 5° do art. 14 da Consti·

tuição Federal.
(A Comissão de Constituição e Justiça e de Reda

ção)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
nos termos do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a se
gUinte Emenda ao texto constitucional:

Art. 1° O §.5° do art. 14 da Constituição Federal passa a vi
gorar com a seguinte redação:

"§ 5° O Presidente da República, os Governado
res de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos quem os
houver sucedido ou substituído nos cursos do mandato
poderão ser reeleitos porum penodo imediatamente sub
seqüente e concorrer no exercício do cargo.

Art. 2° Fica suprimida a expressão ''vedada a reeleição para
o período subseqüente" constante do art. 82.

Justificação

O art. 14 da Constituição Federal, em seu § 5°, proíbe a ree-
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Pela República Oriental do Uruguai: Sérgio Abreu. na respectiva indústria nacional em face do expressivo aumento
Mansagem n° 223, de 1995 (Do Poder Executivo) - Comu- dessas importações;

nica o Excelentíssimo Senhor Presidente da República, que se au- Considerando que, no caso da cadeia produtiva do couro e
sentará do País, no período de 28 de fevereiro a 4 de março de do calçado, igual agilidade se faz necessária quando a medida
1995, para assistir às cerimônias de posse do Presidente da Repú- emergências, já que em 1994, só no EstadQ do Rio Grande do Sul,
blica Oriental do Uruguai, Júlio Maria Sanguinetti, e para realizar houve uma queda de mais de 10.000 postos de trabalho neste com-
visita oficial à República do Chile. plexo; e que a queda do Brasil, nas exportações calçadistas, foi de

Senhores Membros da Câmara dos Deputados, US$308 milhões em 1994, sobre 1993;
Dirijo-me a Vossas Excelências para informá-los de que, Considerando que as medidas emergências preconizadas

com base na faculdade que me confere o art. 83 da Constituição, ("reintegro" sobre tributos internos embutidos no produto exporta
ausentar-mt'>-t:i do País no penodo de 28 de fevereiro a 4 de março do, e créditos aos exportadores, a juro internacional) visam com
de 1995, para assistir às cerimônias de posse do Presidente da Re- pensar:
pública Oriental do Uruguai, Júlio Maria Sanguinetti, e para reali-- os tributos internos embutidos (17,05% no caso do sapa-
zar visita oficial à República do Chile. to); - o deságio cambial propriamente dito (17%);

2. A natureza de nossas relações com o Uruguai, país com o - a defasagem cambial anterior ao Plano Real (8% médios,
qual partilhamos extensa faixa de fronteira e ao qual estamos liga- de julhd93 a junhd94) - não compensada na taxa cambial;
dos por laços históricos que remontam ao penodo colonial e por - inflação não repassada à mesma taxa (22,07% em !per,
importante parceria na construção do Mercosul, demanda do Go- de julho a dezembrd94).
vemo brasileiro demonstrações de apreço que reflitam a importân- Isso, sem levar em conta o "presente" ganho pelo calçado
cia e a prioridade daquelas regiões. Minha presença nas brasileiro, da inclusão do mesmo na Lista de Exceções da Argenti
cerimônias que marcarão a posse do Presidente Júlio Maria San- na, em tempos de Mercosul (!), do que resulta um LI. de 27% da
guinetti retribuirá, ademais, o comparecimento dó Presidente Luís qui para lá, contra 0% para o calçado Argentino ingressar aqui;
Alberto Lacalle às solenidades de minha posse, em 1° de janeiro Considerando que as medidas emergências urgem, sob pena
do corrente. de acontecerem mais e mais concordatas, falências e demissões de

3. A República do Chile constitui, igualmente, país com o pessoal;
qual o Brasil mantém tradicionais relações de amizade e de coope- Considerando a insuficiência das recentes medidas (supres
ração desenvolvidas sobre uma sólida base de contatos políticos, são da retenção compulsória de 15% sobre os ACC's, alongamen
econômicos e comerciais. O Brasil mantém, ademais, importante to do prazo para pagamento antecipado de exportações para 360
posição como terceiro principal parceiro comercial do Chile, após dias - quando já foi de 720 dias, e isenção do P:{S a da COFINS
os Estados Unidos da América e o Japão. Estarei visitando o Chi- (no sapato, resulta em meros 1,52% sobre o preço de venda);
le, em caráter oficial, a convite do Presidente Eduardo Frei, em re- Requer digne-se Vossa Excelência dirigir-se ao Poder Exe
ciprocidade à visita oficial realizada ao Brasil pelo então cutivo com o apelo nosso e desta Casa para que estude e imple
Presidente Patricio Aylwin, em julho de 1991. mente com urgência medidas compensatórias na forma exposta

Brasília, 23 de fevereiro de 1995 nos considerando deste Requerimento, q:ue podem ~er estendidas a
AVISOS N° 394- SUPARlC. Civil todos os ~~tores export~dore~ ~om denSIdade de ma?-de-obra e~

pregada, Ja que a própna política do atual Governo e a de geraçao
Em 23, de fevereiro de 1995 de empregos, sendo que o atendimento a este pleito visa a manu

tenção de empregos.
Sala de sessões, 31 de janeiro de 1995. - Deputado Gllber·

to Mosmann.

A Sua Excelência o Senhor
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF
Senhor Primeiro Secretário,
E.ncaminho a essa Secretaria Mensagem com a qual o Exce

lentíssimo Senhor Presidente da República comunica que se au
sentará do País no período de 28 de fevereiro a 4 de março de
1995, para assistir às cerimônias de posse do Presidente da Repú
blica Oriental do Uruguai, Júlio Maria Sanguinetti, e para realizar
visita oficial à República do Chile.

Atenciosamente, - Clóvis de Barros 'Carvalho, Ministro
de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

Indicação n° 649, de 1995 (Do Sr. Gilberto Mosmann) 
Sugere ao Poder Executivo o estudo de medidas e providências
compensatórias à exportação de produtos oriundos da indústria
couzeiro-ealçadista brasileira. .

Senhor Presidente:
Considerando o disposto no art. 113, inciso I, do Regimento

Interno da Casa,
Considerando a conjuntura delicada que atravessa o com

plexo coureio-calçadista brasileiro, no tocante às exportações, con
forme expus detalhadamente nesta Casa, no Grande Expediente de
17 do corrente;

Considerando a agilidade com que o Govemo está tratando
a questão das importações de veículos automotores, já que foi
constatada a possibilidade de liberação de mão-de-obra empregada



CAPÍfULOIV

Brasília, 20 de feverejrode 1995

Dos Direitos e Garantias Fundamentais

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas
Of. nO 004195

LEGISlAÇÃO CITADA, ANEXADA PElA COORDENAÇÃO

DAS COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

TÍfULOlI

Senhor Secretário-Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à

Constituição, do Sr. Mendonça Filho, que ''Dá nova re?ação.ao §
50 do art. 14 da Constituição Federal", contém número~ficie,llte

de signatários, constando a referida proposição de:
178 assinaturas válidas;
007 assinaturas repetidas;
002 assinaturas ilegíveis; e
002 assinaturas que não confere. ..
Atenciosamente, - Maria de Lourdes Plácido Silv~ Chefe

Substituta.

Dos Direitos Políticos
"Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio

universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos,
e, nos termos da lei, mediante:

I - plebiscito;
II - referendo;
m- iniciativa popular;
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leição do Presidente da República,dos Governadores de Estado e Abílio - José Aldemir - José Pinotti - Josias Gonzaga - Hélio Ro
do Distrito Federal, dos Prefeitos, e de quem os houver substituído sas - Anibal Gomes - Maria Elvira - Homero Oguido - Mauricio
seis meses antes do pleito. Requião - Antonio Brasil- Paulo Ritzel- Wilson Cignachi - José

Durante o perlodo de revisão constitucional, recentemente Priante - Luiz Braga - Eduardo Masearen1}as - Márcio Fortes 
concluído, cerca de oitenta ProEOsições apresentadas sugeriram ª Arthur Virgílio Neto - João Colão - Wilson Braga -Michel Te
modificação desse dispositivo. E importante ressaltar que,. destas, mer - Sérgio Guerra - Sérgio Arouca - Vicente Andre Gomes 
40% visavam não apenas a possibilitar a reeleição para cargos exe- Danilo de Castro - Lauro Carneiro - Roberto Fontes - Nelson
cutivos, como também entendiam ser inconsistente a manutenção, Marchezan - Ubaldino Júnior - B. Sá - Álvaro Gaudêncio Neto...,
em tal caso, da exigência da renúncia prévia, assim como da inele- Ricardo Izar - Mauri Sérgio - Delfim Netto - José Chaves.:. Adel
gibilidade dos substitutos. son Salvador - Nilson Gibson - Silvio Torres - Antonio Feijão -

A exigência da renúncia prévia pode, com efeito, impedir a Ursicino Queiroz - Gonzaga Mota - José Telles - Wilson Cunha
continuidade administrativa. A obrigatoriedade de renúncia do Arolde de Oliveira - Alexandre Cardoso - Lindberg Farias - Uma
substituto implica, por outro lado, a formação de uma segunda Netto - Raquel Capiberibe - Gerásio Oliveira - Júlio César 
chapa para a reeleição, o que tumultua o processo de negociação Magno Bacelar- Roberto Jefferson - Pedro Canedo - Reto Lelis
intrapartidária para a escolha de candidaturas. Abelardo Lupion - Jairo Azi - Jairo Carneiro :... Chicão Brigido -

Entendemos que o amadurecimento do processo democráti- Ney Lopes - Sérgio Barcellos - Ari Magalhães - Ciro Nogueira 
co passa pelo instituto da reeleição, entendido este aqui como um Felipe Mendes - Nilton Cerqueira - Carlos Magno ~ Valdenor
fator importante da constituição de corpos administrativos está- Guedes - Simara Ellery.
veis. À população brasileira deve ser dada a opção de decidir pela Assinaturas confnmadas 178
continuidade de uma administração bem sucedida, como já aconte- Assinaturas de apoiamentoO
ce na maioria dos países. Além disso, cria-se, com isso, a efetiva Assinaturas repetidas7
possibilidade de se leyar a efeito o cumprimento de metas gover- Assinaturas ilegíveis2
namentais de médio prazo, o que se toma praticamente impossível Assinaturas que não conferem2
no sistema atual. Assinaturas de Deputados licenciadosO

Diante do exposto, e na certeza de contar com o apoio dos Assinaturas de SenadoresO
nobres pares, apresentamos a presente Proposta de Emenda à Repetidas: Pinheiro Landim - Benedito Domingos - Firmo
Constituição Federal, a qual permite não só a reeleição, por um pe- de Castro - Henrique Eduardo Alves - Hélio Rosas - Francisco
rlodo subseqüente, dos titulares de cargos do Poder Executivo, Diógenes - Maluly Netto.
como também lhes outorga o direito de concorrer no exercício do Não confere: Humberto Souto - Carlos Magno.
cargo. '

Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 1995. - Mendonça Fi
lho - Roberto Magalhães - José Jorge - José Mucio Monteiro
José Mendonça Bezerra - Pedro Corda - Roberto Pessoa - José
Santana de Vasconcelos - Heráclito Fortes - Benito Gama - Wil
son Campos - Jackson Pereira - Inocêncio Oliveira - Saulo Quei
roz - Antonio dos Santos - Iberê Ferreira - Fátima Pelas 
GoIÍzaga Patriota - Augustinho Freitas - Sarney Filho - Antonio
Geraldo - Salatiel Carvalho - Aécio Neves - Cássio Cunha Lima
- Jonival Lucas - Luiz Piauhylino - Augusto Carvalho - Adroaldo
Streck - Augusto Farias - Olavo Calheiros - Roberto Balestra 
Pinheiro Landim - Philemon Rodrigues - Roberto Brant - Welin
ton Fagundes - Henrique Eduardo Alves - Basilio Villani - Beto
Mansur - Manoel Lomanto - Luiz Moreira - Marilu Guimarães 
Flávio Derzi - Fernando Lyra - Mussa Demes - Maluly Netto 
Genésio Bernardino - Lael Varella - João Henrique - Pauderney
Avelino - Arnaldo Faria de Sá - Efraim Morais - Paes Landim 
Nestor Duarte - Ubiratan Aguiar - José Anibal - Benedito Do
mingos - João Maia - Marcos Medrado - Ricardo Heráclio 
Wolney Queiroz - João Mendes - Severino Cavalcanti - Paulo
Lima - Roberto Carnpos - José Thomaz Nonô - Gerson Peres 
Rubem Medina - Ibrahim Abi-Ackel- João Almeida - Firmo de
Castro - Jandira Feghali - Miro Teixeira - Nelson Trad - Rodri
gues Palma - Luiz Carlos Hauly - Germano Rigotto - Geddel
Vieira Lima - Euler Ribeiro - Carlos Camurça - Elias Murad 
Ronivon Santiago - Vadão Gomes - Eraldo Trindade - Leopoldo
Bessone - Renato Johnsson - Paulo Titan - Zaire Rezende - Moi
sés Lipnik - Paulo Cordeiro - João Iensen - Theodorico Ferrão 
Bonifácio de Andrada - Alceste Almeida - Paulo Heslander 
Os6rio Adriano - Telmo Kirst - Rogério Silva - Cleonâncio Fon
seca - Francisco Diógenes - Rita Camata - Nilton Baiano - José
Luiz Clerot - Armando Costa - Roberto Valadão - Newton Car
doso - Remi Trinta - Adelson Ribeiro - Roberto Paulino - Elcio
n~ Barbalho - Zila Bezerra"'; Ivandro Cunha Lima - Armando



Justificação

A medida provisória criada pela ConstibJição de 1988, em
substituição ao decreto-lei vigente ao tempo dos governos autoritá
rios pós-1964, resultou num evidente retrocesso. É que os decre
tos-leis somente podiam ser baixados em matéria fmanceira e de
segurança nacional, enquanto as medidas provisórias, tal como re
guladas abJalmente na Constituição, têm como pressuposto apenas

, a relevância e a urgência.
Também é de ser identificado como grave imperfeição da

medida provisória, haver sido inspirada, na forma e no fundo, pelo
art. 77 da ConstibJição Italiana, como se sabe, genuinamente parla
mentarista.

Como terceira, razão do fracasso da medida provisória, que
acabou se convertendo em instrumento de políticas autoritárias
(bastaria lembrar, a propósito a retenção da poupança popular e de
outros ativos fmanceiros, no Governo Collor) tem sido a falta de
regulamentação no próprio texto constitucional.

Foram várias as tentativas de regulamentação das MP atra
vés de leis ordinárias ou complementares, mas sempre sob o risco
de inconstibJcionalidade por se tratar de matéria jurldica comple
xa, qual seja, a restrição de poderes do Executivo pelo Legislativo.

Cumpre, pois, que se dê nova disciplina à Medida Provis6
ria, já que seria grave erro revogá-la pura e simplesmente. Nos
tempos atuais, quando muitas vezes se faz necessário legislar com
rapidez e dar-se resposta imediata a certas situações, não se deve
privar o Poder Executivo de competência para editar atos de nabJ
reza legislativa, ad referendum do Congresso Nacional.

Por tais razões, contamos com o apoio de nossos ilustres pa
res para aprovação da presente Proposta de Emenda à ConstibJi
ção.

Saladas Sessões, 16 de fevereiro de 1995. - Roberto Maga
lhães - José Mucio Monteiro - Laire Rosado - Romel Anízio 
Eliseu Resende - Marcelo Teixeira - Danilo de Castro - Carlos
Apolinário - Nelson Bomier - João Iensen - Roberto Pessoa 
Cunha Bueno - Antônio Balhmann - Rubem Medina - Armando
Costa - Roberto Franca - Antonio Joaquim - Edson Queiroz 
Matheus Schmidt - Josias Gonzaga - Sérgio Barcellos - Antonio
Aureliano - João Thomé Mestrinho - Nelson Trad - Roberto Jef
ferson - Fernando Gonçalves - Gerson Peres - Nicias Ribeiro 
Iberê Ferreira - Maluly Netto - Eraldo Trindade - Arolde de Oli
veira - Osvaldo Coelho - Nestor Duarte - Philemon Rodrigues 
Ney Lopes - Adylson Motta - Ivandro Cunha Lima - Pedro Cor
rea - Vicente André Gomes - Fátima Pelaes - Salatiel Carvalho
Gonzaga Mota - Wilson Braga - Mussa Demes - Wemer Wande
rer - Abelardo Lupion - Bonifácio de Andrada - José Genoíno
Chico Vigilante - Paulo Rocha - José Teles - Nelson Marquezelli
- João Almeida - Antonio Geraldo - Rodrigues Palma - Gonzaga

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 2, DE 1995

(Do Sr. Roberto Magalhães e Outros)

Dá nova redação ao art. 62 da Constituição Fe.
deral. .

(À Comissão de ConstibJição e Justiça e de Reda
ção)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
nos teimos do art. 60 da ConstibJição Federal, promulgam a se
guinte Emenda ao texto constitucional.

Artigo único - O artigo 62 da Constituição Federal passa a
vigorar com a seguinte redação: ,

"Art. 62 Em caso de relevância e urgência, o Pre
sidente da República poderá baixar medidas provisórias,
com força de lei, em matéria de:

1- fmanças e administração;
n- moeda e câmbio;
li- defesa territorial e defesa civil;
IV- calamidade pública;
§ 1° Não será admitida medida provisória:
I - que autorize o Presidente da ReIJÓblica, 00

qualquer 6rgão do Poder Executivo, a prática de ato para
o qual seja exigida autorização legislativa.

n- que vise a detenção ou seqüestro de poopança
POJXllar, 00 de qualquer outro ativo fmanceiro.

li - que verse sobre matéria reservada ao domí
nio de lei complementar, 00 à competência exclusiva ou
privativa do Congresso Nacional, ou de qualquer de suas
Casas.

§ 2° A medida provisória deve ser imediatamente
submetida 'ao Congresso Nacional, que estando em re
cesso deverá ser convocado extraordinariamente para
reunir-se no prazo de cinco dias.
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§ 1° O alistamento eleitoral e o voto são: § 3° O Congresso poderá determinar o arquiva-
I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos; mento da medida provisória, sem exame do mérito,
n- facultativos para: quando entender não estarem atendidos os requisitos de
a) os analfabetos; urgência e relevância.
b) os maiores de setenta anos; § 4° Se não forem aprovadas ou rejeitadas no pra-
c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos. zo de sessenta dias, a contar de sua edição, as medidas
§ 2° Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, provisórias perderão a eficácia.

durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. § 5° O Presidente da República poderá renovar a
§ 3° São condições de elegibilidade, na fOlma da lei: medida provisória uma só vez, se decorrido o prazo de
I - a nacionalidade brasileira; sessenta dias, sem o pronunciamento do Congresso Na-
n- ó pleno exercício dos direitos políticos; cional.
li- o alistamento eleitoral; § 6° A medida provisória poderá ser emendada,
IV - o domicílio eleitoral na circunscrição; no Congresso Nacional, através de projeto de conversão,
V - a filiação partidária; o qual, se aprovado, será levado a reexame pelo Presi-
VI- a idade mínima de: dente da República, nos termos do art. 66."
a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da

ReIJÓblica e Senador;
b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Esta

do e do Distrito Federal;
c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Esta-

dual 00 Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz;
d) dezoito anos para Vereador.
§ 4° São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.
§ 5° São inelegíveis para os mesmos cargos, no período

subseqüente, o Presidente da República, os Governadores de Esta
do e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido
ou substituído nos seis meses anteriores ao pleito.
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CAPÍTULo I

SUBSEÇÃO III

Das Leis

Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII

Do Processo Legislativo

Da Organização dos Poderes

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 3, DE 1995

(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N° 191195

Altera o inciso XI do art. 21 da Constituição
FederaL

(À Comissão de Constituição e Justiça e de Reda-

MENSAGEM N° 191
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 50, inciso II, da Constituição

Federal, submeto à elevada deliberação de Vossas Exce
lências, acompanhada de Exposíção de Motivos dos Se
nhores Ministros de Estado da Justiça, do Planejamento
e Orçamento, da Fazenda, da Previdência e Assistência

LEGISLAÇÃO CrrADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSÕES PERMANENTES
CONSflWIÇÃO DAREPÚBUCA

FEDERATIVA DO BRASIL

TÍfULOIV

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da
República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, de
vendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional, que estan
do em recesso, será convocado extraordinariamente para se reunir
no prazo de cinco dias.

Parágrafo único. As medidas provisórias perderão eficácia,
desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de trinta
dias, a partir de sua publicação, devendo o Congresso Nacional
disciplinar as relações juúdicas delas decorrentes.

ção)
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal

promulgam emenda ao texto constitucional, os telD10S do art. 60
da Constituição Federal:

Art. 1° É suprimida a expressão "a empresas sob controle
acionário estatal" no art. 21, inciso XI, da Constituição, passando
o dispositivo a ter a seguinte redação:

"Art,21 .
XI - explorar, diretamente ou mediante concessão

os serviços telefônicos, telegráficos, de transmissão de
dados e demais serviços públicos de telecomunicações,
assegurada a prestação de serviços de infOlDlações por
entidades de direito privado através da rede pública de
telecomunicações explorada pela União."

Art. 2° Esta Emenda entra em vigor na data de sua
publicaçãO.

Brasília, 20 de fevereiro de 1995.

Senhor Secretário-Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à

Constituição, do Sr. Roberto Magalhães, que "Dá nova redação ao
art. 62 da Constituição Federal", contém número suficiente de sig
natários, constando a referida proposição de:

171 assinaturas válidas;
016 assinaturas repetidas;
002 assinaturas que não conferem; e
001 assinatura de senador.

Patriota - Nilson Gibson - Roberto Brant - Severino Cavalcanti - Atenciosamente. -
Mendonça Filho - Inocêncio Oliveira - Fernando Lyra -Miro Tei- Maria de Lourdes Plácido Silva, O1efe Substituta,
xeira - Benito Gama - Luiz Moreira - Manoel Castro - João Hen
rique - Júlio César- Vilmar Rocha - Basílio Villani - José Jorge
- Odelmo Leão - Euler Ribeiro - Paes Landim - Luiz Carlos Hau
ly - Benedito Domingos - Elton Ronhelt - Elias Murad - Renato
Johnsson - José Janene - Paulo Titan - Paulo Cordeiro - Hilário
Coimbra - Antonio dos Santos - Ciro Nogueira - José Aldemir
Augusto Viveiros -Augusto Carvalho - Edison Andrino - Jair
Soares - Vicente Anuda - Fernando Gomes - Leônidas Cristino 
Newton Cardoso - Luís Barbosa - Dilceu Sperafico - Rogério Sil
va - Luiz Fernando - Sérgio Guerra - Laprovita Vieira - Cândido
Mattos - Arthur Virgílio Nele' - Ricardo Gomyde - Carlos Airton
- Ushitaro Kamia - Paulo Lima - Silvio Abreu - Davi Alves Silva
- Henrique Eduardo Alves - Aldo Arantes - Jaques Wagner- Ge-
nésio Bernardino - Darcisio Perondi - Carlos Magno - João Ri
beiro - Adroaldo Streck -' Benedito de Lira - Célia Mendes 
Wigberto Tartuce - Tilden Santiago - Ubaldo Correa - Wilson
Cionachi - Ubaldino Júnior - Paulo de Velasco - Jackson Pereira
- Arnaldo Faria de Sá - Mauri Sérgio - Osório Adriano - Júlio
Redecker - Raimundo Santos - José Carlos Aleluia - Hugo Biehl
- Salomão Cruz - Giovanni Queiroz - Magno Bacelar - Luiz
Piauhylino - Jair Meneguelli - Vicente Cascione - Fernando Di
niz - Duilio Pisaneschi - Feu Rosa - José Carlos Lacerda - Vitto
rio Medioli - Marcelo Barbieri - Luiz Mainardi - Zaire Rezende
João Alberto - José Linhares - João Maia - Ronivon Santiago
Sarney Filho - Félix Mendonça - Pauderney Avelino - Jair Bolso
naro - Leur Lomanto - Átila Lins - José Luiz Clero!. - Leopoldo
Bessone - Ricardo Izar - Raul Belém - Aloyzio Nunes Ferreira 
Antônio Brasil- Carlos Melles - Benedito Guimarães - Luiz Bra
ga - Saulo Queiroz - Beto Lelis - Nelson Marchezan - Antônio
Sérgio Carneiro - Paulo Paim.

Assinaturas Confmnadas. 171
Assinaturas de apoiamento O
Assinaturas repetidas 16
Assinaturas ilegíveis O
Assinaturas que não conferem 2
Assinaturas de Deputados Licenciados O
Assinaturas de Senadores 1
Repetidas:
João Henrique - Maluly Netto - Armando Costa - Renato

Johnsson Rodrigues Palma - Eliseu Resende - Roberto Magalhães
- Fernando Gonçalves - Bonifácio de Andrada - Aldo Arantes 
Gerson Peres - Abelardo Lupion - Werner Wanderer - Osório
Adriano - Mussa Demes - Nelson Trad.

Não Conferem:
Nelson Marchezan - Humberto Souto.
Senador
Jonas Pinheiro

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas
Of. nO 005/95



TÍ!ULOIII

CAPÍ!ULOlI
Da União

Da Organização do Estado

LEGISLAçÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSÕES PERMANENTES

CONSTIfUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 21 Compete à União:
I - manter relações com Estados estrangeiros e participar de

organizações internacionais;
II - declarar a guerra e celebrar a paz;
III - asssegurar a defesa nacional;
N - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que

forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele per
maneçam temporariam.ente;

V - decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a inter
venção federal;

VI - autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de mate
rial bélico;

VII - emitir moeda;
VIII - administrar as reservas cam.biais do País e fiscalizar

as operações de natureza fm.anceira, especialmente as de crédito,
câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de previdência
privada;

IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais de or
denação do terrtit6rio e de desenvolvimento econômico e social;

X - manter o serviço postal e o correio aéreo nacional;
XI -explorar, diretam.ente ou mediante concessão a empre

sas sob controle acionário estatal, os serviços telefônicos, telegrá-
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Social, da Administração Federal e Reforma do Estado e 3. Depois de uma década de importantes avanços em teleco
das Comunicações, proposta de emenda constitucional municações. flllanciados pelo Estado, o País conheceu, na década
que "Altera o inciso XI do art. 21 da Constituição Fede- passada, um período de forte declínio dos recuros públicos dirigi
ra!." dos ao setor. Existe hoje uma grande demanda reprimida, tanto por

4. Exaurido em sua capacidade de Ílllanciam.ento. prÍncipal- serviços convencionais de telefonia como pelas novas tecnologias.
mente diante das novas tecnologias e da crescente demanda de ser- Embora tenha sido o prim.eiro país da América Latina a lançar sa
viços por elas gerada, o Estado não tem como arcar sozinho com télite pr6prio, criar centro de pesquisa do nível do CPqD e desen
todas as necessidades de investimento. Neste contexto, impõe-se a volver tecnologias de ponta como a fibra ótica, o Brasil convive
abertura de espaço para a parceria com a iniciativa privada, o que hoje com o congestionamento das linhas telefônicas e reduzida
s6 poderá ser feito com a eliminação da exigência constitucional densidade de terminais telefônicos, inferior à da Argentina, Chile,
do controle estatal para a exploração dos serviços telefônicos, tele- Venezuela e Uruguai. A isto acrescente-se o atraso na implantação
gráficos e de comunicações de dados e demais serviços de teleco- de tecnologias novas e fundamentais, como os referidos cabos óti
municações. Note-se que a proposta em tela possibilita a entrada coso Somente na telefonia convencional, há uma demanda não
do capital privado nas atividades de telecomunicações do País, atendida de 8 milhões de terminais.
mantendo, entretanto, o regime de concessão da União, que garan- 8. Julgamos, Senhor Presidente, que a alteração proposta irá
te o controle do Estado sobre o setor. ao encontro da necessidade de estimular o aumento dos investi-

5. Longe de ser um fim em si mesma, a fleXIbilização pre- mentos no setor de telecomunicações, imprescindível à construção
tendida é parte de um projeto de redesenho institucional do setor de uma economia mais moderna e competitiva.
de telecomunicações, onde ao Estado será permitido reduzir seus Brasília, 16 de fevereiro de 1995. - Reinhold Stephanes,
custos de expansão e operação dos serviços, ao mesmo tempo em Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social - Luís
que retomará, com mais força e objetividade, seu papel de poder Carlos Bresser Pereira, Ministro de Estado da Administração Fe
concedente, regulamentador e fiscalizador. deral e Reforma do Estado - Sérgio Roberto Vieira da Motta,

6. Neste novo desenho, a Telebrás reassumirá suas funções Ministro de Estado das Comunicações - Nelson A. Jobim, Minis
de holding do sistema estatal, coordenando as operadoras e a Em- tro de Estado da Justiça - Pedro Malan, Ministro de Estado da
bratel, empresa que por sua vez, manterá seu estratégico mercado Fazenda - José Serra, Ministro de Estado do Planejamento e Or
sob domínio do Es4tdo. Em direção oposta ao discurso corporati- çam.ento.
vista, o modelo sugerido tem por objetivo atender às demandas da
sociedade, gerar bem-estar e colaborar com o programa de justiça
social do governo. A Emenda Constitucional proposta repete o ca
minho seguido pelos países desenvolvidos, como Itália, Inglaterra,
Canadá e Estados Unidos, e por outros em fase de desenvolvimen
to, como a China, o Chile e a Argentina.

7. O caminho natural, pois, para se atingir um desenvolvi
mento econômico e social desagua, forçosamente, na modificação
do texto constitucional, flexibilizando a restrição que hoje se im
põe à União, de exclusiva exploração dos serviços públicos de te
lecomunicações, por empresas sob controle acionário estatal, sem
despir-se o Estado de rígido poder regulador, fiscalizador e de
controle.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° 38, DE 16 DE FEVEREIRO DE

1995, DOS SENHORES MINISTROS DE ESTADO DA
JUSTIÇA, DA FAZENDA, DO PLANEJAMENTO E OR
ÇAMENTO, DA PREVIDÊ~CIAE ASSISTÊNCIA SO
CIAL, DA ADMlNISTRAÇAO FEDERAL E REFORMA
DO ESTADO E DAS COMUNICAÇÕES:

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Em obediência às diretrizes formuladas por Vossa Excelên

cia com o objetivo-de propor ao Congresso Nacional o aperfeiçoa
mento do texto constitucional, encaminham.os a presente Emenda
à Constituição Federal, que integra o conjunto de alterações neces
sárias à viabilização da retomada do desenvolvimento econômico
e social do País.

2. Telecomunicações e desenvolvimento econômico e so
cial são conceitos inseparáveis.O Brasil não alcançará um se des
conhecer o outro. Não haverá democracia, em seu sentido pleno,
se o Estado não assegurar ao cidadão o direito à comunicação, a
começar do simples aparelho de telefone que permita a ele pedir
socorro médico ou acionar outros serviços, esteja onde estiver.
Das mesma forma, o País não poderá prescindir de um moderno e
eficiente sistema de telecomunicações, integrado por satélites, ca
bos de fibra 6tica, fotânica e infovias, que constituem instrumento
fundamental do novo paradigma tecnol6gico da economia mun-
dial. .
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ficos, de transmissão de dados e demais serviços públicos de tele- tuição.
comunicações, assegurada a prestação de serviços de informações § 1° São reservados aos Estados as competências que não
por entidades de direito privado através da rede pública de teleco- lhes sejam vedadas por esta Constituição.
municações explorada pela União; § 2° Cabe aos' Estados explorar diretamente, ou mediante

XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, con- concessão a empresa estatal, com exclusividade de distribuição, os
cessão ou permissão: serviços locais de gãs canalizado.

a) os serviços de radiodifusão sonora, de sons e imagens e § 3° Os Estados poderão, mediante lei complementar, insti-
demais serviços de telecomunicações; tuir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões,

constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para inte
grar a organização, o planejamento e a execução de funções públi
cas de interesse comum.

AVISO N° 245- SUPAR/C. Civil

ral.

Brasília, 16 de fevereiro de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual o Excelen

tíssimo Senhor Presidente da República submete à deliberação do
Congresso Nacional o texto da proposta de emenda constitucional
que "Altera o inciso XI do art. 21 da Constituição Federa!."

Atenciosamente, - Clóvis de Barros Carvalho, Ministro
de Estado OJefe da Casa Civil da Presidência da República.

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 4, DE 1995

(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N° .192/95

Altera o § 2° do art. 25 da Constituição Fede-

. (À Comissão de Constituição e Justiça e de Reda-
ção.)

Art. 1° É suprimida a expressão "a empresa estatal, com ex
clusividade de distribuição" do § 2° do art. 25 da Constituição Fe
deral, passando a vigorar o dispositivo com a seguinte redação:

"Art.25 .

.§ 2° Cabe aos Estados explorar diretamente, ou
mediante concessão, os serviços locais de gás canaliza
do."

Art. 2° Os Estados poderão assegurar às empresas conces
sionárias dos serviços de gás canalizado, criadas até a promulga
ção da presente Emenda Constitucional, os direitos decorrentes do
sistema anterior.

Art. 3° Es.ta Emenda entra em vigor na data de sua publica-
ção.

LEGISLAçÃO CITADA ANEXADA

PELA. COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES

CONSTIfUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATNA DO BRASIL

TÍfULOIlI

Da Organização do Estado

CAPÍfULo III

Dos Estados Federados
Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Consti

tuições e leis que adotarem, observados os princípios desta Consti-

MENSAGEM N° 192, DE 16 DE FEVEREIRO DE 1995
(Do Poder Executivo)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 60, inciso lI, da Constituiçãó Federal,

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompa
nhada de Exposição de Motivos dos Senhores Ministros de Estado
da Justiça, do Planejamento e Orçamento, da Fazenda, da Previ
dência e Assistência Social, da Administração Federal e Reforma
do Estado e de Minas e Energia, proposta de emenda constitucio
nal que "Altera o § 2° do art. 25 da Constituição Federal".

Brasília, 16 de fevereiro de 1995.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° 36, DE 16 DE FEVEREIRO DE

1995, DOS SRS. MINISTROS DE ESTADO DA JUSTI
ÇA, DA FAZENDA, DO PLANEJAMENTO E ORÇA
MENTO, DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,
DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E REFORMA DO
ESTADO E DE MINAS E ENERGIA•

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Em obediência às diretrizes formuladas por Vossa Excelên

cia no sentido de propor ao Congresso Nacional o aperfeiçoamen
to do texto constitucional, encaminhamos a presente Emenda à
Constituição Federal que integra o conjunto de alterações necessá
rias à viabilização da retomada do desenvolvimento econômico e
social do País.

2. A atual Constituição, em seu art. 25, § 2°, derme a com
petência dos Estados de explorar diretamente ou mediante conces
são a empresa estatal, com exclusividade de distribuição, os
serviços locais de gás canalizado. Tal preceito confere virtual''re
serva de mercado" para empresas estatais estaduais, regime não
mais consentâneo com o processo de abertura e a necessidade de
redução de preços e melhoria da qualidade de bens e serviços da
economia. Além disso, a crise fiscal do Estado, que abarca as ad
ministrações estaduais, limita a capacidade de investimento e ex
pansão da oferta dos serviços públicos prestados à população, em
particular o gás canalizado.

3. Desta forma, propomos a presente Emenda de modo a
flexibilizar a exploração dos serviços locais de gãs canalizado,
permitindo o investimento privado e maior concorrência no setor.
Nada obstante, mantém-se a competência dos Estados, diretamente
ou mediante concessão, sobre esta atividade. Cumpre ainda obser
var que a Emenda explicita a possibilidade de manutenção das
atuais concessões a empresas estatais estaduais, a critério do Poder
estadual concedente.

4. Julgamos, Senhor Presidente, que as alterações propostas
irão ao encontro da satisfação das necessidades da população, ma
nifestando-se igualmente compatíveis com a construção de uma
economia mais aberta e competitiva e a redução da interferência
estatal nas atividades produtivas, de forma a liberar recursos públi-
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cos escassos para funções precípuas do Estado, mormente no cam
po social.

Respeitosamente, - Nelson A. Jobim, Ministro de Estado
da Justiça - Pedro Malan, Ministro de Estado da Fazenda - José
Serra, Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento - Rei·
nhold Stephanes, Ministro de Estado da Previdência e Assistência
Social- Luiz Carlos Bresser Pereira, Ministro de Estado da Ad
minislnlção Federal e Reforma do Estado - Raimundo Brito, Mi
nistro de Estado de Minas e Energia.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE COMjSSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇAO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍfULovn
Da Ordem Econômica e Financeira

CAPÍ11JLor

AVISO N° 346 - SUPARC/C. Civil

Brasília, 16 de fevereiro de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Brasília - DF

Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a l0
dos existência digua, conforme os ditames da justiça social, obser
vados os seguintes princípios:

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N ° 5, DE 1951

(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N° 193/95

I - soberania nacional;
TI - propriedade privada;
UI - função social da propriedade;
IV -livre concorrência;
V - defesa do consumidor;
VI - defesa do meio ambiente;
Vil - redução das desigualdades regionais e sociais;
VilI - busca do pleno emprego;
IX - tratamento favorecido para as empresas brasileiras de

capital nacional de pequepo porte. _
Parágrafo único. E assegurada a todos o livre exercício de

qualquer atividade econômica, independentemente de autorização
de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.

Art. 171. São consideradas.
I - empresa brasileira a constituída sob as leis brasileiras e

que tenha sua sede e administração no País;
TI - empresa brasileira de capital nacional aquela cujo con

trole efetivo esteja em caráter permanente sob a titularidade direta
ou indireta de pessoas físicas domiciliadas e residentes no País ou
de entidades de direito público interno, entendendo-se por eontrole
efetivo da empresa a titularidade da maioria de seu capital votante
e o exercício, de fato e de direito, do poder decisório para gerir
suas atividades.

§ 1° A lei poderá, em relação à empresa brasileira de capital
nacional:

I - conceder proteção e beneficios especiais temporários
para desenvolver atividades consideradas estratégicas para a defe
sa nacional ou imprescindíveis ao desenvolvimento do País;

TI - estabelecer, sempre que considerar um setor imprescin
dível ao desenvolvimento tecnológico nacional, entre outras con
dições e requisitos:

a) a exigência de que o controle referido no inciso n do ca·
put se estenda às atividades tecnol6gicas da empresa, assim enten
dido o exercício, de fato e de direito, do poder decisório -para
desenvolver ou absorver tecnologia;

b) pércentuais de parti~ipação, no capital de pessoas físicas
domiciliadas e residentes no País ou entidades de direito público
,interno.

§ 2°. Na aquisição de bens e serviços, o Poder Público dará
tratamento- preferencial, nos termos da lei, à empresa brasileira de
capital nacional.

Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos mi
nerais e os potenciais de energia hidráulica constituempropriedade
distinta do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e
pertencem à União, garantida ao concessionária a propriedade do
produto da lavra.

§ 1° A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveita-

•Altera o inciso IX do art. 170, o art. 171 e o §
IOdo art. 176 da Constituição FederaL

(À Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção)

Art. 1°É conferida nova redação ao art. 171 da Constituição
I;ederal:

"Art. 171. É considerada empresa brasileira a
constituía sob as leis brasileiras que tenha sede e admi
nistração no País.

Parágrafo único. Na aquisição de bens e serviços,
o Poder Público dará, em igualdade de condições, trata
mento preferencial, nos termos da lei, aos produzidos e
aos prestados no País.

Art. 2° É suprimida a expressão "de capital nacional'·' do
inciso IX do art. 170 e do § 1° do art. 176, que passam a vigorar
com a seguinte redação:

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual o Excelen

tíssimo Senhor Presidente da República submete à deliberação do
Congresso Nacional o texto da proposta de emenda constitucional
que "altera o § 2° do art. 25 da Constituição Federal".

Atenciosamente, Clóvis de Barros Carvalho, Ministro de
Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

Art. 170 .
IX - tratamento favorecido para as empresas bra

sileiras de pequeno porte.

"Art.176 .

§ 1° A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o
aproveitamento dos potenciais a que se refere o caput
deste artigo somente poderão ser efetuados mediante au
torização ou concessão da União, no interesse nacional,
por brasileiros ou empresa brasileira, na forma da lei,
que estabelecerá as condições específicas quando estas
atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou
terras indígenas.

Art. 3° Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data
de sua publicação
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mento dos potenciais a que se refere o caput deste artigo somente
podemo ser efetuados mediante autorização ou concessão da
União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa brasileira
de capital nacional, na forma da lei, que estabelecerá as condições
específicas quando essas atividades se desenvolverem em taxa de
fronteira ou terras indígenas

.MENSAGEM 193, DE 16 DE FEVEREIRO DE 1995,
DO PODER EXECUTIVO

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 60, inciso II, da Constituição Federal,

submeto à elevada deliberação de Vossas Rxcelências, acompa
nhada de Exposição de Motivos dos Senhores Ministros de Estado
da Justiça, do Planejamento e Orçamento, da Fazenda, da Previ
dência e Assistência Social, da Administração Federal e Reforma
do Estado de Minas e Energia, proposta de emenda constitucional '
que Altera o inciso IX do art. 170, o art. 171 e o § IOdo art. 176 da
Constituição Federal.

Brasília, 16 de fevereiro de 1995.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° 37, DE"16 DE FEVEREIRODE
1995, DOS SRS. MINIS1RO DE ESTADO DA JUSTIÇA,
DA FAZENDA, DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN
TO, DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA
ADMINISTRAÇÃO E REFORMA DO ESTADO E DE
MINAS E ENERGIA.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Em obediência às diretrizes formuladas por Vossa Excelên

cia no sentido do aperfeiçoamento do texto constitucional, encami
nhamos a presente Emenda à ,Constituição Federal, que integra o
conjunto de alterações necessárias à viabilização da retomada do
desenvolvimento econômico e social do País.

2. A proposta tenciona eliminar a distinção entre emprega
brasileira e empresa brasileira de capital nacional e o tratamento
preferencial concedida a esta última. Para tanto, frrma-se conceito
da empresa brasileira como aquela constituída sob as leis brasilei
ras e com sede e administração no País.

3. A discriminação ao capital estrangeiro perdeu sentido no
contexto de eliminação das reservas de mercado, maior interrela
ção entre as economias e necessidades de atrair capitais estrangei
ros para comprementar a poupança interna. Com relação ao
tratamento preferencial nas aquisições de bens e serviços por parte
do Poder Público, a proposta corrige imperfeição do texto consti
tucional, passando a favorecer os produtos produzidos e serviços
prestados no País, ao invés de empresas classificadas segundo a
origem do capital. Com isto, pretende-se restabelecer o importante
instrumento de compra cJo Estado para estimular a produção, em
prego e renda no País. E digno de nota que a proposta vincula o
tratamento preferencial conferido aos produtos e serviços produzi
dos internamente à igualdade de condições (preços, qualidade, pra
zos etc.) entre os concorrentes.

4. Uma vez eliminado o conceito de empresa brasileira de
capital nacional, faz-se necessário proceder o ajuste no inciso IX
do art. 170, conforme prevê a Emenda apresentada, que mantém,
entretanto, o tratamento favorecido a empresas de pequeno porte.

5. Note-se que as alterações propostas não impedem que le
gislação ordinária venha a conferir incentivos e benefícios espe
ciais setores considerados estratégicos, inexistindo qualquer
vedação constitucional neste sentido.

6. Com o mesmo escopo, a Emenda efetua alteração no § 1°

art. 176, de forma a eliminar a exclusividade da pesquisa e lavra
de recursos minerais e o aproveitamento de potenciais de energia
hidráulica por'empresa brasileira de capital nacional. Pretende-se,
assim, viabilizar a atração de investimentos estrangeiros para o se
tor de mineração e energia elétrica, màntido o controle da União
mediante autorização ou concessão.

7. Julgamos, Senhor Presidente, que as alterações propostas
irão ao encontro do projeto de desenvolvimento econômico e so
cial propugnado por Vossa Excelência manifestando-se compatí
veis com a construção de uma economia mais moderna, dinâmica
e competitiva.

Respeitosamente, - Nelson Jobim, Ministro de Estado da
Justiça. Pedro Malan Ministro de Estado da Fazenda - José Ser
ra, Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento - Reinhold

,Stephanes, Ministro de Estado da Previdência e Assistência So
cial- Luís Carlos Bresser Pereira, Ministro de Estado da Admi- '
nistração e Reforma do Estado .- Raimundo Britto, Ministro de
Estado de Minas e Energia.

AVISO N° 347 SUPARJC. Civil

Brasília, 16 de fevereiro de 1995.

A Sua Excelência o Senhor
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual o Excelen

tíssimo Senhor Presidente da República submete à deliberação do
Congresso Nacional o texto da proposta de emenda constitucional
que Altera o inciso IX do art. 170, o art. 171 e o § l° do art. 176 da
Constituição Federal.

Atenc~samente, Clóvis de Barros Carvalho, Ministro de
Estado Chefe 'da Casa Civil da Presidente da República.

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 6, DE 1995

(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N° 194/95

Altera o § 1° do art. 177 da Constituição Fede-
ralo

(À Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção)

Art. 1°É conferida a seguinte redação ao § lOdo art. 177 da
Constituição Federal:

"Art.177 ..

§ 1° A União poderá contratar com empresas pri_
vadas a realização das atividades previstas nos incisos I
a IV deste artigo, observadas as condições que a lei esta
belecer."

Art. 2° Esta Emenda entra em vigor na data de sua publica-
ção.

LEGISLAÇÃO CITADA A!'lliXADA
PELA COORDENAÇAO DE COMISSOES PERMANENTES

CONSTIfUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATNA DO BRASIL
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TÍTULOVll

Da Ordem Econômica e Financeira

CAPÍ1ULOI

Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica

Art. 177. Constituem monopólio da União:
I - a pesquisa e a lavra das jazidas de Petróleo e gás natural

e outros hidrocarbonetos fluídos; .
II - a refmação do petróleo nacional ou estrangeiro;
III - a importação e exportação dos produtos e derivados

básicos resultantes das atividades previstas nos incisos anteriores;
IV - o transporte malÍtimo do petróleo broto de origem na

cional ou de derivados básicos de petróleo produzidos no País,
bem assim o transporte, por meio de conduto de petróleo broto,
seus derivados e gás natural d~ qualquer origem;

V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamen
to, a industrialização e o comércio de minérios e minerais nuclea
res e seus derivados.

§ 1° O monopólio previsto neste artigo inclui os riscos e re
sultados decorrentes das atividades nele mencionadas, sendo veda
do à União ceder ou conceder qualquer tipo de participação, em
espécie ou em valor, na exploração de jazidas de petróleo ou gás
natural, ressalvado o disposto no art. 20, § 1°

MENSAGEM N° 194, DE 16 DE FEVEREmO DE 1995
(Do Poder Executivo)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
.Nos tel1J1OS do art. 60, inciso ll, da Constituição Federal,

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos dos Senhores Ministros de Estado
da Justiça, do Planejamento e Orçamento, da Fazenda, de Minas e
Energia, da Previdência e Assistência Social e da Administração
Federal e Refol1J1a do Estado, proposta de emenda constitucional
que "Altera o § 1° do art. 177 da Constituição Federal".

Brasília, 16 de fevereiro de 1995.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° 39, DE 16 DE FEVEREIRO DE
1995, DOS SRS. MINISTROS DE ESTADO DA JUSTI
ÇA, DA FAZENDA, DO PLANEJAMENTO E ORÇA
MENTO, DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,
DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E REFORMA DO
ESTADO E DE MINAS E ENERGIA.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Em obediência à orientação de Vossa Excelência no sentido
de expurgar do texto constitucional os elementos que se afiguram
limitadores do desenvolvimento econômico e restritivos às altera
ções da política governamental, pretende-se conferir à legislação
ordinária a possibilidade de conformar a indústria de petróleo ao
modelo energético requerido pelo estágio de desenvolvimento do
País.

2. A Emenda vem a flexibilizar o monopólio do petróleo de
fOl1J1a que a União possa contratar com empresas privadas a reali
zação das atividades de pesquisa e lavra de petróleo e gás natural,
refmo do petróleo, importação e exportação de petróleo, gás e de-

rivados, bem como o transporte maritimo de petróleo, derivados e
gás natural, inclusive por meio de dutos. Asseve-se que a lei ordi
nária deverá regular as condições e relações contratuais concer
nentes. Nesta medida, a flexibilização a ser implementada em
nível infraconstitucional, implica a ampliação da competência do
Poder Legislativo na discussão dos rumos da política governamen
tal voltada para o setor do petróleo.

3. Tal flexibilização pel1l1Ítirá a atração de capitais privados
para determinadas atividades em que se requer a expansão d<'S in
vestimentos em volume insuscetível de fmanciamento exclusivo
por parte da Petrobrás. A título de exemplo, a União poderá cele
brar contratos de risco na pesquisa e lavra das jazidas de petróleo,
gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, levando em conta a
sistemática atualmente adotada nas principais fronteiras petrolífe
ras do mundo (como no Mar do Norte). Poderão também ser auto
rizadas por lei a realização de joint ventures e parcerias da
Petrobrás com empresas privadas em empreendimentos específi
cos de maior porte, como no caso da construção da nova refmaria
doNE.

4. Julgamos, Senhor Presidente, que a alteração composta
irá ao encontro do projeto de desenvolvimento econômico e social
propugnado por Vossa Excelência, manifestando-se compatível
com a construção de uma economia mais aberta, dinâmica e com
petitiva.

Respeitosamente, - Nelson Jobim, Ministro de Estado da
Justiça. - Pedro Malan, Ministro de Estado da Fazenda - José
Serra, Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento - Rei·
nhold Stephanes, Ministro de Estado da Previdência e Assistência
Social- Luiz Carlos Bresser Pereira, Ministro de Estado da Ad
ministração Federal e Refol1J1a do Estado - Raimundo Brito, Mi
nistro de Estado de Minas e Energia.

AVISO N° 348 - SUPAR/C. Civil.

Brasília, 16 de fevereiro de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF
Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo
Senhor Presidente da República na qual submete à deliberação do
Congresso Nacional o texto da proposta de emenda constitucional
que "Altera o § 1° do art. 177 da Constituição Federal".

Atenciosamente, - Clóvis de Barros Carvalho, Ministro
de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 7, DE 1995

(Do Poder Executivo)
MSG N° 195195

Altera oart. 178 da Constituição FederaL

(À Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção.)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal
promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional, nos tel1J1OS
do art. 60 da Constituição Federal:

Art. 1° É conferida nova redação ao art. 178 da
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Constituição:

"Ali. 178. A lei disporá sobre a ordenação dos
transportes aéreo, maótimo e terrestre, devendo a orde
nação do transporte internacional observar os acordos
fumados pela União, atendido o princípio da reciproci
dade.

Parágrafo único. A lei disciplinará a navegação de
cabotagem e de interior."

Art. 2° Enquanto não se editar a lei de '.Iue cuida o parágrafo
único do art. 178, a navegação de cabotagem e a interior pel'Jl1ane
cerão privativas de embarcações nacionais, salvo caso de necessi
dade pública.

Art. 3° Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data
de sua publicação.

MENSAGEM N° 195

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 60, inciso n, da Constituição Federal,

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompa
nhada de Exposição de Motivos dos Senhores Ministros de Estado
da Justiça, do Planejamento e Orçamento, da Fazenda, dos Trans
portes, da Previdência e Assistência Social e da Administração Fe
deral e Reforma do Estado, proposta de emenda constitucional que
"Altera o art. 178 da Constituição Federal".

Brasília, 16 de fevereiro de 1995

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° 35, DE 16 DE FEVEREIRO DE
1995, DOS SENHORES MINISTROS DE ESTADO DA
FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, PRE
VIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, ADMINISTRA
çÃO FEDERAL E REFORMA DO ESTADO, DOS
TRANSPORTES E DA JUSTIÇA:

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Em obediência às diretrizes formuladas por Vossa Excelên
cia no sentido de propor aó Congresso Nacional o aperfeiçoamen
to do texto constitucional, encaminhamos a presente Emenda à
Constituição Federal que integra o conjunto de alterações necessá
rias à flexibilização da disciplina juridica concernente à ordem
econômica do País.

2. A proposta consubstancia esforço no sentido de escoimar
da Carta Magna matérias cuja regulação restaria melhor disposta
em norma infraconstitucionaI. A constitucionalização de temas
como a utilização de barcos de pesca, o transporte de granéis, a
predominância de armadores nacionais, navios de bandeira e regis
tros brasileiros no comércio internacional ou mesmo a defmição
de embarcações nacionais manifesta-se, à evidência, imprópria.
Conferir-se a disciplina da matéria - inclusive da navegação de ca
botagem e a interior - à legislação ordinária afigura-se indispensá
vel medida corretiva. A isto acrescente-se a pertinência da norma
transit6ria, com o intuito de produzir segurança juridica e garantir
o pleno exercício dos direitos derivados das relações jurídicas já
existentes. .

3. Julgamos, Senhor Presidente, que as alterações propostas,
contribuirão para a construção de uma economia mais aberta e

competitiva.

Respeitosamente, Nelson A. Jobim, Ministro de Estado da
Justiça - Pedro Malan, Ministro de Estado da Fazenda - José
Serra, Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento - Rei.
nhold Stephanes, Ministro de Estado da Previdência e Assistência
Social- Luís Carlos Bresser Pereira, Ministro de Estado da Ad
ministração Federal e Reforma do Estado - Odacyr Klein, Minis
tro de Estado dos Transportes.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSÕES PERMANENTES

CONSTIfUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍfULOVII

Da Ordem Econômica e Financeira

CAPÍ1ULOI

Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica

Art. 178. A lei disporá sobre:

I - a ordenação dos transportes aéreo, maritiroo e terrestre;

II - a predominância dos armadores nacionais e navios de
bandeira e registros brasileiros e do país exportador..oll importa
dor;

III- o transporte de granéis;

N - a utilização de embarcações de pesca e outras.

§ 1° A ordenação do transporte internacional cumprirá os
acordos fumados pela União, atendido o princípio de reciprocida
de.

§ 2° Serão brasileiros os armadores, os proprietários, os c0

mandantes e dois terços pelo menos, dos tripulantes de embarcaçõ
es nacionais.

§ 3° A navegação de cabotagem e a interior são privativas
de embarcações nacionais, salvo caso de necessidade pública, se
gundo dispuser a lei;

A Sua Excelência o Senhor
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

...........Bmsília.7..DE ..
.........,Senhor.P.cimeira.s.ecn:táI:icl., .

AV1S<E~M~e&OOla Mensagem na qual o Excelen
tíssimo Senhor Presidente da Renúhlica. suhmete..à deliberacão,do

cJ>raslua, It> ae Ievererro ao 1~95



Justificação

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTI1UIÇÃO N° 8, DE 1995
(Do Sr. Alberto Goldmann e Outros)

De 1988 até hoje foram mais de oitocentas medidas provi
sórias editadas. Como bem salientou artigo publicado recentemen
te na revista Veja, " ...nos últimos seis anos o País esteve 812
vezes diante de uma situação de ''relevância'' ou ''urgência''. Pela
média, duas vezes a cada cinco dias, é como se o Brasil sempre-:
enfrentasse uma grande desgraça às segundas e quintas, só tendo
direito a descanso nos outros dias de semana" ...

De notar-se, aliás, o impressionante e crescente aumento do
número de medidas provisórias editadas de 1991 até hoje. Outra
matéria publicada há pouco, desta vez na Folha de São Paulo, re
gistra o ano passado como recorde na quantidade de medidas edi
tadas: "Desde sua criação, com a Constituição de 88, a medida
provisória nunca havia sido usada com tanta freqüência". .

Destaca o mesmo artigo o enonne abismo que se tem verifi
cado entre o número de medidas editadas e o de leis aprovadas por
processo legislativo comum:" Em 1991, por exemplo, o então Pre~
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Congresso Nacional o texto da proposta de emenda constitucional sidente Fernando Collor recorreu apenas 11 vezes ao instituto. Em
que "Altera o art. 178 da Constituição Federal". contrapartida, os parlamentares aprovaram 238 leis. No ano se-

Atenciosamente - Clóvis de Barros Canalho Ministro guinte, o número de medidas provisórias caiu para lO, e o de leis,
de Estado Chefe daC~ Civil da Presidência da República. para 222. (...) Em 1994, a relação se inverteu", o Presidente Itamar

editou 405 Medidas Provisórias, enquanto o Congresso aprovou
apenas 131 leis.

Observe-se que, enquanto o Congresso Nacional, debruçado
no exame das inúmeras medidas, vê sua atuação legislativa ordiná
ria inviabilizada e reduzida pela abusiva ação do governo, assu
mindo posição quase passiva na produção das leis em geral, o
cidadão comum passa a ser sujeito de cada vez mais relações juri
dicas "provisórias", sem o carãter de estabilidade tão necessário à
vida em comunidade.

Se parece certo que as medidas provisórias não tiveram a
mesma inspiração autoritária dos extintos decretos-leis, cujos con
tornos juridicos permitiam se tornassem nonna juridica mesmo
sem a deliberação do Legislativo, também não se pode negar que o
exagerado número de medidas provisórias editadas e as interminá
veis reedições de seus textos acabam.porestender, no tempo, seus
efeitos, tomando cada vez mais prolongado aquilo que deveria vi
gorar por trinta dias no máximo.

Não vislumbramos argumento razoável para a manutenção
no texto constitucional de instrumento dessa natureza.

Para as situações de extrema urgência e relevância sabe-se
que há a faculdade, concedida ao Poder Executivo, de solicitar ur
gência para a apreciação de seus projetos. Nos estados e nos muni
cípios, em que não existe a figura da medida provisória, este tem
sido o expediente utilizado, de forma satisfatória, para a agilização
de projetos considerados urgentes ou relevantes.

Todos sabemos que, quando há vontade política, tudo pode
ser apreciado com a maior brevidade possível-, nos moldes da
maior ''urgência urgentíssima". Que se restitua, pois, ao Legislati
vo o poder de fazer leis e, quando for o caso, de apreciar matérias
urgentes e relevantes na fonna de projetos, não na de normas juri
dicas já provisoriamente em vigor.

É o que propomos.

Sala das Sessões, em 16 de fevereiro de 1995. - Alberto
Goldman - Romel Anízio - Chico Da Princesa - Affonso Camar
go - Cidinha Campos - Leonel Pavan - Augustinho Freitas - Va
dão Gomes - Corauci Sobrinho - Edinho Araujo - José Coimbra
Cunha Lima - Ushitaro Kamia - Duilio Pisaneschi - Arlindo Chi
naglia - Paulo de Velasco - Fernando Gabeira - Conceição Tava
res - Chico Vigilante - Aírton Dipp - Fernando Zuppo - Socorro
Gomes - José Genoíno - Inácio Arruda - Agnelo Queiroz - Mau
ricio Najar - Benedito de Mira - José Rocha - Simão Sessim 
José Carlos Lacerda - Eurico Miranda - Haroldo Lima - Adelson
Salvador - Gonzaga Patriota - Oscar Goldoni - Firmo de Castro 
Roberto Magalhães - Sérgio Guerra - Telmo Kirst - Ubaldino Jú
nior - Elias Murad - Hugo Biehl- Luís Barbosa - Newton Cardo
so - Ibrahim Abi-Acke1 - Adhemar de Barros Filho - Roberto
Paulino - Gilvan Freire - Olávio Rocha - Luiz Fernando - Ubaldo
Correa - Chico Brigido - José Priante - Laire Rosado - João Ien
sen - B. Sá - Rita Camata - Aldo Rebelo - Enio Bacci':" Ana Julia
- Esther Grossi - Josias Gonzaga - Felix Mendona - Aroldo de
Oliveira - Jackson'Pereira - Arnaldo Farias de Sá - Miro Teixeira
- Genesio Bernardino - Jaques Wagner - Beto Lelis - Matheus
Schmidt - Emerson Olavo-Pires - João Pizzolatti - Francisco Ro
drigues - Jair Meneguelli - Henrique Eduardo Alves - João Hen
~que - Moreira Franco - Confucio Moura - Mauricio Requião 
Adelson Ribeiro - Simara Eliel)' - Paes de Andrade - Wilson Cig
nachi - Ronaldo Perim - Gastão Vieira - Zaire Rezende - Geddel

Suprime o inciso V do artigo 59 e o artigo 62
da Constituição Federal

(Apense-se à proposta de Emenda à Constituição
n02 de 1995)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
nos tennos do art. 60, § 3°, da Constituição Federal, promulgam a
seguinte emenda ao texto constitucional:

Artigo único. São suprimidos o inciso V do art. 59 e o art.
62 da Constituição Federal, renumerando-se os dispositivos se
guintes.

A proposta de emenda à Constituição em apreço cuida de
suprimir em defInitivo do ordenamento juridico nacional o institu
to da medida provisória, previsto no ÍIlciso V do art. 59 e discipli
nado no art. 62 do vigente texto constitucional.

Instrumento de governo mais adequado aos sistemas parla
mentaristas, onde a colaboração e interdependência entre os Pode
res é marca fundamental, a figura da medida provisória tem
sobrevivido entre nós como um colpO estranho dentro do sistema
presidencialista, tomando freqüentes os inúmeros abusos e distor
ções por parte de um Poder Executivo que a cada dia toma mais a
si a tarefa de' fazer as leis do País.

. Concebidas para atender a situações excepcionais de urgên
cia e relevância, as quais não pudessem, sem danos para a ordem
pública, aguardar o procedimento comum de produção das leis, a
experiência prática desses seis anos de vigência do instituto tem
demonstrado que as medidas provisórias têm, ao contrário, servido
para-disciplinar as mais diversas matérias de interesse do Executi
vo, que parece ter se esquecido de sua competência ordinária para
propor inclusive com a faculdade da urgência - e não para ditar as
leis.



SEÇÃOvrn:

SUBSEÇÃO I

Disposição Geral

Do Processo Legislativo

CONSTITUIÇÃO DA RF;PÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASil..

TÍfULOIV
Da Organizasão dos Poderes

CAPITULO I
Do Poder Legislativo
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Vieira Lima - Elias Abrahão - Homero Oguido - Nestor Duarte - LEGISLAÇÃO errADA, ANEXADA PElA COORDENAÇÃO
Pedro Irojo - Helio Rosas - Carlos Nelson - João Almeida - Ud- DAS COMISSÕES PERMANENTES
son Bandeira - José Luiz Clerot - Marisa Serrano - Andre Pucci-
nelli - Dilso Sperafico - Marcelo Barbieri - Roberto Valadão
Aloysio Nunes Ferreira - José Pinotti - Freire Júnior - Iberê Fer
reira - Luiz Piauhylino - Mauri Sergio - Zila Bezerra - Carlos
Apolinario - Paulo Ritzel - Darcisio Perondi - Fernando Diniz
Maria Elvira - Nilton Baiano - Paulo Thomaz Nonô - Ary Kara
Gonzaga Mota - Marcelo Teixeira - Marcos Lima - Luís Roberto
Ponte - Michel Temer - Wagner Rossi - Edison Andrino - Fer
nando Gomes - João Natal- Barbosa Neto - Jorge Wilson - Ivan
Valente - Fausto Martello - Luiz Gushiken - Jandira Feghali-
Aldo Arantes - Luiz Carlos Hauly - Nelson Meurer - Adylson
Motta - Welson Gasparini - Jofran Frajat - Theodorico Ferrão-
Luiz Durão - Sérgio Miranda - Arnaldo Madeira - Jair Bolsonaro
- José Maurício - Euripedes Miranda - Ivo Mainardi - Paulo
Paim- Os6rio Adriano - Arthur Virgílio Neto - Coriolano Sales 
Ezidio Pinheiro - Wilson Branco - Zulaie Cobra - Heraclito For
tes - Eujacio Simões - Rolando Lavigne - Jaime Fernandes - An
tônio Joaquim - Carlos Cardinal - Augusto Nardes - Almeida
Affonso - Edinho Bez - Valdir Colatto - Nelson Trad - Hugo
Rodrigues da Cunha - Lima Netto - Jair Siqueira - Augusto Car-
valho - Benito Gama - José Fortunati - José Chaves.

Assinaturas Confumadas172
Assinaturas de ApoiamentoO
Assinaturas Repetidas4
Assinaturas DegíveisO
Assinaturas que não Conferem O
Assinaturas de Deputad0tl LicenciadosO
Assinaturas de SenadoresO

Repetidas, Edinho Araújo - João Almeida - Matheus
Schmidt - Felix Mendonça.

Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de:
I - emendas à Constituição.
li -leis complementares;
m-leis ordinárias,
IV -leis delegadas;
V - medidas provis6rias.
VI - decretos legislativos.
VII - resoluções.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas

SUBSEÇÃO IJI

Das Leis

Of. nO 003/95

Brasília, 20 de fevereiro de 1995.

Senhor Secretário-Geral:
Comunico à Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à

Constituição, do Sr. Alberto Goldman, que "Suprime o inciso V
do art. 59 e o art. 62 da Constituição Federal", contém número su
ficiente de signatários, constando a referida proposição de:

172 assinaturas válidas; e
004 assinaturas repetidas.
Atenciosamente, - Maria de Lourdes Plácido Silva, Chefe

Substituta.

Art. 62. Em caso de relevânCia e urgência, o Presidente da
República poderá adotar medidas provis6rias, com força de lei, de
vendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional, que estan
do em recesso, será convocado extraordinariamente para se reunir
no prazo de cinco dias.

Parágrafo único.

As medidas provisórias perderão eficácia, desde a edição, se
não forem convertidas em lei no prazo de trinta dias, a partir de
sua publicação, devendo o €ongresso Nacional disciplinar as rela
ções jundicas delas decorrentes••
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PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
Ng 96-A, DE 1994
(Do Sr. Fábio Feldmann)

Solicita i Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, com o auxílio 'do Tribunal de Contas da União, que
se proceda investigaçio sobre a situação de bens patrimo -
niais no Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha e
do Termo de Permissão de Uso firmado entre o Instituto Br!
sileira de Meio Ambiente - IBAMA, e a Empresa Noronhense de
Desenvolvimento; tendo parecer: da Comissio de Trabalho, de
Administraçio e Serviço Público, pelo acolhimento desta,

senhor Pr••iden~e,

1r08 ~e~ do art. ti do ReqilNllto Interno
da caura doa Depu~08, solicito. coai..lo de Trabalho,
AdaiJlll1Ua9&o • lUVi90 PlU>lico d.." Ca.., ouvida a
COIai.do ele Det... do Con.llIIidor, X.l0 Aal:>ianta •
II1norla., que proceda, cca o aux1lio do TribUnal d. Conta.
da Unilo, se a..ia julllu naca.alrio, • ia""Up9&o .011&'.
a dt..... pav~lal. .. I'upe "010..1
lla2iIIM •• 1' IIOJIOalua •• ~_ •• I'araia.lo ••
v.. fu.a«a uv. o IIIaD • a -.ra.. IIoroo_ ..
e--1"ÜUta.

JUI'fII'ICJo'Un

o Parqua lraclol)11l Harinho d. Pernando 'd.
1fOrOnba, crlado palo Decr.to nK ".ti", d. 14 d•••t.-bro
da 1'11, , con.tituldo por UII agl_rado d. 20 ilha••
llhota. _Inica., cca UII to"l d. 26 1112 d. ar..,
dlataataa 345 111 do cabo d. 110 JIOqu., !lO Jlio Crande do

'1Ioe'ta, • 545 lClI do JlacU.. A principal ilha, d.II..1nad.
Pernando d. 1I0ranha, « • \\rIlca habitada.

la 30.12.11, toi firudo, entra a _r••a
.. " • .,.. da De_lvl_ • o IaAJIA. Contrato d.
-.l-ao da Uao, a titulo prac6rl0, Jl&I'a .xplora9&o do
CIilIIl1- PouUda __ralda, localllado na Ilha d. Pemando
.. lfonllb&. c:onRltua .... cc.pl.xo beM l16Yaia, ill6Yaia
(~ *' Xlrante, Clube do Pico • • lada da Pou••da) •
.-tUoa conaidaradoa lndi.panúvai. ao seu
fUOl~.

COIIf_ ~ta ao Jlaqu.riaanto d.
IIIf_96U na 2734"3, da -.. autoria (ver c6pi.
an&n), o 'l'er1Io da hnIiaalo d. Uao ll1icial toi tlraado ..
30.12.11, oca v191nCia aU 31.12.11. Ia .equida, finoou-..
o priMiro tar.o aditlvo do COIIvato. prouOIJando-o por
..ia dos Irovo ter- toi t1rudo .. 14.01.11. coa
v19'nela a~« 31 d. dasaall&'o do ....., ano. Desd••ntlo. a
Iloronh.lI8. colI~inua explorando COIMrcial_n~. a.
iu"laç6a. do Parqu., _ que .xia~.. para ...~
quallJU&r contrato tiraado an~ o III&KA • a BIopr.... A.
Iloronhana. encontra-... alh di.ao, inadiJlplan~. ..
rala9&o ao parlodo de vi9'neia do Ol~t.o ~.r.o d.
~••Io.

Inatada a U111t••tar-aa. a BIopra.a adaita • '
divida quan~o .0 v.lor tixado par. till. d. a~uali.açao a
COII&'ançaf:do Aldo d.vador, ••~lpulado .. 15.000 BTII. ou
13.110.6 IRa'.... o aontan~a ~ da d1vida seria alnd.'
paroalad 110. aold•• da Po~ri. ~ 42, d. 10 d. abril d.
1,'2. do III&KA, • da Lei 1.005, d. 22 d...rço d. 1"0,
qua di.p6a .obr. a cobr.nça e atu.lisaçao do. crldi~o. do
lutitu~o. '

la diterellt.. par.care. .ncaainhado. •
Pr.aidlnoia do III&KA, o. Departaunto da Aàilli.traçao •
da Pinança. do III.~i~u~o. baJo Coa0 .ua Procuradoria_r.l.
d_tru ..ter de acordo a, relaçao a08 .equi~.
a.pecto. d. qu••tlo:

a) 1110 c.De a COllt••ta9&o, J>Or parte d.
• oronhe... quan~o ao _~allt. d. .u. divida j\lllto ao
IaAMA, UM vai qu••• 15.000 ITN...n.ai. tor.. nagoci.d••
.1I~ra a. parta., quando da OlU.. ranov.çlo do orar.o d.
Parai••lo d. U.o (Cllu.ula I)6ci.. , do COntra~o). As 1.000lI'1'Il.,... auq.rid.. pala lapra.a corra.pondo, na v.rdad.,
.. 1.0110 OTM. acordada. quando da cal.braçlo do' ,ria.ira
_v.to .ntra a Moronh.n.. • o III&KA (Cllu.ula lllciaa
Pri..ira). A propoata da "pre.a nlo po,.ui, portanto
r ••paldo lllCJal. '

b) O to~al da d1vida da Morollh.na. para co.
o lllMA • d. 113.02' UPIRa, ou CR$ 21.'52.532,31 (vint••
hUII .Uhaa., 1I0v.llcentoe e cincoellt& e doi. aU,
quinh.lltos a trillta a doi. cru••iroe r ••i. • trinta a hua
centavo')'ft" valor•• d. allo.to d. 1"3,' Da acordo coa a
Portarla "" 42, do IIIMA, •••• dlbi~o poda .ar parcelado
...~, ••i. paro.la...n.ai•••uc•••iva••

c) A poa.ibilid.d. d. r.nov.çlo do COII~ra~o

da BIopra•• coa o III&KA ••tl tot.l..nt••f ••~.d., t.ndo ..
vi.~a o qua pr.c.i~ua a Lai 1.666, d. 21 d. juaho da 1"3.
que i".Utui 1I0na. para l1citaç6a. • contr.to. d.
Aàilli.~raçao POblica.

d) o. cllculo. d. divida da Moronh.n••
j\lllto ao IaAMA davarlo .t.r-.a ao. ind.xador•• r.la~ivo. a
c.da «poca a.pec1fica: pri..iro o BTH. depois a TR., ..i.
r.o.nt...n~•• a UFIR, a. e.pecial 110 que .a r.t.ra I p.rt.
do ·colI~ra~o· que jl nJo .xi.t...i., ou ••ja, d. 1_n.iro
d. 1"2 at« e pr•••nt••

a) Qu.n~o '0. coaprov.n~.. apr•••nt.do.
pela Bapr••a ao IBAMA, r.lativoa • da.pe••••f.tu.da. por
••rvidor.. do In.tituto, oon.t. que ••~.. nlo for••
au~orisada. pr.vi•••n~. pel. luperintandlnci. E.t.dual do
6r910 .. PerllaaDuco. O III&KA nlo reconh.c., por~anto, ••••
divida junto • Moronhan•••

A. .u.peit•• d. irr.lJUlarid.d.. •• ral.Clo
a •••• Ol~i.o a.pec~o da qu••tlo .10 .uit•••

Da acordo coa • Cllu.ul. OU.rta do 01ti.o
Tarao d. P.raia.lo d. U.o fi1"1lado .ntr. a. p.rt... •
bpr••a Moronh.n.. ficava obrig.d. • r •••rv.r .0 lBAHA,
quando ocorr•••• d••locaaanto d•••rvidor•• a ••"190, o
nllllero d. aparta..nto••0licit.dOtl, aNia.t. _UJI1C1a9&0
.r'.ia .0 I••tltuto.

o Ch.f. do Parque Nacion.l d. Farnando d.
Noronha ate.tou que o••erviço. cobrado. pela Noronhen••
ao lBAKA tora. pr••tadc. e. proveito do Parque, O IBAKA
a••aqura, no entan~o, que n&o autorizou as de.p••as, a.
quai•• a16. di••o. fora. afetuada. em benetlcio de pe••oa.
qua nlo p.rt.nce. ao quadro d. funcionArio. da
In.~ituiçlo. '

Ea'r.suao, tais despesas:

a) n&o fora. prec.didas da emis.lo prlvia
da no~a de e.penho, ao con~rlrio do que det.rmina o artiqo
60 da Lei 4.320. d. 17 d••arço de 1964;

b) inclua. requi.iç6.. de pa.saq.n. alr.a.
toraulada. pelo Chafe do Parque Nacional • Empresa
Moronh.n•• da De••nvolvi••nto. o que « vedado p.la jA
r.t.rida Lei 4.230, d. 1964, ••inda pelo Decreto-Lai
2.300. d. 21 d. novaabro de 1986, vig.nte • 'poca;

c) raf.rea-.. a di.p«nd10. .xpra••a••nta
proibido. pala laqi.laçlo •• vigor. coa0 6 o ca.o d.
bebida. alco6lica.. adquirida. para a r.alizaçlo d.
coquat.l.

Pinal••nt.. cuapr. ragi.trar o .au .stado
d. con••rvaçlo da. in.~alaçaa. do coapl.xo Pou.ada
It••aralda. A Moronhan.. daclara que a. benf.itoria. ou
r.toraa. n.ca••lria. • .anut.nçlo da Pou.ada .6 ••1'10'
r.alizada. .a a. d••pe.a. co. inv••~i••nto. pud.r.. ..r
aba~id.. da dIvida da Bapr••a para coa o IBAKA. E••a
po••ibilidada. por'., a.tl ataa~ada. uaa v.z que a
Cllu.ula S.xta do contra~o tiraado .n~r. a. p.rt•• d.ixou
claro qu.. quando •• tizar n.ca••lria a r.alizaçlo d.
qualqu.r bent.i~oria ou r.toraa no Co.plexo da Pou.ada, ••
d••pe.a. corr.rlo por con~a da Noronh.n... pa••an4o o.
inva.tia.n~o. a taz.r parta do patriabnio da Unilo.

Ea corr••pon4lnci. anviada ao Xini.tlrio do
Maio Aabian~. a da Aaas4nia Leg.l. o Pr••id.nt. do lBAKA,
8ialo Harrul Pilho, r.t.r~.. I po••ibilidad. jurldica d.
ranovaçao do Tarao d. P.rai••lo d. U.o tiraado .n~r. o
In.~i~u~o • a Noronh.n... O Pr••id.nt••ugar., no .ntan~o•
• aja .nc?n~rada uaa .oluçlo d. con••IISo para o ca.o, ..
r.slo,da "••u a.p.c~o .ocial". S.gundo aI., a parali.açlo
da. atividad•• da Eapr••a cau.aria .«rio. dano. ao Parque
., particulara.n~a, I coaunidad. local. 1UIa v.z que virias
ilhlu. par~icip.. do ••pr••ndi..nto co.o .6oio. co~i.ta••

H.... ..n~ido, , iapor~ant. laabrar que o•
Dapart"'II~O. d. Adaini.traçlo (OEPAD) • da Pin.nça.
(OUIK) do IBA!IA, .. dOCUJl8n~o anca.inhado • Praa.idlncia
do In.titu~o (Intoraaçao ~ 79. d. 13 d. ago.~o da 1993),
alo taxativo. quan~o • n.c•••idad. d. •• proc.d.r •
iM4iata cobrança d. d1vida, d. acordo CQJl o. parA••tro•
legai.. OI! r.t.rido. Dapart...nto. l.abra., ain4a, a
obrigatoriedade d. r.alizaçao d. procedia.n~o licitat6rio
para ••colha da nova ..pr••a qua d.v.rA axplorar, no
tuturo, O coapl.xo da Pou.ada.

i i.portant. raqia~rar, tinala.n~a, que o
DEPAD • o DE'IN apr•••llt.., no docuaall~o .ci.a citadO. ua
.1.neo d. .uq••tlla. a ••ro dot.da. pelo lBAKA. coa o
obajtivo d••vi~ar que o. probl.... v.riticado... r.l.çlo
aoa contrato. tiraado. coa a Moronha vol~" a ocorr.r no
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fll~uro. As .llCJe.~6e. de.~inu-.e. ainda. a con~ribuir par.
o .perf.içoaa-nto·do proce••o de .co.p.nh...nto • control.
rel.tivo • Iltilh.Çlo d•• in.tal.ç6e. do P.rque N.cion.l
Marinho d. Fern.ndo d. Noronha.

aprovado por .na Cominio •• R.unUo Ord1n4r1a. realbada no
dia 28 do corrente mia, para que receba nu.eraçlo.-

raapon.lvai.. pela
do Parqu.. .p6. o

do Tarao d. P.rai••lo
da De••nvolvi••nto.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO c:r

de 1".IIradlia, 25 ". Março

Senhor DepuUdo.

Ap6. exue do proce••o decidi. deeendnar, atravé. da O!,
retoria de Ac:!Jalniltração e Finança. e da Procuradoria Geral, a 1J'!.
dieta cobranç.a da d!.v1da, _ pr1JMis=o mo!Mnto .dalnl.tr.tlv....nt••

dando tuI prazo de 15 d1a. para o efetivo paqUlllntOJ cala e.t. nlo

.e r ••lue, d.totr1ll1nei inlcriçio na dIvida ati"a e adoçio da. co!!,

••quent•• Sl8d1d•• cab!.vei••
PeterJIlnei, tambh, que a .pre.a ••ja notif1cada lobr.

a de.ocupação do 11116vel, tendo U1B prazo adJftinlltratlvo de 3D diaR

pat:a .ua efetivação, ca.o contrário, que .eja IIOv14a açio ju41

cial objetivando a r.taaada do imóvel.
Certo de ter pr••tado a. j,nforaaçõe. que V. Exc1a. tão

an.iolamente .quarda, cumprillento-o com re.peito.

1 - SITUAÇXO DA EMPItllSA AGOAS CLAMS

Tendo expirado o praso da conee••io para qu.. tal e1IpZ'!

• .. explor...... atividade de merqulho _ 19U•• do Parque'"n.. z2
na. ptB!tid•• P4'lo Plano de Hanejo, .. Superintandlnc1a do IUMA

no Eseado de Pernarabuco de••ncadeou proc••ao l1cltae6rlo, atravia
d. concorrlnct. pilbllca. Para. tal f1a .laborou Edital da Co!!,

corrincia • o fez publicar conforme manda .. 1.91a1&"io.. vigor,
ao _1110 t_po que notificou adll1niatrativ"'nta .. _pre.. que •

me.,... nio _la ••tava habilitada Para. exploraqão d. tal Hn!

"'0.\ I
Nio aceitando tais fato. a h!pres. entrou na justiça

contra o I».MA com du•• ações, 'Wfta vi .ando a su.pen.ão do proc•••o

licit"at15rio, para a qual obteve li.inar, não tendo, ainda, até O

JROIftento .1do julqado o mlrito e outra solicitando autorização . jg,

dietal para continuar operando .. iqua. do PAlUQ. tendo «:on••9u1do

liminar, e••••d~ pelo lBAMA, através de Mandado de SeguraJ'lça, e!.

tando, portanto, tal e!'l.pre.a sem operar em iqua. do PARHA.

2 - SITUACAo DA EMPRESA NORONHENSE DE DlI:SElll/OLVIMEN'l'O

•SERVIÇO ~.:.aLICO "ItClRJltAL
INSTITUTO llllASILEIRO DO roa:IO AMIlIEIl1'Z I: DOS

RECUIlSOS lIA'rIlIlAIS Il!:HOI1l\VliI5

A Sua Excelencia o Senhor
Deputado 111OC1l1él0 OLIVlilU
DO. Preaidente da Ca..ra doa Deputado.

,NISTA

OFtCIO GP/N9 171 /94

OOia pontoa r.f.r.nt•• ao '.rqua W.cl.ana1 Marll1bo de
F.rnan4o de ItOronha for.. abordadO. _ noaso 1I1tiao e_uo. ~

br. o. lJUAi a lhe pr.ato _ioras inforJI.q!e••

de 1994.

,-
Deputado FABIO FELDIlANN

Sala da COlliaalo. (, k- de \;~

c) •• cau... •
continuidad. da axploraçlio il.gal
tiraino, •• 31 d. dazeabro d. 1991,
ll,; Uao pela Eapr.aa Norofthanse
aupra.encionado.

!ap@ra.oa que, de.ta fOra&, ••ja eneontrada
uma aoluçAo d.finitiv. para qu.atlio d. t.l gravid.d.. que
v.m trazando grav•• prajuizo. ao patrimOnio da Unilo.

a) a .itu.çlo do. ban. patri.oniai. d.
'Un1lio no P.rljUe Nacional Marinho de F.rnando de Noronha •
o. r ••pon.lv.is pela sua dilapidaçlo;

b) • .itu.çlio da divida da E.pr•••
Noronh.nae junto .0 IIIAMA, inclusiva co•• cobrança d.
divida r.f.r.nte .0 perlodo d. 31 d. d••aabro d.' 1991
(tiraino do dlti.o aditivo ao contrato) ati o pr•••nt.;

·Det....ine1. taJlbla. que aapre.a ••ja
notificada .obre • d••ocupaçlo do ill6v.l.
t.ndo \UI prazo adlliniatr.tivo d. 30 di••
para .ua .feUvaçlio. ca.o contr4rio, que
•• j. .ovid. açlio judIcial objetiv.ndo •
r.to.ad. do ia6val".

No .nt.nto. .pe.ar d. tod•• a. diligAnci••
que d•••nvolv••o. junto '.0 IIlAIIA, nlo for•• toud••••
providencia. nac•••lri•• ~ .oluçlio d.finitiva do probl....

T.ndo •• vi.t.. portanto. e.
irregularidad.. apont.d••, • l.v.ndo-.. .. conta que •••••
irr.qul.rid.d.. j4 for.. d.vida••nt. .pur.d.. .. nlval
.dIliniatrativo, ••• que i ..o t.nh. redUnd.do ..
providlnci.. .fativ.. no ••ntido d. CUIlprir o que
d.teraina • Lei. n••••• caao••apeclfico.. .nca.inhaao., a
a.ta co.i..lio d. Trabalho, Adaini.traçlo '. ..rviço
~blico. a .pr•••nte Propoata de riacaUaaçlo a Controla.
E.peramo. qu., ouvida a Coai••lo d. Defa.a do Con.1Dlidor,
Meio, Ambi.nt•• Minoria••• co•• ajuda do Tribun.l d.
cont•• ,da Unilio, c••o ••ja nac...lrio, ••ja. d.vid...nt.

'apurado.,

Convi. r ••••lt.r. .ind.. que .xi.~..
• vidlnci•• d. d••r ••peito • ~eqi.l.çlo ordin4ri•••• vigor•
••peci.l_n~.· .. rel.çlo .0 que ••t.bel.c.. o Decr.to

14.017, d. 21 d•••teabro d. 1979 (aegul...nto do. parqu••
N.cionai. IIra.il.iro.). a Lei .4.320. d. 17 d. sarço d.
1964, que d.fin. noraa. 9&r.i. d. dir.ito financ.iro •
balanço. d. Unilo, do. Est.do., do. llUniclpioa • do
Di.trito r.d.ral ., final_nt., a Lei 1.666. d. 21 d.
junho d. 1993. que in.titui noraa. para licitaç6e••
contrato. d. adllini.tr.ç&o p6bUca. '

, . An.xo. .inda. l pr...nt. cOpia do Oficio
GP/NR 171/94', CS. 25 d. sarço do corr.n~•• do Pr••id.nt. do
IIlAKA. inforaando qu.'

"Ap6. exa_ do proca••o decidi deterllinar.
atrav4. da Dir.toria d. ÁdIlini.tr.ç&o •
rinança. • d. Procuradoria Geral, a
i_diata cobrança da dlvid.. .. pri_iro
• o_nto adllini.trativ...nte. dando 1Dl pr••o
d. 15 dh,.. par. o .f.tivo pag...nto; ca.o
••t. nlio •• reaU••, d.t....in.i inecriç&o
na dlvid. aUv•••doçlo d•• con.aquante.
_dida. cabiv.i••

Oficio nO 151/94
Bra.l1ia, 29 d. abr1l de 1994.

Senhor Presidente

EstaMOS enca.inhando Requeri..nto d. Propoata d.
F!acalizaçio • Controle. de autoria do Deput:ado Fabio F.ldllann.

A Sua Excellnc1a o Senhor

Doputaclo FAIlIO FELDMANN
cln.ara do. Deputado.

N E S 'I' A

cordia1JMnte,

~3'i;'~~,(
Pr.sidente



Março~ 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Quarta-feira 15 3253

Ift?'
~(.

!SERViÇO p:::tÚBLICO p:'EOE~AL

MIlIISTDIO DO MEIO AllBII!lI'J'E E DA AllAZONIA LEGAL
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIIXTE

E DOS RECURSOS NATURAIS RElIOV~VEIS

'1IIriu- .. nhll .1 ",ltI"UI·.11:1.111••h I""
ti .. Uuag(,. ,,'tu.llf("lC ".'1 Íl,i.f " ..., ... ,'
lt'rJ.tõ,.o frd.rw:-:•• dt, II'fI.:IIII\" ,11 '"
fOhhll.

o 'reside...t•••••pUblica I no \liO dr- "u:a~ at' "",,\,i'~~"I"
lhe 'ohf~rr o Irt. It, itrns I. lU r V. d. Cons.tltu)(iH'.

Coa ralaç'o ao oUeio n' 796/HHA/GAIlIN, de 24/11/93,
~..inho, e. anexo, docuaanto. vi.ando atend'r a .01icitaç'0 do
Deputado F'bio ...l_nn, auav6. do Raqueriaanto da Inforaae'o n'
2734, &Obr. a .1tuaçto doa bana patrlaoniai~ no Parque Nacional
HarinbO de Fernando d. Jloronha • do Terao de Pani••lo d. U.o
tirudo .ntra o IBAJIA e e Eapre.a Jloronhenae d. De••nvolvi..nto.

Cuapre re.altar que o Terao aei.. ref.rido expirou ..
31/12/S1., Diante da i.poa.ibilidade jurldica para a .ua renovaçto
e tendo .. vi.te o d6bito da Eapre.a junto a ••te In.tituto, buaca
• e _ .01uçAo da cona.n.o para o a••unto, .. razlo, ainda, de ••u
a.pecto .ocial.

A paralizaçlo d.. atividade. da ..pr••a causaria .6rio.
pre:lutzoa .0 Parque • d. aan.ira ..ia r.levante, • coaunidade
local, \ma V&2 que v'rioa Uh6us pertieipaa do qpr••ndb.ntoa c:cao
a6eioe cotiatas da _r••a JIOronh.na. 4. De.anvolviaanto.

Coa ..... inforaaç6ea, c::reio'que oa it.n. qu••tionadoa
pelo ilustr. d.putedo, poder'o ••r atendido. na toraa abaixo=(

Ite. 1 - Liatage. d. todos os bans IlÓv.b e illÓvei. e
utensl1ioa localizado. no Parque (Anexo I):

Ite. 2 - Modalidade de uso do. bans IlÓveia aei.a
_ncionadoa (Anexo Il);

It.. 3 Núaaro d. .ervidore. raspon.'vei. pela
eon.ervaç'o doa bans.

, A re.pon.abilidad. pelos bana 6 do ee••ionfrio do
Terao da Peraiaslo d. U.o.

Núaaro d••ervidor•• lotados no Parque (Anexo

Senhor Chefe de Gabinete,

OF.GP/Il' 55' /94-1
Bra.11ia, O:' de de 1994.

D~C«ET":

Ar\. 1c:'~ r.' ..a. i: Id'lfli5,t'rõ:du'l du In!L111U'U .fIlU!'·)

.ro •• Delenvolvi~htQ Fl'O'nsUl· ... 1aDI· , CC'I,O III:n, d:l Unlilll, .o~ .t'I·,'
veil deno.inados 'opud. Es.sr.ld•• al'dJnJo 2.'»;,'0 ai 11t: ',ela t;I.1

.2."1,30.' de irra conuruída; Clube de Circ ••(",)indo A•• : li' ,l

ire. átil r .111 .' .eo írra.confotrur,"; 'aI dt, Mllijnt" "1',Ii",'", 111,/(1'
ai .e irea útil" tU,bO .' dto' iTe:J con5CIII;dit; l' 1~liJjn ,1:1 ~,

aedlftdu le.9 .' de ire~ iitít e 1151 .' de ire. ,tln,,1 ruída, Jnc.":.,,·\;,,
.1 VUa do Joltlró, .1 Ilha de Fernando de' Horonh:\ I cO'r' ,·en",'.,,", :1

••1ficI,óel coa 1i resp.ct~vDI dep~fldrncil~ • hC'f1(cJtori:rc COltC"TlUf'.

leUI itÓveil
l

utensil ;0', .iquinas (' ccfuipaNC'I'tcs, bC"1l ("o./J. rori, 11 ., ..

utilidades necessári's lO pleno lun' ion.,,,"'nro, .

Art. 29 Este Decrlto entra •• vllor na .ua da su•
publicl,io, r,voa,dDs as d!SPOSICbItS UI contrÃrit\.

Iruil ia, 2t do .ou.bro do 1918; lb79 d. Indopon·
'ô_cia • 1009 da Rrpublica.

JOSE SARNEY
Ir;, Rrzrnd~ ltt.cA.do
JOio A/"l"" FiIIlf)

Presidência da-República
UI);

Atencioa...nte,

~-...l Wj .---'1-
SíMio IlARRUL lIUIO t '-

Pruidanta

A .. RnJIori. o RnJIor
eMf. da Gabinete do
II1lliHüio do Mio Aabianta e 4a
Masenia Lagal
ar..Uial DF.'

J)J:;SPACHOS DO J'IU~SJl)ENTE J),\ IlEI'VllLlt:A
'"E"~QGUI

If' .'6# d. 2' i" sU ••tI,., •• 15ee. Enc"'inh ••r.tntu •• ~U""""" h II:lUtU I
F.I.".l 11. infDr••".1 .ar. 'n.t"uJI' _ jull·...,nt" da tt'ep,..unU$I. no.
1.S!l7·1-'lIf •

lNUnUYn HUllf1ftO DO "l'0 ."UNI( I DOS .IC~SO~ NU~AI~ .INJVAVU~ ~ I...... ....... I'ft
,nu... DI ... ()IIIMI51".CAO ""TtU"'UL a.It'....,
IrU10l110 Dl UNS f'O'I CCIOIOO DI L.OCAL.IZACAO • ... • f'OSlCAQ DI 31/12/t"2 ,.,.:.:.

UNJOADf SOPU,IlIre:NCfNCU O( ,(~O
Of'fNDINCIA ""lNUo ,NotO FlltMANOO NClII<lfMA
~"'fiIIlOIAlC'. ,. ,""' "....-.0 /IIIlOllt(lllIK

~ ~~::::::::~~::~!!~~~~::::::::::::::::::~~~~!: ::~:::::~!~:::::::::: :~~~~:. ::::::::::::~~~!!~!!!!~~!:~~~!~~ ~~? ~ ~
""UIIO Dl "'D c,. IOOIlIUS V"IVI. CMSl1'~..... I 01/01/.' 5.. 1110 1.2"'."I.I,S~

............~ ~ ~ -. _ -~ _ ~ _ ~ _..-- _ - - ~ ..
, o , "L .. A T t: • 1 A l.: 5,"

;;.;i;Õ..õ( ..'"·_·.. •...._·· .. ···_..•.. ·_..•• ..····;;;;.;;:i·~ ..i ..--·..·õ;i.iü....· .... ·_ ..··..··tõ~.-· ....;~i".~;;;i~;;·ci;;;;;r;i·· .. ·.. ~· .. ·....
...- ~.~ -~- __ - - - _ _ --_. . ..

, o' "L .,,' I • I " l. ..."
;;~õ·....··.. ·_· ....·.... ··~·· .._.. ·__ ·....·.... _..·;;;õé;:i·;;-Ã···.._·:2iãii;-·· ..··_··~i·_~" ....··;i;·;i;iiH-i;;i····..········· .. · '. ".
JIJtIllC'"-O 011012·1 ~ A '2/01/11 .3 100.00 Itt, 202,.. ••31
IINlXUl.O 0H0e:J·' fV " 12/oe/l' .3...... au 21230M 1.31
I1MlCUl.O 011014·;' W A '2/oe/,1 .3.MIt... U' 202:Mee ••»

, G 1 " L.

cdlM IUDfla"

• A , I • I A L.

tt'''/N

U'.IH."

, o , ".. .,,' I • I " L: O•••....................................................................- - - ~ .
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r o , A L. .. A , I li I A l:

("DU'" Gllln. SEM •••CO I c/aooulO
C60(1" OIU' .SE_ ...CO l: C/fIOOJlIO
CAO(I'" C••"'.SIM '.'CO I C/aoolllO
CAQU'" cnlln. UM "'CO [ C/ltOOlZ1Q
C&OIJIA GUlI'" .SIM -&CO I C/JtOOIZIO
C"OI'" c.u,. sr.....co I C/JtOOIlIO
C"OII." AIII.U . SIM ."CO I C/AOOIl.O
'&01'" &."'T .5[M ....co [ C/ItOOIZIO
CADlI" alIA' SE" NACO I C/ItOOIZJO
'&0(111. OI"" . SEM HACO IE C,.ooll'O
'AOII." C.IIU. SI" UACO I C/ItOOUIO

f o f "L .. " f f • I " L:

~5'51·0 ...
015155-2 6
"151.-06
OS~t5T-...
0151&2-5 "
ot!UI3-3 ...
015'.4-1 ....
09!Slu-a ..,
015'17-1 ..
MS"I-'- ..
~5tll-5 ..

01/1»/1.
0'/06'"
Ol/a./..
01/0&1"
01/06/"
01106/••
Olloalll
01/05/••
of/oe/.,
ol/oe/I'
ol/IM/.'

t .O~

0.01
0.01
0.01
0.01
0,01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
6.01

0.11

COUtlt'lJN ,.no
COUfIVIN ~ ,O
COlMtVII. "no
COOftY'M ,ano
CDUltYIM HIno
cOUh'I. "no
COlNlV•• "I '0 I UL"
COUllV'M Nno
cOUllvr. ",.no
cOlNt'lr••lIno
c~vl....no

, OI SOLfUAO
c DI SOLfUAO

f ° T "L ." T I lt I .. l:

, ..Plteln
c..punl

T o 1 .. L ... 1 E .... L:

C.'''DO lU)()

015421-'''' •
H5"2~·3 til.. I

01/01/••
OI/OI/li

H/OI/"
oe/Ge/'t

Ol'_'H

~.15 _OI••" "NIILIW cc. COl.C'HAO I.eoWO.H
•• 21 "'DlI." ANULlW ..

•• U

20.000.00 SUl IU.ltINO itC-••
2. 000." $.... .....HO 111:·11

010.000.00

•• 1. .0 e.•oxO......H

fOTAl ... 'f L: •• 14
• _ ••• _ _ •• __ •• _ •• _._ .. __ •• • •• __ ,o._ - _ .. ,o •• •• _ __•• _ _ _ _ .

(5''''''. DI ACO

t o t .. L .... ti. 1 .. L.

MStl'-t .. I 01'01/11 ........ t .50'" .!...e.•OlII e/D2 POIIUS VIaM)

.....-- - _-- - - .. _ _ .. __ ._ _- _- - _ .. - --_ ,o _ - -_ .. - ••• _- ---- - _- _ _ .

IS.....U OI "DlI" oe'52"1 I 01'01/" 0.01 1.!o.'.!OWO.40 c/ n ""'U$ I ULlI

, ° , .. L ... , t: ,. I A L~

f"'ac...
TO' "L .. ,,' t: ,. I .. l.

OI!1Sll-a e" 1

0.01

30.00

, o , A l .... , I: • I " L.

, o , .. L .... , E lt I .. L:

OHtlO-3 ..... I 01/011/••

10.80

IO.OG

10.00

n:wontU '5. .n.,.

..-· · -..;.;;;;i;~-- ..-..-- ---..- --;__NTÕ.._..õã-....-..ÜT;-- ..-......- ;Ã~;;·- ·..-- .. -..-ê;;;e;i;ii;iê;i..c;i;Li.;.;_;.. ····
.. __ .. _ _.. __ _ _ _ __ _.._ __ _..~ ~__ _ _.. __ __ _ _ _ ..

.... 4.... V I "'M/l1

._.. !..~_!. ~ ..~_ -.~_~ ..!.! ..~_~ ..~ _~: ,o __ _. .. • _ ._ ,o. _. _ !~:~._ _ _ ,o _

M$A Dl ACO COII :I "'''ITAS "'M-'. I .... ,.......
... ._ _!.~_! -~-~ ~,o~ ..!.!.~_!.~_~~. .._ _.._ _.. _.,o __ _ !.:!~_ .._ _ _.. __ __ _ _.. _ _ __ ~ ..
_U DE .co COM :I uvnAS
.S. Df &CO CQII ~ uwnAS
_$A DE ACO CQIlI :I uvrtAS

..,u .

.., Coo'I
eIS'''-2 e", I

li/Oi/I'
.1/11/11
.I/M'H

'.01
1.0'
0.0'

..-..- ..,...,. ", '"
, o , .. L TE' I .. L: 1.'3

~ _ ,o __ _ _ __ _ _ _ _ _ .. _ _ _ .. __ __ .. _ .. _ .. _ ,o .. ~ ••••• ~ ••

_$A Df Mr&Dt:lltA CC* :I "VITAS ............ 02''''.' H .....oo .no .... I"a&. •• I.MI.......,.

, o , A L TI' I .. L: 30."0.00.....-_ .._ _ ---_ __ _-- __ .._..-.._-_ .._._- _..- _-- .. ---_ - -_.__ .._---_ _- - _.._ - _- _- .
• SA Ot: "'DlI'A CC*' "VITAS ..nA-I" I 11/_/" 4.00 '.40•• 'ftl.TI

, O , .. L .... TI' I .. l:

"(SA Df 'EUNI"O .n........

, o , A L ... , ( • I A L:

..."s.-, .... I

_,00

0.01

0.01
............ _ __ _ __ .. _ _ .. _ _._ .. _ __ _. _ .._. _,o __ • _ __ .. _ _ __ .. _ __ ,o ~ ••

IIInA " MOOUI DI nCltIY!lt-ACO ..,ao I OI/DI'" 0.01' .2IXO.1IX'.10
_nA P/ILlOOUI Df: ISCttIV!lt.....co eun'·o I O'/OI/H u ..c '.HXO.75.0.'0

, o T .. L _ .. T ( lt 1 .. L~ ".11
- - -_ - _. __ -_ --_ " _- .. ----_ _ - .. -. - - - - -. _ _ _ _ _ _ - ,o .

-:»TOCICLEU _75M-I 1/ I 0'/.'" .'.U HONDA TIPO IL. HeI li

, o 1 .. L .... , I • I A l: 314.:13
;..;;~·o;·;Õ;;-.. ·.. --··· ..· ...... ·....-..···..-....· ..-_;;i:;..;; ...i ..·......-õ;ióiii;....-··-.. ·..---..;;~õõ .. ·....~:;;; ..iiõi;i;i..-·....-· .. · ...... ···· .

, o , A L .. ,,' t: lt I A L: 4!i.00;;;;;.--.. -..-- - --.-..- - -íft;:;;:;·i7j..-·---;iiõiii;· _,o ---- -.ãõ:;;"·"-;í"iõ-;;ãMi-;L:;C;"ii-;;;·i .

TO' A L li A , t: lt I A l: 10.00._-_ - _ - _._ ---_ _.._ _.._ _- __ _---_..- __ _ --_ _ _ _ _ _ _ _ _ ~.

VIQf;O CASSEtE ecaeoe'-I li'. 07/03/.0 25.000.00 INOE. lIDO NO .....2. S """13

, o , A L , I • I A l: 25.000.00._ _ -_ _-_ _..- __ _--- _- _-_ ..-._-----_.._ _ _._ _--_.~ --_ _ -_.._ _ -_ _.. __ .
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INSTITUTO aRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS ~TURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
SISTEMA Oi ADMIHISTRACAO ~ATRINONIAL
RELAT~IO DE aENS ~ COOlGO·DE LOCALIZACAO - RaL ~OSICAO OE 31/12/1Q92

UNIOADE : SUPERINTENIlENCIA DE ~ERNAMIIUCO
DE~ENIlENCIA I "ARNA MARINHO FERNANDO _
SUROEPENIlENCIA : "ARNA MARINHO FER~NDO NORONHA

rAGUIA: 137')
RIII0111E09A

'4/011/93

T E R M o o E G U A R o A E R E S P o H 5 A • I L I o A o E

ASSUMIMOS A RES"ONSAaILIOADE "ELA GUAROA E CONSERVACAO DE TODOS OS BENS
~ATRINONIAIS MOVEIS EXISTENTES NESTA SUIDEPENOENCIA E CONSTANTES DO
•.•• L

o E 5 C R I C A O DAS O I V E R G E N C I A S I
(UTILIZAR O VERSO SE NECESSARIO)

TOTAIS DA SueDE~ENIlENCIA

aENS CEDIDOS

aENS PROPRIOS 

T o T A L

LOCAL E OATA :

ASSINATURA 00 CHEFE DA SUIIOEPENIlENCIA

ASSINATURA DO CHEFE OA OEPENIlENCIA

QUANTIOADE

00000

00041

00046

VALOll

0.00

271. 461, OI

271.4111.01

OISERVAr.AOI(I) APOS A CONFERENCIA CUIDADOSA 005 IIENS COM O R.e.L .• ESTE
lERMO DEVERA SER ASSINADO E ENCAMINHADO A DIVISA0 OE
PATRINONIO OUANDO SE T.ATAR DE SU80EPENOENCIAS NAS AaM.
CENTRAL E AO SET~ DE PATRlMONIO NAS UNIDADES ESTADUAIS
DESCENTRALIZADAS.

OISERVACAO:(2) NO CAMPO 'DESCRICAO DAS DIVERGENtIAS' LISTAR AS 01
VERGENtIAS E ANDAMENTO DOS "ROCEDIMENTOS ADOTADOS PARA
SANA-LAS

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO A"IENTE E 005 RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS . IBAMA
SISTEMA DE AOMINISTRACAO PATRIMONIAL
RELATOAIO DE aENS ~ CODIGO DE LOCALIZACAO - ReL POSICAO DE 31/1'/l9Q2

UNIDADE : SUl'ERINTENOENtIA DE PERNAMBUCO
OE"ENDENCIA I "ARNA MARINHO FERNANDO _
SUROE~ENDENCIA : ~OU5AOA E5MERALDA

PACINA I 1316
RIB0111E09A

24/1'I1I/!l:1

MATERIAL

A_LIFICAOOR
A_LIFICAOOR

T O T A L M A T E R I A L:

T~AMENTO ~

OQS3411-1I'" I
OQS34a-2'" I

OATA

01/011/89
01/011/119

VAlOll

32,50
17 .50

50.00

CARACTER!STICAS COMPLEMENTARES

CIGNUS MOO CII 100 PROFISSINAL
SIGNUS MOO ce 400

APARELHO DE TELEVISAO
A~ARELHO DE TELEVISAO

T o T A L M A T E R I A L:

AAMARIO ItCO
ARMAR10 ACO

OgslQO-O e", I
OQS1I45-1 " .. I

OQSI72-2'" I
OQ5173-0 r..- I

01/011/119
Ol/OII/IIQ

Ot/0II/119
01/0II/B9

419,00
10,00

20,60
20.60

SHARP 17
SERIE A6030173

MED 1.00XO.35X2.0OM
MED I,OOXO,3SX2.0OM

T o T A L M A T E A I A LI 41.20
-~--------~-------------------------------------------.-._.--.--------.----------._-------------------------------------.---~.-ARMARIO COM ~~TItS VAIVEM
AAMARIO COM "~TAS VAI VEM
AAMIIRIO COM I'OllTItS VItIVEM
AAMltRIO COM I'OllTAS VAIVEM
ARMARIO COM "~TAS VAIVEM

OtlOfJ/aQ
01/0II/a9
01/011/19
01/06/119
Ol/OII/IQ

4.00
4.00
4.00
",00
4.00

MED 1.24XO,72XI.6OM
MED 0.60XO.60X1.7DM
MED 1.74XO.50XO,46M
MEO I.74XO.50XO,46M
MED 1,74XO.50XO.411

T o T A L • A T E A I A L: 20,00
-------------------------f----------------------------------------------------------------------------------.-----------------_ ..
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, o , A L MA' I R I A L:

A RIO Df MAD c/. POR'AS VAIVIM
A RIO DI MAD C/4 POR'AS VAIVIM
a IO Df MAD c/. POR,aS valVEM
A RIO Df MAO C/4 POR,as valVE.
ARMARIO Df MAD C/4 POR'AS VAIVE.
A IO Df ••0 C/4 POR'AS V.IVE.
A IO DE MAO C/4 POR'AS VAIVEM
.....10 Of MAO c/. POR'AS VAIVEM
ARMA.10 Df M'O C/4 'OR'AS VAIVE.
A IO Df "O C/4 'OR'AS VAIVE.
A IO DE MAO C/4 'OR'AS VAI VEM
....RIO OI MAO C/4 POR'AS VAIVE.
.....10 Df MAO c/. 'DA'AS VAIVE.
A IO Df MAO C/4 POR'AS VAIVEM
A IO Df "O C/4 'DA'AS valVE.
AAMARIO Df MAO c/. 'OR'AS VAIVE.

, o , A L • A , E • I A L:

....RIO Df MAD.COM OI 'ORlAS VAlVE.

015531-1 ti.. I
015554-o tI/IO I
0ll5551-0" I
015511-0 14" I
015512-1 " .. I
015514-1 Mio I
015513-0 PI '" I
0ll5103-1.... I
0151101-2 tiL I
015113-1 '" I
0ll5l511-1 c,.. I
0ll5l521l-0 ., .. I
0ll5l21" NA. I
0151533-3 ti .. I
0151535-0 Mio I
0ll5l44-' ~"I

015521-2 N" I

OI/OI/li
OI/OI/li
OI/OI/li
OI/OI/li
OI/OI/li
01/01/11
OI/OI/li
01/01/1•
01/01/111
01/01/111
OI/OI/li
01/01/111
01/01/11'
01/011/111
01/06/111
01/06/11

OI/OI/li

5.00

10.00
1,00
1,00
5.00
!I.00
1.00
4.00
4.00
4.00

10.00
4.00
4.10
4.10
4.10
4.10
1,00

llll.40.

1.00

MIO I ,llIlII ,0011 ,ll3l'l
MEO 2,ll711.IOII,1OM

• "'EO 2,67)(1.1011. 70M
MEO 1,24r.O.42IJ,53
MEO 1,5011.7010.40
COR AlUL MEO 1,2410,4211,531'1
COA AZUL 2 '.ATELEIRAS MIO 1.1010.1011
"'ADEIRA COR AZUL MiO 1.7010,7511,75
MADEIRA ESTILO RUSTICO 1,7010.7011,75
MAOEIRA COR AZUL MIO 1.7010,7011.75
MADEIRA ESTILO RUSTICO 15311241042
COA AZUL PRATELEI.as 1.5311,4210,42
COP AZUL Z PRATELEI.AS 1,5311. 10.42
COJ AZUL 1.5311,2410.42
COA AZUL 2 PRATELEIRAS 1.5311.24XO.4'
MED l.ll411.9410.79

1.24X0.421I,!I3M

._~_.-.._----------------------._------_._---------------------------------------------------------------------------------~-_., o , A L MA' E • I A L: 1.00

A....IO IIADfIRA 0152'7-7 ... 01/06/11 4.50 MED 0.1l010.1l011.7OM
a"'RIO MADflRA 015212-3 .... I 01/06/111 4.50 MED O,1l010.IOII.7OM
..IIA.IO MADfI.A 015324-!I" I 01/06/1111 0.1i0 MEO 1,2010.10110.70
A_RIO IIADfIRA 015321-1 .... I 01/06/119 0.10 MED 1.2010:1010.70
ARIlARIO MADURA 0ll5334-2 t/ I 01/06/119 4.50 MED 0.IOIO.IOII.7OM
A_.IO MADflRA 015532-1 tI"l 01/06/111 1.00 MED 2,I711,IOII,7OM
A....IO IIADfI"

:m~:~ .... ~
01/06/111 1.00 MADEIRA COR AZUL MEO 1,7010. SOln. 411

AINlAltIO "DURA 01/08/111 5.2!1 "'ED 1.2010,3011,4OM

-..-------------------------------------------------------------------------~------------------------------------------------_ .. ~~, O , A L • A , E R I A L:

, O , A L 111 A , E • I A L:

IALAHCA
IALAHCa

01515113-1 NI. I

0I5201S-0 V I
0111217-6'" I

Ol/OIS/II

01/0IS/1lI
Ol/OIS/II

21,15

1.00

1,00

25.00
34.00

MED 1.2010.5010,50

FILIZOLOA I!lI<G
FILIZOLA 300l<GS

-------------_.----------------------------------------------------------------------------_._-------~---_.------_._-- .._-- .....T o T ,. L M a T E R I a L: 511.00

, o T A L '. A , E R I A L:

IUUO DE ACO
IUCAO Df ACO
laLCAO DE ACO

015223-0'" I
015233-1 ti 2
0152115-6 e.- I

01/01/119
nl/0lS/II9
OI/OIS/III

3.00

1.00
1.00
1.00

MED 2,OOlO,II0XO,IIOM
INOX C/02 PIAS C/02 TORNFIRAS
INOI EM L COM TRES PRATELE IRAS

TO' A L 111 A , E • I A L: 3,00
-_.---------------------------------------------_.-_.------------.---~------------------~-------------_._._-----_.. _-------_...
IALCAO DE MADEIRa
IALCAO DE MADEIRA

015211-4 ., I
01112.1-0'" I

Ol/OIS/II
01/01/111

4,00
4.14

MEP 2,0010.8010,1107
MEP 2.00XO.II010,IIOM

---------------------------------------------------------------------------------------------------------_.--------------------.~-, O , A L • A , E R I A L·: 11. 14
;;Réõ-------------------------·_----------õi;;i;:;-e;--------õ;iõãiãi---·----··--;;õ:õõ----viMiÉR-c;;-2;~õs---------------_ ...
..RCO 015171-3'" I Ol/OlS/1I1 7.10 M€o 3,0011.3510.45 700l<G5 "/Il1011011 2"'1
IARCO 015..3-0" I 01/06/111 fi 111.00 MEP 15 MT5 "'EACEOES " (lM352A ;Doa-Te>

-----------~------_._-------------------------------------------------------------------------------------------------------.-, o , A. L 111 A , E R I A L: . 3311.10
---------------------------------------------------------_._--------------------------------_._---------------------.---------_.-

, O , A L • A , E R I A L:

IUCO

lO' A L • A , E R I A L:

0ll5lll4-1 &- I

01/01S/11I 10.00

10.00

34,50

34.50

ACO INOX "'ARCA PAOGRESSINO

"'EP 3.20X2.00

CAIIDf MADfIRA 015353-11 'C' I 01/01/111 2,00 MAPElAA ANOELIM PEPEStAL 1,110 ALTUlla
CAllDf IIADfIRA 01153117-1 I 01/01/119 2.00 MAPElRA ANO.LIM PEPESTaL 1,10 AL'~A
CAIIDE MAou.a 015313-0.- I 01/06/111 1.00 MAOElRA ANOELIM 1.10 ALTURA
CAlIDf MADURa 015310-3 e.- I 01/01/111 2.00 MADEIRA ANOELIN 'EOESTAL 1,10 AL'URA
CAlIDf MADfI"" 015317-0 IIL I 01/01/1111 4.00 MAPElRA ANOELIM PEDESTAL
CAIlDE MADURA 0154411-2 ~ I 01/0II/1111 4.00 MADEIAA "NOELIM PEDESTAL 1,10 AL'~A
CAIlDE MADfIRA 015457-1 ~1. I 01/01/1111 1.215 MADEI.A ANOELIM PEDETAL 1.10 aLTURA
CAIlDE MAOURA 0115410-2 '" I OI/OIS/III 2.00 1.10
CAIIDf "DfIRA 015417-7 Nio I OI/OIS/II11 4.00 1.6OM
CAIIDE IIAOURA 0151100-0 ... I 01/0lS/1I11 4.00 1.60AM
CAlIDf MADflRA 015512-4 .... I 01/06/19 2.00 1.IIOM

------.--- --:-------------------------------_.. _..---------- ... -----......--_...----------..---_..-_.. -.---_.. ---_..-----_..-----------_...--_..-_.....
, O , A L • A , E • I A L: 33.215
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CADEllIA flU SEII IIIACO 0115216-11 t.- I 01/06/119 •• 00 MADEIRA ANGELlN
CADEIRA f IIlA SEII IUCO 0952111 -5 "lo I 01/06/19 •• 00 MADEIRA ANGELIM
.CADEI"A F IllA SEI' '''ACO 0115323-7 e.- I 01/06/119 •• 00 MADEIRA ANGEl/M
CADElIIA FIU SEII I"ACO 0115326-1 C, I 01/06/119 •• 00 MADEIRA ANGELM
CADEIRA FIXA SEM ....CO 095335-0 c.- I 01/06/119 •• lO MADEIRA ANGELIM
CADElIIA F IIlA SEI' .IIACO 095357-1 "" I 01/06/19 1.10 IllADElRA ANGELlN
CADEIRA fiXA SEII IIIACO 095351-0 f!, I 01/06/19 1.10 MADEIRA ANGELlN
CADEIRA F IIlA SEII IRACO 0115363-11 "I. I 01/06/111 1.10 MADEIRA ANGELIN
CADEI"A fi XA SEII I"ACO 0115376-' NL I 01/06/119 •• lO MADEIRA ANGELIM
CADElJlA f lU 5EII 'UCO 0953113-' V I 01/06/119 •• lO MADEIRA ANGELIM
CADElIIA FIU SEII .RACO 095.00-• .., I 01/06/119 1.110 MAOEIRA ANGELIM
CADElIlA f lU SEII 8RACO 095.17-11 e.- I 01/06/119 1,00 MADEIRA ANGfLJM
CADElIIA F lU SEM '''ACO 0115.32-2 e-- I 01/06/89 1,00 MAOEIRA ANGEL.IM
.cADEIRA F IllA SEII 811ACO 095441-1 c.. I 01/06/89 4.10 MADEIRA ANGELlM
CADE·IRA FIXA SEII '''ACO 095.50-0e.- I 01/06/89 4.00 MADEIRA ANGELlM
CADEI.RA F lU 5EII 8RACO 0954511-4 IV I 01/06/119 •• 00 MADEIRA ANGELIM
CAOElRA F IXA SEM .RACO 0115.71-3 ti' I 01/06/89 0.01 MADEIRA ANGELlM
CADElIIA FIXA SEII .RACO 095A711-DV I 01/06/119 1.00 MADEIRA
CA&ElRA FIU SEII 811ACO 0954115-0 V I 01/06/119 '.00 MADEIRA
CA EI"A F I U UI! 8"ACO 095.118-5 ... I 01/06/89 1.00 MADEIRA
CA ...EIRA FIU SEM 8RACO 095505-1 .... • I '111/06/119" 1.00 MADEIRA
CADEIRA f I U SEM IRACO 095511-6 V I 01/06/89 1,00 MADEIRA
CADEIRA FIXA 5EII IRACO 0955111-1 'Co'" I 01/06/19 1.00 MADEIRA
CADEIRA F IIlA SEII 8RACO 095531-0"'&. I 01/06/119 1.00 MAOElRA
CADEIRA F I USEM 8RACO 0115541-11 ..... I 01/06/89 I. lO MAOElRA ANGELIM
CADEI"A F IXA SE" IIIACO 0955.2-8 ..... I 01/08/89 1.00 MADEIRA ANGELlM
CADEI"A FIU SEII '''ACO 0955411- 3 ti lo I 01/08/119 4.00 EST FERRO ESTOFADA COA VERMELHO
CADElIlA flU 5EII·IIRACO 0115551-5"'101 01/06/19 •• 00 EST FERRO COA AZUL
CADEI"A FIXA SEII 8/lACO 0155117-1 N&. I 0'/06/119 •• 00 ESTOFADA
CioDEI 1110 FIXA SE" IIIACO 015573-11 N lo I 01/06/89 1,00 MADEIRA
CADElIIA FIU SE" IIIACO 0115571-7 ., lo I 01/06/19 4.00 MADEIRA ANGELlN
CADEI"A E IXA SEI! 8RACO 01155711-5 tit I 01/06/119 4.00 MADEIRA ANGELI"
CADEIRA F I USEM '''ACO 095111111-1 I 01/06/119 •• 00 MADEIRA
CADEIRA FIXA SEM I"ACO 095625-2 li I. I 01/06/119 4.00
CADEI"A F1U SEM IIIACO

gm~::~f.&. ~
01/06/119 1.10 MADEIRA ANGELIN

CADElIIA F I USEM IIIACO 01/06/119 1.00 COURVIM PRETO
CAOEl"A f lU SE" '''ACO 0115671-8 ", .. I 01/06/119 •• 00 MADEIRA
CADElIIA F lU SEII '''''CO 09561111-3 H" I 01/06/89 0.01

T o T A L li A T E 11 I A L: 90.92

--------~-----------------------------------------------------------------------.-----------.------.------.----.----.------.---
CADEIRA GIIIAT . SEI! IRACO f C/IlOOIZIO 085275-3 1V I 01/0&/&9 0.01 M/GIROFLEX COURVIM PREjO
CAOElIIA GIRU .SEII III1ACO f C/IIODIZIO 095637-& W" I 01/06/89 12.113 CORUIN PRETO ITALM A [ST METAL
CADEIRA' GIRAT .SEII IRACO ~ C/IlODIZIO 01156611-4" I 01/06/&9 1.06 MARCA MIRAGE

T o T A L li A T E 11 I A L:

CADEIRAS

T O T A L li A T E 11 I A LI

CAfETEI"A ELET"ICA

f o , A L • A l E " I A L:

0115566-3 ,. LoI

095111-4 ... I

01/06/119

01106/89

13.90

4.00

•• 00

93.90

83.90

FERRO ASSENTO ESTFADO COR AZUL

MARCA WALLTA MOO OE LUXO 3WOOOIIOI06A9

~----.----.-.. _----------.-----------------_._-----------------------------------------------------------------------~------~----_.
CAI XA DE 5011
CAIXA DE SOM
CAI U DE SOM
CAIXA DE 5011
CA I XA DE SOM
CAIXA DE SOM

T o I A L li A T E R I A L:

CAMA DE CASAL
.CAMA DE CASAL
,C...... DE CASAL

0115277-0 V . .
095278-8 e..... I
095338-3 N 101
095340-7" I. I
0953.1-5 'J" I
095524-11 N!. I

095285-0 V I
085U.-1I e..... I
095674-0 H&. I

01/06/1111
01/0&/119
01/06/119
01/06/89
01/06/89
01/06/119

01/06/89
01/06/119
01/08/19

15.00
15.00
17 .50
17 .50
17.110
17.50

'"1 no. 00

7.110
7.50
7.50

BE~AGNI C/ SUPORTE P/FIXAR
&ERTAGNI C/SUPORTE P/fiXAR
SONV 3 WAV SPIKER 1IlOO GX 12
SONV 3 WAV SPIKER MOO GX 12
AKAI 3 WAV SPIKER
SONV 3 WAV SPIKER XOO GX 12

MADEIRA ANGELIM MED 2.00XI.80 M
MADEIRA ANGELI" COIIICOLCHAO 2&0130
"ED I.II0XI.20

------------.--------------------.---------------------------_.._~.._-------------------------------------------------------------
f o l A L li A l f 11 I A L: 22.50

-------.------_._---------.------.-----------------.-.--------------.-----------.----.----.-.-------------------------------------
CAII~ DE SOLHIRO 01l5211114.W" I 01/06/119 5.13 MADEIRA ANGELIM I.II0XO.II0
CA.... DE SOUElRO oe5290-7 "' .. I 01/0&/&9 •• 27 ANGELIN COIII COLCHA)I.&OXO.IO
Cio.... DE SOLTEIRO 0115330-0 IV I Ol/06/B9 4.27 MADEIRA ANGELIM COIII COLCI~O I.II0XO.BO
CAMA DE SOL IEIRO 095331-' e.- I 01/06/119 4,27 IIADEIRA ANGELI" COIII COLCHAO 1.1I0XO.10
.CA"A DE SOL'EI"O DII5336 -11 111. I 01/06/119 4.27 MADEIR ANGElJ" I.II0XO.80
CAMA DE Sot.TElRO 0911337-7 ., I. I 01/06/119 •• 27 MADEIRA ANGELIM I.II0XO.II0
CAMA DE SOLTEIRO

=m::~ N"I. ~
01/06/89 1.27 MADEIRA ANGELlM COII COLCI1AO 1.1I0XO.II0

CAIIIA DE SOLTEIRO 01/06/89 1.27 MADEIRA ANGELIM COM COLCHAO I.II0XO.10
CAMA DE SOLTEIRO 0115351-2 .... I 01/06/89 4.27 MADEIRA ANGELIM COIII COLCHAO I.II0XO.II0
.CAMA DE SOL fElRO oe5352-0 li" I 01/06/89 4.27 MADEIRA ANGELIM I.SOXO.1I0
.CAMA DE SOLTEIRO 0115355-11 ..... I 01/06/19 1.27 MADEIRA COIII COLCI1AO I.80XO.10
CA"A DE SOLTEIRO 0953116-3 tI. I 01/06/119 t,I~ MADEIRA ANGELIM I.1I0XO.II0
CAMA DE SOL lEI RO

~:m~:~ "L ~.
01/06/119 4.15 "ADEIRA ANGELIM COIII COLCCHAO I.80XO.80

.,CAMA DE SOLTEIRO 01/06/119 1.27 MADEIRA. ANGELIII COM COLCHAO I.BOXO.SO
CAIIA DE SOLTEIRO 0115361-7 11 .. I 01/06/119 •• 27 "ADEIRA ANGELIM COM COLCHAO I.'OXO.'O
CAIIIA· DE SOL fElRO 08531111-5 .... I 01/06/119 •• 1'5 MADEIRA ANGELIM COM COLCHAO '.1I0XO.'0
CAm. DE SOLTEIRO oe5373-3 li I. I 01/06/119 4.27 MADEIRA ANGELIM COM COLCHAO I;eoxo ••o
CAMA DE SOLTEIRO 09537A-I&- I 01/06/119 4,27 MADEIRA ANGELIM COM COLCHAO I •• OXO.IO
CA"A DE SOL fEl RO 0953'0-8 ti L I 01/06/1111 5.13 MADEIRA ANGELIM I.II0XO.80
CAIIA DE SOLTEIRO oe5311-. til!. I 01/06/119 4.27 MADEIRA ANGELIM COM COLCHAO 1.IOXO.II0
CAMA DE SOLTEIRO 0953117-3 e.- I 01/06/119 4.27 MADEIRA ANGELIM COIII COLCHAO I.II0XO.1I0
CAMA DE SOLTEIRO oe5311-1 N L I 01/0&/&9 •• 15 MADEIRA ANGElI" I.ROXO,IO

·CA"A DE SOLTEIRO g:~~:;:: V- ~ 01/06/119· 4.27 MADEIRA ANGELIM COII COLCHAO I.BOXO.IO
CAMA DE SOLTEI 110 01/06/119 11.13 IIADEIRA ANGELIM COM COLCHAO I.II0XO.'O
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-------------------------~-------------~-------------------------------.------.------------.---.-------.----------------------~---MUERIAL TOlilBAMENTO OR DATA VALOR CARACTERISTICAS COMPLfMENtARES
-.-----------.---------------------_.----------------- --------------------------------------------------~---------------------_.~.CAMA DE SOLTEIRO 095396-2 IV I 01/06/89 4,27 MADEIRA ANOELIM COlil COLCHAO 1,80110.11D
CAMA DE SOLrEIRO 095398-& e.-- I 0'/06/89 4,00 MADEIRA ANOELIM 1.80110.80
CAMA DE SOLTClRO 095413-6HL I 01/06/89 5,13 MADEIRA ANOEllM I ,80110, 80
CAMA DE ~OLTEIRO 095414-4 HL I 0./06/89 5,13 MADERA ANOELIM 1,.OXO,80
CAMA DE SOLTEIRO 095415-20.- I 01/06/89 5.13 MADEIRA ANOELIM COM COLCHAO 1,80110,.0
CAMA DE '~OL TE IRO 095419-5 ...... I 01/06/89 5,13 MADEIRA ANOElIM COlil COLCltAO 1,.OllO••"
CAMA DE 'SOL TE I RO 095420-& e- I 01/06/89 5.13 MADEIRA ANOELIM 1••0llO••0
CAMA DE SOLTEIRO

m:~:=~ ~L ~
01/06/89 4,15 MADEIRA ANOEllM COM COLCHAO 1,.OllO,II11

CAMA DE SOLTEIRO 0./06/89 5.13 MADEIRA ANOELIM 1.80110,.0
CAMA DE SOLTEIRO 095429-2 U L I 01/06/89 4.27 MADEIRA ANOEllM COM COLCHAO 1,1I0110.80
CAMA DE SOLTEIRO

~:~:~~:~ V' ~
0./06/89 5,13 MADEIRA ANOELIM 1.80110,.0

CAMA DE SOLTEIRO 01/06/89 5.13 MADEIRA ANOELIM COM COLCHAO 1.80110.1I0
CA"'A DE SOLTEIRO 095436-5 V I 01/06/89 5.13 MADEIRA ANOElIM COM COLCHAO 1.80XO.80
CA"'A DE SOLTEIRO 095437-3 UI.. I 0'/06/89 5.13 MADEIRÀ ANOELIM COlil COLCHAO 1.80110,80
CAMA DE SOLTEIRO 095439-0 ..... I 01/06/89 10.00 MADEIRA ANGELIM COM COLCHAO 1,80XO.80
CAMA OE SOLTEIRO 095440-3 '" L I 01/06/89 1.27 MADEIRA ANOELIM 1.80110.80
CAMA DE SOLTEIRO 095443' 8 ti I.. I 01/06/89 4,'5 MADEIRA ANOElIM 1.80110•.80
CA"'A DE SOLTEIRO 095444-6 NI- I 01/06/89 5.13 MADEIRA ANOEllM 1.80XO.80
CAMA DE SOLTEIRO 095445-4 JI L I 01106/89 4,27 MADEIRA ANOELIM 1.80XO.80
CA"'A DE SOLTEIRO 0954530-5 e;- I 01/06/89 4.27 MADEIRA ANOELIM COMCOLCHAQ ....OXO.80
CAMA DE SOLTEIRO 095454 - 3 e-- I 0'/06/89 5.13 MADEIRA ANOELIM COMCOlCHAO 1.80XO,.0
CAMA DE SOLTEIRO 095455-1 ti L I 01/06/89 4,27 MADEIRA ANOELIM COMCOLCHA~ 1,80X080
CAMA DE SOLTEIRO 095456-'D-e;- I 01/06/89 5,13 MADEIRA ANOElIM 1.80XO.80
CA"'A DE SOLTEIRO 095462-4 NL I 01/06/89 4.10 MADEIRA ANGELIM 1.80XO.80
CAMA DE SOLTEIRO 095463-2"1.. I 01/06/89 4,95 MADEIRA ANOELIM COMCOlCHAO 1.IOXO,80
CAMA DE SOLTEIRO 095464-0 N Lo I 01/06/89 4,95 MADEIRA ANOELIM COMCOL CHAO I,1I0XO.80
CAMA DE SOLTEIRO 095467-5 NL I 01/06/89 5,13 MADEIRA ANOELIM 1.80XO.80
C"M" DE SOLTEIRO 095469-1 /tiL I .01/06/89 4,95 M"DEIR" "NOELIM COMCOlCHAO I.IOXO,.O
CA"'A DE SOLTEIRO 095474-11 NL. I 0./06/89 4,95 M"DEIRA "NOEL IM COMCOlCH..O I ••OXO,.O
CAMA DE SOLTEIRO

~~~:~~=: ::t : 01/06/119 4.95 MADEIRA ANOfLIM COMCOLCHAO 1.80XII,1I0
CAMA DE SOLTEIRO 01/06/89 5.'3 1.80XO,8OM
CA..A OE SOLTEIRO 095484-5 V I 0./06/89 5.13 ',80XO,8OM
CAM" DE SOLTEIRO 095485-3 '" t. I 01/06/89 5.13 1.IIOXO.8OM
CA.... OE SOLTEIRO 095487-0 N L. I 01/06/89 5,'3 1.80XO,80M
CA..A OE SOLTEIRO 095490-0 V I 01/06/89 5,13 1,80XO.8OM
CA..A DE SOL TE IRO 095491-8 "Lo I 01/06/89 t ,27 1.80XO.IIM
CA..A OE SOLTEIRO 095494-2 V I 01/06/89 4,27 1,80XO,80M
CA..A DE SOLlEIRO 095501 -9!Y I 01/06/89 5,13 I.80XO,80M
CAMA DE SOLTEIRO 095503-5 t/ I 01/06/89 4,27 I.80110.8OM
CA..A DE SOLTEIRO 095508.-6 /li t. I 01/06/3 5.13 1.80XO.80M
CAMA DE SOLTEIRO 095509-4 N L. I 01/06/8 4.15 1.80XO.IIOM
CAMA DE SOLTEIRO 095515-91'41-1 01/06/119 5.13 1.IIOXO,8OM
CAMA DE SOLlElRO 095516-71'11. I 01/06/89 4.27 1.IIOXO.80M
CAMA Df SOltEIRO 095517-5 V I 01/06/89 4.27 1,8/XO,8OM
CA..A DE SOLTEIRO 0955111-HIL I 01/06/89 5,13 1,80XO,80M
CAMA DE SOLTEIRO 095525-6 N L I 01/06/89 4.10 1,II0XO,IIOM
CAMA DE SOL TE IRO 095526-4 HI. I 01/06/89 5,13 1.80XO,IIOM
CAMA DE SOLTE IRO 095529-9 li L. I 0./06/89 1,00 1,80110,8OM
CAMA DE SOLTEIRO 095530- 2 tJ L I 01/06/89 4.77 1."OXO,8OM
CAMA DE SOLTEIRO 095536- I 11' L I 01/06/89 5,13 ",,,oEIR" COM COLH"O 1.80XO,80
C"MA DE SOLTEIRO 095537-0 N L. I 01/06/89 5.13 MADEIRA COM COLCAO 1.80XO.1I0
CAMA DE SOLTEIRO 095552-3 /li L I 01/06/89 l,00 MADEIRA ANOELIM MED 1.80XO.80 OI
éAMA OE SOLTEIRO 095555-8101 L I 01/06189 4.00 MAOEIRA ANOELIM MED 1,IIOXO.80 OI
CAMA DE SOLTEIRO 095556-6 N L I 01/06/89 1,15 MADEIRA ANOEllM MED 1,80XO.80 M
CAMA DE SOLTEIRO 095560-4 I'Í L I 01/06/89 1,00 MAOEIRA COR AZUL MED I.80XO ••0 lO
CAMA DE SOLTEIRO 095561 -2 N L. I 01/06/89 1,14 MADEIRA ANGELIN MED 1,80XO.80 '"
CAMA DE SOLTE IRO 095564-7 ri L I 01/06/89 4,15 MADEIRA EsT RUSTICO MEO 1.1I0XO,11I
CAMA DE SOL TE IRO 095565-5 N I. I 01/06/89 '.15 MAOEIRA ANOELIM MEO 1,80XO,80 OI
CAMA DE SOLTEIRO 095581 -7 N L. I 01/06/89 10,00 MADEIRA MED 1,80XO.70
CAM.. DE SOLTEIRC 095582-5 N L I 01/06/89 10,00 MADEIRA "NOELIN MEO 1,II0XO,70
CAMA DE SOLTEIRO 095583-3 1'1 L I 01/06/89 10,00 MADEIRA ANOELIN MEDI.80XO.70
CAMA DE SOLTEIRO 095588-4 /01 L I 01/06/89 4,00 MADEIRA COR AZUL
CAMA DE SOLTEIRO 09559'-4 ~ L. I 0'/06/89 4,00 MADEIRA ANGELIN MED'.80XO,7OM
CAMA DE SOLTEIRO 095594 -9 N L I 0'/08/89 4,00 MADEIRA ANOELIN MEDI.80XO.70 lO
CAMA OE SOLTEIRO 095595-7 N L I 01/06/89 1,00 MADEIRA MED 1,80XO,80 OI
CAMA DE SOL TE IRO 095601 -5 /ti L I 01/06/89 5,13 MADEIRA ANOELIN MEDI.80XO.70
CAMA DE SOLTEIRO 095606-6 ~ L. I 01/08/89 4.10 MADEIRA RUSTICO MED 1.1I0XO.80
CAMA DE SOLTEIRO 095607-4 L I 01/06/89 4.15 MADEIRA ANOELIN MED I.80XO.80
CAMA DE SOLTEIRO 095611-2uL I 01/06/89 4,10 MADEIRA ANOELIN MED 1.80XO.8OM
CAMA DE SOLTEIRO 095612-0 IJ L I 01/06/89 4.10 MADEIRA ANOfLIN MEOI.80110,.0 M
CAMA DE SOLTE IRO 0956.6-3" L I 01/06/89 7.50 MADEIRA ANOELIM 1.80XO.80
CAIO" DE SOLTE IRO 095617-1 N&'I 01/06/89 '0,00 MADEIRA COR AZUL 1.80XO.80
CAMA DE SOLTEIRO 095621-0 Nll 01/06/89 4,27 MADEIRA ANOELIM 1.1I0XO••0
CAMA DE SOLTEIRO 095622-8 & I 01/06/89 5.'3 MADEIRA ANOELIM 1.80XO,80
CAMA OE SOLTEIRO 095623-6 N L. I 01/06/89 4,95 MADEIRA ANOELIM COM COLCHAO 1.IOXO,80
CAMA DE SOLTEIRO 095630-911 L I 01/06/89 4,'0 MADEIRA ANOELIM COMCOLCHAO 1,80110.1I0
CAMA DE SOLTEIRO 095631-7 /J L I 01/06/89 4.00 MADEIRA ANGELIM 1,80XII.80
CAMA DE SOL lElRQ 095634- I H Lo I 0./06/89 4,?? MADEIRA ANOELIM COM COLCHAO 1.80XO,80
CAMA OE SOLTEIRO 095673-2 N L I 01/06/89 4,00 MED I.80110.80
CAMA DE SOLTEIRO 095690- 2 AI J.. I 01/06/89 4,10 MADEIRA MEo 1,80XO.80 CM
CAMA DE SOL TE IRO 095691 -O 101 L I 01/06/89 4.95 MADEIUA MED 1.1I0XO.8OCM
CA"'A DE SOLTEIRO 095693-7 N L I 01/06/89 5.'3 MADEIRA MED 1.80XO.1I0 CM
CAMA DE SOLTEIRO 095694-5NI.. I 01/06/89 0,01 MADEIRA MED 1.80XO.80 CM

T O T A L OI A T E R I A L:

CAMARA FRIGORIFICA
CAMARA fRIGORIFICA

1 O T A L OI" T.~ R I A L:

CIRCULADOR DE AR

095200- I e- I
09520'-0 V I

095539-6 .... I

01/06/119
01/06/89

01/06/119

469,111

10.00
1,00

tI,OO

8,00

MED 2,OOX3,60X2.45M MOTOR 4~
MED 2.05X2,40113,64 MOTOR 6CV

MARCA ARNO 36 CM

--------T-~-T-;-~---;-;-T·E·;-i·;-~;-------··--·-·-----.-----.--------------------.;:~~----------------------------------.- ... -- ..
é~;;----------------------------------·--~95~;=3-~-i------~ii~i;9----·----·----i:~~---·;Eõ·õ:3;;~:;i;õ:39--------.-------.----

------- .. ----------.--------------------------------------.-----------------------------------------------------------------------
1 O r A L lO A T E R I A L: '.00

~-------------_.. _----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Março de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quarta-feira 15 3259

MAlERIA&. T~A"ENTO OR DATA VALOR CARACTERISTlCAS COMPLE"ENTAIIE'i
-.----._._~-.-._----------._--------------------------------------------------~-----------~-----------------------------------~--

085178-1 .., I 01/01/'9 35.00 ~NlIJLTZ MOTOII N 305"'0 CV 1/3

.-----_._.-.----.-._--_.-.------.-.-._-.-.-.-.------.--------.----.--.-.--------.-.--------------------.-.-.-~--------------------
: O T A L li A T E R r A L: 35,00

.-.--------.-_.-._----------------.-.--.------------------------------------------------------.-----_.------.---------------.-.---
CONDICIONAIlOfl DE AR 095294-0 .... I 01/06/19 10,00 M/SPRINCER 1I000lTU511OO ITl070 5/.0304
CONDICIONAOOII DE AI 095332-11 t/ I 01/06/119 10,00 M/5PRINCER IlOO 51 7000 8TUS H77l1019
CONDICIONAIlOfl DE AI 095331-51/1. I 01/01/19 10,00 COHSUL 7000 8TU
CONDICIONAOOII DE AR 095354-7 N I. I 01/01/119 5,19 SPRINCEA 10000 8TUS51HU 01017111112
CONDICIONAOOII DE AR 095359-1 t/ I 01/0fi/19 5.19 5PAINCER 10000 IITU5N621596l13
CONDICIONADOR llf AR 0II531111-0N~ I 01/01/811 411,00 SPIlINCEA 10000 8ruSNlS21594299
CONDICIONAOOR DE Ali 0II5371-7"'~ I 01/06/119 5.111 5PRINGEA 10000 8TUSNlS26561100l

=:~:::= g: :: :~~~::: ~ ~ ~:~:~:: ~::: ~m~~E~0~~~0~~~~S06215lH5491
CONDICIONAOOII DE AR 095392-0 N LI 01/06/19 48,00 5PAINGER 10000 8JUS
CONDICIONAOOR OE AA 095401-2 li L.I 01/06/811 5,19 "/SPRINGEA 100008TU5NlS215963115
CONDICIONAIlOfl Df Ali 095411-7'" L.I 01/06/1111 48,00 MARCA SPRINCEA IlOO 1I2AN5&13lI11 lOOOOlru
COHOICIONAIlOfl OE AR 095422-5'1.1 &.1 01/06/89 10,00 "ARCA COHSUL 7000lTUS
CONDICIOHAOOR DE AR 095427-6NI.I 01/06/811 10,00 MARCA COH5UL 7000 nus
CONDICIONAOOR DE .lA 095433-0NI. I 01/01/119 5,19 M/SPAINCER NlS2J590038
CONDICIONAOOR llf AI 0115438-1 jJ .. I 01/06/1111 10,00 COHSUL 7000 8TU
CONDICIONAOOR OE AR 0115442-01'1&.1 01/06/119 5,19 COH5UL 7000 aTU
CONDICIONAOOR DE AI 095451-11 I 01/06/89 5.00 COH5UL 7000 IITU
CONDICIONAOOR OE AR 095460-1 I 01/01/119 48.00 SERJE 628576322
CONDICIONAOOR OE AA 095466-7'" I. I 01/06/119 10,00 COHSUL 7000 BTU
CONDICIONAIlOfl DE AA 095473-0 V" I Ol/06/B9 10,00 5EAIE 6265621167
CONDICIONAOOR OE .lA 0954111-0"'1. I 01/01/811 5.19 '0000 8TUS NlS2L5964119 SPIlJHGER
CONDICIONAOOR DE AA 095489-6~" I 01/06/89 5,19 5PRINGER ROYAL 140 10000 nu
COHOICIONADOll OE Ali 0954l19-3NI. I 01/06/119 10,00 SPRINGER 1IlOO 51 7000 8TU N 77110119
CONDICIONAIlOfl OE AR 095506-0'" I 01/06/89 10.00 SPRINGEIl '4000 8TU S 31 CX21345606
COHOICIONADOll Df .lA 095514-0 "J 1.1 01/06/B9 4'1.00 SPRINGER 10000 8TUS
CONDICIONAOOR DE .lA 095522-INI.I 01/06/119 \0,00 5PRINGER 10000 8TU S 62A'5611171

f O f A L li A f E I I A L:

COAfAOOII ELETRICO PAliA FIIOS

f o f A L "" f E I I A L:
CORfAOOR ELETRICO PAliA LEGUMES

T O T A L li A T f R I A L:

COATAOOR MANU~L PAliA PAPEL

095222-2 e.. I

09522 I -4 t/ I

01151911-6 V I

01101/89

01/06/119

01/06/89

2,50

2,50

43.00

43,00

1,75

BRASIL SERIE 0-12009 1I2CV

M/SIE"EN5 l70A H 3560l/2HP

PARA MESA CAMINA 35C"

TOTAL "AfEAIAL: 1,75
--~-~---------------------------------------------------------------~----------------------------------------------------.-.-_.-.-
CilIADO MUDO
CllADO MUDO
CiliADO MUDO
CRIAl'" "liDO
CRIA JDO
CRIADO MUDO
CR lADO IIIUOO
CAlADO MUDO
CllADO MUDO
CAUDO MUDO
CAlADO IIUOO
CilIADO ....DO
CAUDO IIUOO
CiliADO MUDO
CAIADO IlUDO
CAUDO ....00
CI UDO IlUDO
CilIADO IlUDO
CRI ADO IlUDO
ClllADO JfUPO
CiliADO IllÚDO
UI AOO' MUDO
CRlADOIIUOO
CiliADO MUDO
CAU.DO MUDO
CRIADO MUDO
CilIADO IIUOO
CiliADO MUDO
CRIADO MUDO
CRIADO MUDO
CIUDO IlUDO
CR lADO IlUDO
CRlADO >tU1IO
CRIADO MUDO
til lADO IlUDO
CiliADO IlUDO
CIIUDO MUDO
CIIUDO MUDO
CRIADO MUDO
CRIADO MUDO
CR UDO IIUOO
CR I AOO IIUOO
CRIAOO .100
CIIUDO IIUOO
CRI ADO MUDO

T O T A L li A T E A I A L:

ESTANTE DE ACO
ESUNTE DE ACO

0952"11-5 '"" I
0115325-3 e- I
095327-0 ~ c.. I
095362 -81111. I
0953114 -4.... I
095372-5 to-' I
0115375-0 t/ J
095379-2 H&. I
0953115-7", I. I
095386 - 5·t,.. I
09538ll-0'" I
095425-0 e-- I
095426-8 &-- I
095430-6"" I
095431 -4 e; I
095447-0 ..... I
095449-7 V I
09546B-3 L I
095470-5 e" I
095475-6 N~ I
095477-2 .... I
01l54B3-7 NL I
0954116-1 .... I
095492-6 N L. I
095493-4 e.- I
01l5502-71t/ L I
095504-3 .... I
095507-8NL I
0955.0-11 t/ I
095'52 I -3/t L. I
09553'5-31( L I
0955'53-1"''' I
Ofl5558-2ttL I
095590-6 ai t. I
095596-5V I
0955911-0 AI I. I
095602-3 ..... I
0115604 - O ri to I
0956011-0 til- I
095614-71/ .. I
0956111-0"'1.1
095632-5" I. I
095636-11 .., L I
095675-9 li ,. I
095676-7" ... I

095207-9 e..- I
0952011-7 ..... I

01/06/89
01/06/119
01/01/89
01/011/"9
Ol/0fi/1I9
01/01/119
01/06/19
01/06/119
01/06/119
01/06/89
01/06/119
01/06/119
Ol/0fi/1I9
01/06/119
01/06/89
01/06/89
01/06/89
01/06/89
01/06/119
01/06/119
01/06/119
01/06/119
0'/06/119
01/06/119
01/06/B9
01/06/119
01/06/119
01/06/119
01/06/89
01/06/"9
01/06/119
01/06/1111
01/06/119
01/06/89.
01/06/89
Ol/0fi/89
01/06/89
01/06/89
01/06/89
01/06/119
Ol/0fi/B9
01/06/89
01/06/119
01/06/119
01/06/89

01/06/119
Ol/oa/1I9

•• 10
1.14
4,14
1,14
1,14
4,14
4,14
1,14
1,14
4,10
4,10
4. 'O
4, 'lo
4,10
lo, lO
4,14
4, lO
4, lO
4, lO
lo, lO
4,le
4,10
4,'0
lo. lO
4, lO
lo, 'O
lo, lO
4. lO
4. 'O
4.10
4. lO
lo ,14
4,10
4.14
4, lO
4, lO
4,~0

4.14
4,00
4,14
4.00
4.14
4,14
4,14
.. la

166,98

1,00
1,00

40X6OCM
40X6OCM
40X6OCM
0.60XO,40 CM
40X06OCM
40X aOCM
40X60C'"
40X6OC"
40X6OC"
40X6OCM
MAD~IAA ANCELI" O,60XO.40
40X6OC"
40X6OC"
40X6OCM
40X60C"
MADEIRA ANGELI" COM 01 GAVETA040X060 r.
MADEIRA ANGEllM 040X060 CM
"'ADEIRA COM OI GAVETA O,40XO,60 CM
MADEIRA COM OI GAVETA. 040XO,60 C"
MADEIRA ANGEL1M COM OlGAVE/A O.&OXO,~O

O,60X01l40'"
0.aOXO,4o",
0.aDXD,4DM
D.60XO.40'"
O,60XO,40'"
O,60XO,40'"
O,60XO,40MX
O,60XO,40M
o,aoXO,40M
0.60XO,40M
MADEIRA ANCEllM COM'GAVETA O,60XO,4OC"
MADEIRA ANGELIN "'ED 0.40XO,SO e'"
"'AOEIRA ANGfllM "'EO O,40XO,SO eM
"ADEIRA MED 0.48XO,42XO,fiOC
"'ADEIRA MED O,48XO,42XO,fiO
MADEIRA ANGEllN "EDO,4IXO.42XO.fiOCM
MADEIRA ANGEllN "EOO,48XO.42XO.60CM
MADEIRA ANGELIN MEO 0.4I1XO,42XO.6OCM
MADEIRA "ED O,4"XO,42XO,6OCM
MAOEIAA MED 0.4I1XO.42XO.60CM
"ADEIRA COR AZUL O,60XO,40
"'ADEIAA COM I GAVETA O,fiOXO,40 C'"
MADEIRA COR AZUL O,60XO.40
MED O,60XO,40XO,50CM
MADEIRA ANGELIM MEDO,40XO,fiO CM

C/02 SECOE5 05 PRATELEIAAS LAT FECHAOA
"'ED l,98XO,92XO.32M
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"ATERIAL TOMllA..ENTO OR DATA VALOR CARACTERISTICAS'COMPLEMENTARES

ESTANTE DE ACO 095209-51:/ 01/06/89 6.00 "EO 1.98XO.92XO.32"
ESTANTE DE ACO 095210-9 ~ 01/06/119 6.00 "EO 1.98XO.92XO.32M
ESTANTE DE ACO 095211-7 e--- 01/06/89 6.00 MEO 1,9AXO.92XO.327
ESTANTE DE ACO 095212-5 ..... 01/06/89 6,00 MEO 1.!o8XO.92XO.32M
ESTANTE OE ACO 095213-3 er 01/06/89 6.00 "EO 1.98XO.92XO.32M
ESTANTE DE ACO 095214-1 e- 0./06/89 6.00 MEO 1.98XO.92XO.32M
ESTANTE DE ACO 095215-00- I 01/06/89 1.00 C/02 SECOES 03 PRATELEIRAS fUNOO FECHA
ESTANTE DE ACO 0955411-5 N" I 01/06/119 6.00 "EO '.9SXO.92XO.32M
ESTANlE DE ACO 095550-7 N" I 01/06/89 6,00 "EO ',9I1XO,92XO.44

T o T A L .. A T E 11 I A L:

ESTANTE DE MADEIAA
ESTANrE DE MADEIRA

095543-4 11 L. I
D95545-01lL I

01/06/89
01/06/99

!l1.00

4,10
4,00

MAOE I RA ANGELI N
MEO I,II0XO,75XO,40

T o T A L, M A T E 11 I A L: 11. lO
------------------------------------~--------------------------------------~-----------------------------------.---------.-------.
ESTOfADOS

T o T A L M A r E 11 I A L:

EXAUSTOR PARA FOGAO

095267-2 e/ I

095229-0 Co- I

01/06/119

01/06/119

12,50

'2.50

10,00

CANA DA INOIAC/3 MESAS CENrRO

INOX COIFA MEO 3.166X2,1455XO,177 ..

ro> o r A L

fiCHARia DE ACO

.. A T E R I A L:

0956S6-21i" I 01/06/89

10.00

1.00 PARA FICHAS 6X9

T o T A L M A T E R I A L:

fiCHARia DE MESA C/TAMPA DE AGRILICO
FICHARIO DE "ESA C/TAMPA DE AGRILICO
FICHARIO DE MESA C/TAMPA DE AGRILICO

T o T A L M A T E R I A L:

FOGAO
FOGAO
FOGAO

T o T A L .. A T E R I A L:

FREEZER
fREEUR
FREE ZEIl

T o T A L M A T E R I A L:

095270-2 ., I
095652 -O IH, I
095659-7 "'~ I

095227-3 &..- I
095228-1 '-' I
095696-1 ~ I

095342-3 11'- I
095343-1 V'- I
095411-011" I

01/06/89
01/06/89
0./06/89

01/06/89
01/06/89
01/06/89

01/06/89
01/06/89
01/06/89

1.00

3,25
1,00
3,25

7.50

30.00
30,00
10,00

70,00

10.00
15,00
'5.00

40.00

FUME p/ FICHAS 5XII
P-'AA. flCH-.S 5)(8
PARA FI CH/,S 5XII

CO" 06 SOCAS
IDUSTRIAL 5 80CAS 2 CHURASOUEIRAS
INDUSTRIAL 8 80CAS NI2J. GAS

MOO REUBLI
MARCA PROSOOCIMO COM 02 PORrAS HORI7ON
PROSOOCIMO COM 02 PORTAS

FRlGOlIAII 095170-6 .... 01/06/89 30.00 CONSUL SFRI E AFL7704720
FRIGOlIAR 095293-' I'/L 01/06/119 2,95 "ARCA CONSUL JUNIORJACARANDA
fRIGOlIAR 095333-4 t/ 01/06/89 10.12 GELOMATlC IBEZINHO 130 AZUL
FIIIGOlIAR 095365-2 "L 01/06/89 30,00 CONSUL LUXO CARAMELO GLC 5092572
FRIGOlIAR 095370-9 e-' 01/06/B9 30.00 CONSUL LUXO 1500
FRIGOlIAR 095377-611 L- 01/06/B9 30.00 GELO MAlIC MOD IBEZINHA 130
FRIGOeAll 095382-2 ..... 01/06/89 10.96 CONSUL N 6041721
FRIGOlIAR 095391 -1 ..... I 01/06/89 30.00 CONSUL GARA"ELO LUXO 1500
FRIGOlIAR 0953911-7 11'- I 01/06/89 2.95 CONSUL MOO HPM 5711176 JACARANQA
FRIGOlIAR 095416-0 V I 01/06/89 30,00 CONSUL LUXO CARAMELO N GLC 5092553
FRIGOlIAR 095452-7 Co' I 01/0~/89 30,00 CONSUL LUX CARMELON GLE 51592411
FRlG08AR 0954511-6 tiL I 01/05/89 10,00 CONSUL COM CARAMELON GLC 5092560
fRIGOlIAR 09546 1-6 111. I 0./06/119 30,00 CONSUL JUNIOR JACA-RANOAR S 51165
fRlGOlIAR 095412-1101L I 01/06/89 10,00 CONSUL SERIE N HHM 399516
FR IGOlIAR 095479-9 c/ I 0'/06/89 30.00 CONSUL LUXO CARAME-LO
FRIGOlIAR 0954811-8 ...... I 01/06/89 30.00 CONSUL JUNIOR N HPM571971
FRIGOlIAR 095496-911'- I 0'/06/89 30.00 CONSUL lUXO 1500 CARAMELO
FRIGOlIAR 095513-2 t/ I 01/06/119 2,95 CllNSUL JUNIOR JACARANDA
FRIGOBAR 095520-5 V I Ol/06/B9 2,95 CONSUL SERIE IIPA 6030608
FRIGOlIAR 095540-0 #lI- I 01/06/89 4.12 MARCA GELOMATIC COR AZUL
FRIGOeAII 095557-4 11 L I 01/06/89 10.96 MARCA CONSUL
FRIGOlIAR 095569-11 til. I 01/06/119 :0.96 CONSUL COR ESCURO
FRIGOBAR 095580-911 L I 0./06/89 30.00 GELOMA TI C COR AZUL GBLM 11 0050;
FRIGOBAR 095592-2'" L I 0./06/89 30,00 MOD IBEZINHA 130
fRIGOBAR 095600-7 tJ L I 01/06/89 \0.96 MARCA CONSUL LUXO
fRIGOlIAR 095605-8 &' I 01/06/89 2.95 JUNIOR JACARANOA HNM 390097
FRlGOeAR 095610-4'" L I 01/06/89 30,00 MARCA CONSUL 5999
fRIGOeAR 095615-5 V I 0./06/89 30.00 MARCA CONSUL JUNIOR
FRIGOlIAR

~:~:~~=~ :íL : 0./06/89 10.96 CONSUL JUNIOR
fRIGOlIAR 01/06/89 30.00 GELO MATlC
fRIGOBAR 095629-5 JI~ I 01/06/89 2,95 GELOMATEC JUNIOR HPA 11042943
fRIGOeAII 095660-0 11 /o I 01/06/&9 ,4.00 SPRINGER f200131177•

T o T A L .. A T E R I A L:

GELADEIRA INDUSTRIAL

T o T A L .. A T E 11 I A L:

LANCHA DE MOTOR CENTRAL
LANCHA DE MOTOR CENTRAL

T o T , L M A T E R I A L:

095224-11 f.; I

0IlSIS8'-I" I
OIlS••S-IS'" I

01/06/119

01/06/89
ol/Dtl/llll

8,70

-11,',0

11.000,00
t7.000,OO

25.000.00

MARCA N/RFRIO COM4 ~ORTAS

8ARRACUDA N TJC311102196D CAP D4 TONElh
DIAMAR BULLET 2 MOTOR VOLVO 210 HP
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IIATERIAL TOMBAIIENTO OR DATA VALOR CARACTERISTICAS COMPLEIIENTARES

LlOUIDlf ICAOOIl 095220-0 CY I 0'/06/1111 22 0 50 SIEIIENS 1-2 AP N .122

-~_.---------------------------------------------------------------------------------------------.--.--------------------------T o T A L li A T E R I A L: 22,50

MAOUINA /ESCR/ELET c/ IIARGAR IIEMOIl 0115187-0 e- I 0'/00/'11 10.00 IBII llOO B2 SERIE 0.0202

r o'r A L li A r E R I A L: 10,00

IIAOUINA CALC ELET IMPR VISOR
IIAOUINA CALC ELET IMPR VISOR
MAOUINA CALC ELET IMPR VISOR
MAOUINA CALC ELET IMPR VISOR

095271-0 V I
095657-0 I
09505B-9 I
0115061-11 ti I. I

01/06/89
01/06/119
0'/06/119
0:/06/119

'0,00
10,00
10,00
10,00

TEKNIKE 1100 2 •• lf N 1•••41
GENERAL llOO IECNICA SERIE " ••42
IIARCA OLIVETf TEKNE 3 N 7223117

• OISIIAC N 671.011

r o , A L M A T f 11 , A L:

MAOUINA CALC ELErRON DE BOLSO 0952113-4 IV I 01/06/119 10,00 II/SHARP N '7014577 COM ELIIIINADOA PILH

li A T E R I A L:T O T A L-----------------------------------------------------------------------------.------------.-.-----------.-.---------.-------_ ... -. .
'0,00

MAOUINA DE CALCULAR MANUAL 0115204-4 e.- I OJ/06/II11 10,00 1I/0LIVETTI 11 SUIlIlA PRIIIA 20

T o T A L li A T E R I A L: 10.00

IIAOUINA DE ESCREVER IIANUAL
MAQUINA DE ESCREVER IIANUAL

095203-0 I
095667-11 I

01/011/119
01/06/1111

'0,00
10.00

OLIVETTI SERIE 171130115
SER IE 733111166117

TO'TAL li A T E R I A L: 20,00

MAOUINA DE VULCANIZACAO '01156110-5 V I OI/06/BII '4,00 EIIEII

T o T A L 11 A T E R I A L: 14.00
--------------------------------------------------------------...._------------~-------------------------------------------------IlAOUINA ESCREVER ELET C/CORRETIVA 0115643-0 V I 01/01/1111 1.00 TEKNE 3 N 7102••

T o T A L li A T E R I A L: 1,00

MAOUINA fAZER GELO
MAQUINA fAZER GELO

01153"-0 .... I
0115681-3 e.- I

01/06/1111
01/06/.11

41.50
41,50

OROPSGELO MARCA PROsOOCl1lO C/2 PORTAS
'OROPSGELO

T o T A L 11 A T E R I A L: 113,00
--------------~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-. tIlERCEOEs .EHZ 095642-2 e" I 01/06/.11 If 3.062.115 IIICRO ONIBUS ANO ~7 CHASSI HB7H54' D ou.or.

T o T A L 11 A T E R I A L: 3.062,115

T O T A L li A T E R I A L: 11,00

ilESA ACO E MADEIRA
IlESA ACO E MADEIRA

0952111-2 lV I
095562-0 li" I

01/06/119
0'/06/119

1,00
• ,00

IIEO 1.20XO,IOXDII75
IIEO I,OOXO.75WO,7411

T O T A L 11 A T E R I A L: 2.00

IlESA CENTTRO.COM TAII. CRlsT. 01155.5-0..,1- I 01/06/1111 4.00 IIAOEIRA IIEO 0.34X'00XO,43CII

T o T A L 11 A T E 11 I A L: 4,00

ilESA DE MADEIRA COIl 2 GAVETAS
MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS

0115.117-. e...- I
0115272-9 ...... I

01/06/1111
01/06/1111

2,'5
1.00

7EO '.2IXO,70XO.7411
IIEO 1030XO,75XO,II0

1 O T A L M A T E R I A L: 3,15

IlESA DE IIAOEIRA COM 3 GAVETAS
IlfsA DE IIAOEIRA COM 3 GAVETAS
ilESA DE IIAOEIRA COM 3 GAVETAS
IlESA DE MADE IRA COM 3 GAVETAS

0955119-2 V I
095650-3 V I
095651-1 e.- I
011566'-11 ..... I

01/06/119
01/06/1111
01/06/1111
01/06/1111

7,30
10,00
10,00

1,00

IIEO O,7I1XI.20XO.6511 ESJ METAL
IIEO O,77XI,OOX'.ODCM
Esr lIDE fERRO IIEO 1.24XO,70XO.74
1lE0 1.20XO.7iXO.70

o..-._._----._--_._------.--------------------------.---------------------------------------------------------.-------------------.T o T A L li A TE. I A L: 211.30
--------------------------------------------------------------._-----------------------~ -----------------------------------------ilESA DE MADEIRA COM li GAVETAS 0956411-0 ..... I Ol/DII/III 0,00 EST METAL IIEO 0.77XI,OOXI.00 CII
IlESA DE MADEIRA COM li GAVETAS 0115666-0 ti" I OI/OI5/li 1,00 IIEO 1,40XO, 70XO. 75

________!_~_!_~_~ ~_~_!_!_~_~_~c~: . !:~~. _
MESA DE PING PONG 0115412-1 .... I 01/06/111 13.50 OfICIAL IIADElRA

T o T A L li A T E R I A L: 13.50

MESA DE SINUCA 095407-1 V I 01/06/111 '.10 MICIAL

T o T A L' li A T E R I A L: 1.10
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MESA MADEIRA
ME 5A MADEI RA
ME SA MADEI AA
MESA MADEI"A
MESA MADElAA
MESA MAII[:AA
MESA MADElAA
MESA MAII[ I lIA
MESA MADURA
ME sA MADElIIA
MESA MADfIAA
ME S" MAII[ IA"
MESA MADEIA"
MES" MADElA"
MES" MADElR"
MES" M"DEIIIA
MnA MADf IlIA
ME SA MADf IlIA
MES" M"DElA"
MESA MADEI RA
MES" MADElAA
MESA MADEIRA
MESA MADElR"
MESA IIADElA"
IIES" MADElR"
MESA MADE IlIA
II(SA II"DE IlIA
MESA MADElIIA
MESA MADE I lIA
IIES" IIADElIIA
IIES" MADElAA
MESA MADUAA
MESA MADEI Rio
MESA MADElAA
MESA MADElIIA
ME S" M"DElAA
MESA MADEI"
MESA MADEIRA
MESA MADEIRA
II(SA IIADElRA
MESA MADEIRA
II(SA MADElAA
~SA MADEIRA

T o T "L 11 A T E R I " L:

MESA P/ MAOOUINA DE ESCAEVER-ACO
MESA P/ IIAOOUINA DE ESCREVER-loCO

T O T "L 11 A T E R I A L":

MESA P/MAOUINA DE ESCA MADEIRA
MESA P/MAOUIN" DE ESCR MADEIAA
MESA P/MAOUINA DE ESCA MADEIIIA

T O T A L 11 A T E A I A L:

MESA PARA COIIPUTADOlI
MESA PAlIA COIII'UU.DOlI

T O T "L 11 A T E li I A L:

IIICIlO COIIPUTADOlI

T O T A L M A T E A I A L:

IIOTOCICLETA
IIOTOCICLEJA

T O T A L M A T E R I A L:

PAROUINHO °IRINOUELANOIAo

T O T A L 'M A , E R I A L:

Te-"MENTO 011

095205- 2 e.
095225-7 ..,
09~226-5~

095234-6 V'
095235-4 ~
095236-2 e.
095237-0 .,
095231-1 e,...
0115242-7 e.
0115243-5 Co'
095244-3 ......
095245- I e-
095241-0 "
095247-1 ...
095241-1 ....
095249-4 ....
0115250-1 ....
0115251-6 t/
095252-4 ....
095253-2 c..
095254-0 .,
095255-1 ..
095256-7 e,;.
0115257-5 ....
01152511-3 .....
01152511- I c.
015260-5 V
0115261-3 ...
095212- I 4V I
095261-' ~ I
0953211-1 ., ~ I
0'5345-11 "'lo I
015402-0" I
0115403-11 .... I
095404-7 V I
095405-5- I
0954011-3 V I
095410-1 &/1. I
095521-011 lo I
0115533-7111. I
095547-7 W lo I
095570-11 111. I
0115672-4 til. I

095111-2 c=... I
01l5571-0ll&. I

0115202-1 V I
0952611-4 V I
01151155-4 li &. I

0lIS112-0 I
0951.3-.· I

0951114-1 ~ I

095212 -I V I
0151117-2 V I

095523-0 V I

DUA

01/011/19
01/011/19
01/06/19
01/06/119
01/06/19
01/06/119
01/06/113
01/06/119
01/06/119
01/06/1111
01/06/19
01/06/1111
01/06/19
01/06/19
01/06/111
01/06/19
01/06/119
01/06/119
01/06/119
01/06/119"
01/06/119
01/06/119
01/06/119
01/06/119
01/06/119
01/06/119
01/06/1111
01/06/119
01/011/19
01/011/19
01/011/119
01/011/119
01/06/119
01/06/119
01/06/1111
01/06/119
01/06/1111
01/06/119
01/06/119
01/06/1111
01/06/119
01/06/119
01/06/119

01/06/119
01/06/19

01/06/119
01/06/119
01/01/1111

01/06/1111
01/06/19

01/06/119

01/06/111
01/06/1111

01/011/111

VALDA

12,'50
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
6.00
1,00

12,50
12.50
12,50
12,50
6,00
11,00
11,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6.00
6.00
6.00
6,110
11,00
11,00
6.00

12,50
1.00

10.00
1,00
4,37
4,37
4.37
1.37
4,37
4,37
1,00
1.00
6.00
4,37
4.00

234,59

10,00
1,00

11.00

10,00
4,00

10,00

24,00

5,00
'5,00

10,00

200,00

200,00

394,33
394.33

71111,116

30.00

30,00

CARACTERI5TICAS COMPLE~NTARE~

IIED 0.75xO,70XO,7OCII
IIED O,76XO,79XO,79CII
TAMPO rDAlIlCA 0.77XI.00XI.00 M
TAMPO FDAMICA MEO O,15XO.10XO.10 CM
TAMPO rDAMICA MEO 0.70XO,70~O,70 CM
EST rERRO CDA "ZUL MED 0.77XI,OOXI,ooC
MEO 2,OOXO,II0XO,II5
MEO 1,00 M OIAMETRO •
TAMPO FDAMICA MED 0.T5X2.2IXO,1I5 CM
TAMPO FDAMICA MED 0.75X2.2IXO.15 CM
TAMPO rDAMICA MED 0.75X2,21XO,15 CM
TAMPO FDAMICA MEO 0.75X2,21XO,15 CM
TAMPO FDAMICA MED 0.77XI.ooXI,OO CM
TAMPO FORMiCA MED 0.77XI,OOXI,00 tM
IIED O,77XO,OOXI,OO CM
T"MPO FDAIIIC" 77X lOOXIOO CM
TAIlrO FORIIICA ~7X lOOXIOO CM
1AMPO FDAMICA 77X lOOXIOO CM
TAMPO FDAMICA 77X 100Xl00 CM
TAMPO FDAMICA 77X 100XI00 CII
TAMPO FDAMICA 77X lOOXIOO CM
EST FERRO IIED 1.24XO,70XO.75
TAMPO FDAMICA MED 0.77XI.ooXI.00 eM
TAMPO FDAMICA MEO 0.77XI.ooXI.00 CM
TAMPO FORMICA MEO O,77XI.00XI.00 C~

TAMPO FDAMICA MED 0.77XI.00XI.00 CM
TAMPO FDAMIC" MEO O,77XI.ooXI.00 CM
TAMPO FDAMICA MEO 0.77XI.ooXI,OO CM
TAMPO FDAMICA MED O,75X2.2IXO.1I5 CM
MEO 0.76XO,711XO,711C1I
TAMPO FDAMICA MEO 0.70XO,70XO,70 CII
REVE$TIOA FDAIIICA MED I,OOXO,60XO.7OCII
REDONDA ANOELIN MEOI,IOXO,~O

REDONDA ANOELIN MEOI,IOXO.70 CII
REDONDA ANOELIN IIEOI,IOXO,70 CII
ANOELIII PES COLUNA I.00XO.II0
REDONDA ANOELIN MEDI.IOXO.70 CII
IIEO I,OOXO.77XI,OO
77X IOOX I 00II
TAMPO FDAIIICA IIEO O,75XO.70XO,70 CM
MED 0.77XI,OOXI,OOCII
MED 1.20XO,60XO,26
MED 1.00XI,OOXO.77

O,IOXO,60XO,75
MED 1,25XO.60XO,75

EST METAL MADEIRA MEO 0.70XO,1I0XO,75X
EST METAL MED O,1I7XO.42XO,50
EST OE fERRO CEREJEIAA MEO 0.70XO,70XO

ACECO IIADEIRA EST METAL P/IMPAESSOAA
MADEIRA E5T METAL ACECO p/ VIDEO

CPL IIICROTEC XT2002 SERIE 11727

HONOA TIPO XLX 250 11 111
HONOA TIPO XLX 250RII

RALANCO GANGORRA ESCORREAGADOR

----------.------------------------7-------------------------------------------------~ ~ --~-------------------
095401-0 .... I 01/06/111 10,00 F CDAHER 1111 I

, O , A L 11 A , E li I A L: 10.00
--------.---------------.-----------------------------.•...._-------_.._---------------------------------------_._-------_. __ ._---

095534-5" Co I
095511-1" Co I
0115517-1 IH, I

01/06/1111
01/011/119
01/01/111

1,00
.,00
1,00

IIADElRA
IIADEIRA AUSTlCO
IIADEIRA

--------;-~-;·;-~---;·;-~"i-;-i-;-~~---------------------.-------------------.-.-.-~~~~-.-------- ..-----.----.-- ...-..-..--.-- .. _.
011"0110

T o T A L M A T E R I A L:

0952711-1 V I 01/06/119 2.00

2,00

MED \,07XO,79M

IIECElVEIl 095273-7 V I , 01/06/119 n.oo SONV AII/FII MOD STRUX 30115
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MATERIAL T~AMENTO OR OATA ValOR CARACTERI5TICAS COMPLEMENTARES

T o T A L M A. f E R I A L: 27,00

SANDUICHEIRA ELE f RICA 01154011-111 L I • 01/06/111 29,10 220VAlT5

._.._.-------_.----------------_.-------------------------------------------------------------------------------------------_ ....-
f ° T.: A L li A T E R I A L: 29, 10

SOfA COM 2 LUGARES

T ° T A L M A T E R I A L:

085563-11 li ~ I 0'/06/811 1,00

, ,00

MADEIRA ESTOfADO PANO VERMELHO

T ° T A L li A T E R I A L: 40,00

TELA PARA PROJECAO DE FILMES 0115214-2 lV I 01/06/19 9,19 COM TRIPE

...---_.----------------------------------------------------------------------------~---------------------------------------_ ..., o , A L li A f E " I A L: 9:111

'EIlMIMAL DE VIDEO 01151111-11 V I 01/06/111 100,00 MICROTEC MFC 12 S-01163'1

------------------~--------------------------------------------------------------.----------------------------------------------~f o f A L li A f E " I A L: 100.00
• e

'OCA DISCO 0115646-5 V I 01/06/811 15,00 AKAU llOD AP 42
______________________________ ~ ~ ~<.e--

fOYOTA
fOYOTA
lOYOTA
lOYOTA
'OYOTA

, O , A L li A f E R I A L:

01151112-7 ...... I
0951113-5 ~ I
0951114-3 v I
095570-1 t.- I
095&41-4 v I

01/06/89
01/06/19
0'/06/89
01/06/19
01/06/19 ,.

15.00

1.425.87
1.425.87
i. 763, '2
1.1511.13
I 763,12

JEEP CHASSI OJ85971 DIE
JEEP CHASSI 0415S14 SEL
PICK UP 88 CHASSI 41651 CARRCERIA
PICK 4P 17 CHA 5 CJI5500
PICK UP I1 551 OJl6111 CARROCERIA

--------------------------------------------------------------------------------------------------~---------------------------_ ...
T O T A L li A f E R I A L: 7.537.11

fRANSfORMADOII NO I"UI( 0115115-4 .... I 01/06/19 10,00 GENERAL ELEfRIC MOD OUARTION SERIE A 3

4 HEL1CE5
4 HELICES
4 HELICES

f ° f A L

VENTlLADOII
VENTlLADOII
VENTlLADOII
VENTlLADOII
VENTlLADOII
VENTlLADOII
VINTI' • "011

li A f E " I A L:

0952311-7'" I
OS5240-0 &-' I
095241 -9'" I
095274-5/1" I
095279-6 &00" I
0115210-0 V' I
0115211 -I "lo I

---_:_------------------~~------------------------~-~---~.-------_ ..
01/06/89 '2.50 PARA fETO
01/06/19 '2.50 PARA TETO
01/06/89 12.50 PARA 'TETOo, /06/19 2,25, MARCA A 30 CM
01/06/89 5.00 MARC ICLONE COM
01/06/8"- 5.00 MAR CICLONE COM
01/06~9 12,50 IWlCA CICLON( COM

______________________ e ~ • _

f O f A L ~A f E R I A L: 62,25
-.------------------------------------------------------, ------------------------------~--------------------------------------_ ..
VIDEO CASSETE 0115118-9 .... I 01/06/89 16.00 RECORDER NV- G-9 MAC NATIONAL
______________ e ~ • ~ e_ o

T o f A L li A f E R I A L: '6.00
----------------_._-------------------------------~------~-----------------------------_._----------------------------------_.. _-
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INSTITUTO "ASILlIRO DO MEIO A"IENTE E DOS .EC~SOS NAT~AIS .ENOVAVEIS - 18AMA
SISTEMA OI AOMINIST.ACAO PAT.IMONIAL
.ELATORIO DE .ENS POR Cool80 DE LOCALllACAO - ••L - POSICAO DE 31/12/1..2

UNIOADE : SUPE.INTENOENCIA DE PERNAMlUCO
DEPlNOINCIA : PA_ MA.INHO fElIN&NDO NlIItClNHA

PAGINA: 1311!l
RII07.IOlIA

2./08/113

ASSUMIMOS A .ESPONSA.ILIOADE PELA 8UAROA E CONSE.VACAO OI TODOS OS .ENS
PAT.IMONIAIS NOVEIS EXISTENTES NESTA OIPENOINCIA E CONSTANTES DO
P.ESINrE II .•. L

D E S C • I C A o OAS D I V E R G E N C I A S I
(UTILIZAR o VE.SO SE NECISSAIIIO\

TOTAIS OA DEPENOINCIA

.ENS CEDIDOS •

.INS PROP.IOS 

T O T A L

LOCAL E OATA :

QUANTIOADE

DDOOO

OOSI.

OOSI.

VALOR

0.00

312.07 ••2

312.07••2

---.-~--------------------------------------------------------------------..
ASSINAT~A DO .EPRESENTANTE/SETOR OI PAT.IMONIO

ASSINAI~A DO CHEFE OA DEPENIlENCIA

OISE.IIACAO:(I) APOS A CONfE.ENCIA CUIDADOSA OOS .ENS COM A •.•. L.• ESTE
TEIINO OIVI.A SE. ASSINADO E ENCAMINHADO A DIVISA0 OI
PA.T.IMONIO QUANDO SE T.ATA. DE OIPENOINCIA NAS AOM.
CENT.AL E AO SETOR OI PA'.IMONIO NAS UNIDADES ESTADUAIS
DESCENT.ALIZADAS.

OISEaI/ACAO: U) NO CAWO • DESC.ICAO DAS DIIII.CIINCIAS· LISTA. AS
DlltE.GENCIAS E AND.ulENTODOS I'lIOCEDIIlENTOS ADOTADOS
PAlIA SAMA-LOS
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INSTITUTO "ASILEIIO DO MEIO AMaIENTE E DOS IECURSOS NATURAIS IENOVAVEIS - IIAMA
slsn... 11( ..INI5TIACAO 'ATlIMONIAL ,
IELATa.IO 11( IENS POR CODIIO 11( LOCALllACAO - I'L - POSICAO DE 31/12/1"2 -

UNIDADE , SUPEIINn_NCIA DE 'EIlNA-.x:O
DE,r_NCIA , 'ARNA "'IINHO flRNANDO NlIllONHA

PAGINA, 13!15
1II071E09A

24/01193

•......._-._----------_ ----------.-------_._--_._._ -.--.---------------.--------------.----------.--------------.----
TERMO GE'AL DI GUARDA E 'ESPONSA"L'DADE l D E S C R I C A o DAS D I V I • G I N C I A S I

. CUIILIZAI o VIRSO SE NECESSAIIOI

ASSUMIMOS A 'ES~A'ILIDADE PELA eualDA E CONSE.VACAO DI TDOOS OS IENS
'ATI'MONIAIS MOVIIS IXISTENTES NESTA OIpl_NCIA E CONSTANTES DO
PlnIN~E ..... L

TOTAIS DA OI'E_NCIA

.IHS CEDIDOS •

IENS plIIOP.IOS 

T O T A L

LOCAL E DAU,

ClUANTI DAOI

DODOO

OO!III

VALa.

0.00

312.427.12

312.427.'2

._...~.--_.~-_. __ ._.._---------_._-.---.--------------_.------------------
ASSINATURA DO .EPAESEHTANTE/SETa. DE pATllMONIO

ASSINATUR. DO CHEFE DA OE'I_NCIA

OISEAVACAO:Cl) APOS A CONFEIINCIA CUIDADOSA DOS 'ENS COM A •.•. L.. nu
TERMO DEVIA' SEI 'SSINADO E ENCAMINHADO A DIVISA0 DI
p.ATllMONIO OUANIIO SE TRATAI 11( DlPE_NCIA NAS AOM.
CEHTI.L E AO SITa. OI 'ATlIMONIO NAS UNIDADES ESTADUAIS
II(SCENTIALIZADAS.

OISEIVACAO,(U NO CAMPO • II(SCIlICAO DAS DIVE.GENCIAS· LlSUI AS
DIVElGENerAS E ANDAIlENTO DOS' I'IOCEDIMENTOS ADOTADOS
PAla $AHA-LOS

--..-._----._.._._-----------_._._.-.-_._------_.._...-----------------------_..---_._--------------------------------_._-_ .•..-
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rllRe 1i '1IRISS" li ISO til FAZ
• 11S1I1UrO .USILUIO I[ IlSUIO"
'IRElr. FL..ESTAL·IIDF. A ~aESA

I ..OIIE8SE IE IESII'.L'IREIT.
LT" • 'AlA A EI'LllAçAI ".'IS!
aiA .. C....LU. POIIS'" ESIlEIA!.
IA. AHAIICEJlI' lICI'El5. 11111115 [
nEll5lulS.

Ao. :lO'4tel 4••is 41 doI"''' 40 ano 4. "as.
• INSTITUTO 'IASILEIIO DE DESE.'OLYIREITO FLOIESTAL. .ut.r,ul.
f040rll ••1~cull" lO Ilnlltirlo •• A,rlcultur•• crl ••o p.l0 D!
croto·lol .f Z.'. 40 Z. '1 fo.or.lr. d. 1"7. co. 1.4•• f.r•••
'rI11111·0F • Jurl14lçi. O, todo o t.rrltõrlo nlclonll. CaC/IF
lob o ., 33.533.413/0001·52. dorl.lnt. d.no.ln.do I'OF. r.pr'I'!
tl'O por ••u 'r'lld.nt•• AITOIIO ~osE COSTA DE FIEITAS aUlMA·
aAlS••0 OI. 4•• ~trl_olçõ'l 'o. Ih. c.nf.r.'o Art. 25. It••1 I
• I'. 4•••,I••ot. lot.roo 40 I'DF••pro•• 40 p.l. 'ort.rl. Iloll
t ... te I ., zuns. 'OI' .. t. Inl tru••ot., cooc.4. 'UMISIAO li[ USO.
• tltol. ,r.ci.. lo. i [I'IESA NOIOIHEISE LTO~. Ilt. i .11. 40 '1
lo 11• • "1'''040 4. I.ronh•• CGC/,," lob' i 119' 121'0755/0001·45.
40 nte 4.no.lo.4. [Iniu 101011llNSl. ...pr...nta4. p... ..u
DI t ·'... lld.wt•• IAIOEL SEIGIO AZE'EOO OE MOIAIS. CIC o,
073.470.144·". CI n' Ili.45s/5S'·'E. p.r•••xplo...çio '0 CO!
,I.xo 'OUlldl Es..... ld•• d.nt ... d.s 1.,olnt'l condlçõ'l:

ll!!!!!!!:! lli!!ill!
o o_J.tl •• '0 pr'l.nt. T....o i. ' ....lllio '1

UIO, • tltol. pr.ci .. lo, p.lo I'OF. i EI'IESA 1010lHEHSE OE DESE~

.OL.IMEITO, locluln'o .1 l.õ••11 ou. co.põ••• Co.pl.x. 'OUI'"
E... r.14. ( II nt., Clu_. 4. 'Ic. i S04. di '.ul.4.). '!
... lU' .x'I Ci. p lli.. I•• Incluln40, t ••bi•• t0401 OI _'01
....Is. l.h.1s • uuolll \oI In4lsp.nlivels 1OJ,.....y.fUOCI •••••!!.
to•••1a4.: fJ I ~

• I.rc. "CAZUZA"
• 01 (u.) inl~ul

• 01 (u•• ) 'Ick-up 10)'ot•• to401 OI baol c.ol
tant.. 40 Int.rlor 40 Co.pluo 41 Poulldl.

'AIAGIAFO OHICO • O. r.f... ldo. b.n••ncontr.....
dllcrl.ln.dol I. docu•• nto .nlXo qUi fiz p.. t. tnhgrlfttl do pr!
IInto T......

A p.,.missio,o .... conc.dida,. titulo prlciriD.
f.culta o uso dos referidos btnl, .uio ,..,ultantlo do .,,.. qUll

qUI" direito di POSI', n'M d. propritdidl. pgr p.rtl di E.prls,
Horonhlnsl.

~~

Ficl proibldl I cessio OU trlnsferincil di pr!
s.nt. P.r.l •• io de Uso, be~ co.o • loc.çio no todo ou •• p.rt.
dOI I.õ•• la • b.ns, sendo nulo d. pltno dlr.lto, Ito prltlc.do
n'lt. s.ntldo, sll.o Inuincll do 180F.

f..!:.!I!.lill 9UARTA

A EI.prl" Noronhlnsl coloc.ri i dilposiçio do
1I0F, CO. nr.lços comploto. d. hotehrl., Inclu.lv. .Il••ntl
çio. 10 (dIZ) Ipartlun tos Id. n9. 25 • 34): .",-conhc Idos co.o
"Alalr.llnhos" •

PARAG~AFO SE/lUIOO

00. Ip.rtl••ntol conlt.ntol d.. tI ClãulUl.. 05
(cinco) flcorio dtapoolvota p.r. o 1I0F, p.r•• nente••nt.,. OI

05 (cinco) r'lt.ot•••••rio ocup.dol ...41.ot. l'l~clt.i. , ..i.11
do InstHuto, ob.. r'ln40- •• o p..uo •• OS tefnco) •

I "

'ARAG~AFO !!!ll!!.2,
Clb.ri .li 1I0F • 4lr.Uo ., 4esClnt. 4. 50S ntl

d"p"'1 d. ocup.çio •• ll •• nt.çio .0 c••• d. "" n,c'lli ..l. o
UIO ,. outrOI 'p.rtl••nto, .Ii. 401 que Ih. lio 1'.1'1' •• 4.1.

CLAflsULA gUI"TA

A E.pr,", loronh.n.. flc. r.IPonli•• l , ... t.401
.1 .nc civil, Id.lnlltr.tl,ol • trl_utirl.. quo .1..... •
locl41 o~.... ,.r.I,"i •• _•• c••• ti r'I"'I.~1114.4.. 1"111.
• qualOll'" oh.1 dtl .thUI411 lIh4 .

CLAUSULA SEXTA

A E.,r'l' "oronh.nl' flc. r~IP'.li.ol • ._..t·
, •••• I •• nt ... OI l.õ••11 O locll. b•• CO•• tO"1 OI b'.1 'i
..Is • ut.nll1l0s por .h utlllzldos • r.hcIOllldOl. ·cufor••
Cliulula '1'1 ••1..1. cujo In•••ti .. lo d••st.qu•• Illt•••• flzo.
, ... t. Int.....nt. 40 pr•••nt. T.r.o.

ll!!!l!!:! 5E11 lIA

S•• plr. ut111UCio di per.lissio for n.c... lrlo
of.tu... ou.lqu.r b.nf.ltorl••u r.for.l •• d•• p... corr.ri por
cutl d. E.pr... Horonh.n•• , '"lIndo o. In.estl ••nto.. flze ....
p... t. do pat.. l.õnlo di Unlio.

CLAUSULA~

° lBOF. Itr..i. do SlU O.p.rt...nto d. Ad.lnll
t"'cio-OA. flscllh.ri ....cuçio • o cu.prl •• nto do p.ctuldo n'l
to Tlr.o.

CLAUSULA. .!!M!
O pr.zo d••18incl. d•• tl p.r.I ••io i d. OI

(... ) Ino•• parti .. d. 01.01..,. p..orrogh.l •• crUirlo do 110" •
••dl.nt.'T.r.o Adltl.o.

'AIAGIAFO l!.!!lli
° ,ruo prnlsto d. dur.çio, ,od.ri J.r 1'...1.41

4•• 4. ,1'00 41 ... lto. p.l. IIOF••'1'0 .nt." de I.u)[\r.loo, 'o..
JUlta ClU" ou conVlnlinclt do JlOF. d...ndo • E,prlll Horonh.nSl
I'" co.unlc.d. ti. r.zõe•• o c.ncell••nto, e. u. pr.zo de. no
.101.0. 30 (t .. lnt.) di •••nt.s d. r••cl.io.

ll!!!!!!!:! oECllIA

A E.,r... H.ronh.n.. "'U•• o. dóbitol 40 Co.,l!
•• Pou..d. h .... ld...lIthol i igu., luz • t.lofon.. I plrtlr
4. 01.01.". co. __.. OI' t..lfI. ,rltle.d.. pelo 80vorno.

'AIAuAFO 'IIHEI~O

°.. toque ........ctntl d. gineros .1I.entlclo.,
b.bldtl • cOI.itfcoi do AI.ox.rlf.do do COI,loxo Poundl Es••r'l
4., b•• co.o, • 'Itoqu••• ,xpollçio no ""1' do Mlr.nt.", "Club.
4. 'Ic.· ...... 40 I.. t..rtnt." • "Vlt.. ln. d. ~.c.pçio· IIrio In
v•• tarla'ol ••• 31.IZ •••• P'''" po.t.rior ......rcl ••nto '0 I'OF.
po.. p... t. 4. E.pr... Iorooh.nu.

PAUaUFO~

As Istadia•• consullo,. pOr;Vtntur. IXis tente.,

.ti 31.12 •••• I.rio cobrld••• r.colhld•• , I cridlto do J80F.

'A~~GIAFO~

Os dibl tOI p.ndentu, d. r.cébimento., ••
31.12.88. I.rio cr.dltldo. 10 IBOF que de.er' providencilr SUl
cobr."ç••

PAR~GRAFO f!!!!.li!!Q

A ocuplçio do••part...nto•••nclon.dos
CliulU1., dl•• ri "1' f.ltl por s.r.Idor.s do 180F,
dnid•••nt. cr.d.nclldo. p.h ch.fh I••dlth.

nutl
Slr.1 ço,

CL~USULA OECIHA-PRIHEIRA

A E.pr... H~ronh.n.. ,og..i .0 1I0F, ••nul•• nt••
1.000 (.11) OTH'I. p.11 pr•••nt. P.r.ts.io d. u.o do Co.pl.xo 'o~

.. d. Es•• r.ldl. qUlntlt • 111' depo.lt.dl .11 nOlle do lBOF, •• ·Ag.!!
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clI blncirll IOCI1, Itravis de Documento Onico de Arrecadlçio
OUA. 'I'

CLAuSULA OrC 11M-SE GUI/OA

o lBOF se re .. rvI o dit.1to d. fiscIl, .. r I uti
1 izaçio dOI bens rtflr"'tdos neste ferino, podendo slr G mesmo res·

ctndtdo, por In.dhlplinch, por parti' da Empresa nor.Q"1lhtnSI.

.uaCL~A TERCElaA - E.te Ter•• Adltlyo entra e. Yller na data de
pu.' In.le.

CLAUSULA QUIIRTA
PARtlORAFO PRIMEIRO - • OCUPIl.GGo do...."'t ••lnto. Mine lonlldol
nc.t. cl~Y,Yl., drv~r'. arr 'cita ,or aarvldor do I.~MA •
"er'vlco 01.1 .. or t~c:nlco... ' ....ul ••dore. " ser\llco do 191\11A,
dcvld ••~"t~ credenciado. ~el •.eu'erlnt.ndtncl. de "rrn.~buco.

'ARllIDRAFO QUARTO - a 15arco '·CAZUZA'" e o bnlbl.J' poderio ~I''''

'Dllclt.do~ ...r~ u.o ~cl0 IlnKA, Mediante ~o.~nlr.clo COMantecrdfnc i. dr letenta • dual (12) hor••• "

CL"USUL~ IUIHT~

~I\."'ORIIFO ~RlHEUO - a EHPRESII HO.ONHEljIE ob""a-... ...
di YU I.a,. cnt rc oa hd."...c .., o " ••u I ••ento doa " ...... IJC.
Haclonal. ( occ,. ..e. n • • ".'S7. ti. 21 ••••7. '. co-o t ••bé. o
'lano 4. Man.Jo ••,.ctrlço 40 '.r~u. Haclonal Ka... lnho d~

Fernando de Noronh.. de ,refertncla coa folh.te. contendo o
.a,a deliMitando o ~err••tro do 'a~~ye e a. 're•• definida.
,elo r.r.rldo 'lano de HanlJe. •
CL~U&ULA oECIHA ~RIHEIRII - a EH~RESA NORONHENBE ,a,ar' ao
J.~".. _cn••l.ente, ••••• (oito .11) ITN'., ~.1. ,rc.~nt~

,rorro,.;lo d. ,.r.I ••lo di u.o do Co.,leHo Pou••d~
I •••r.l.... ~1J.nt la • ..r d.,o.lta"a e. no•• do 18AI1,., "li
a.tnel. bancai,'_ local. .trav~. ti. Docu••nto IJnlco ~«
Arreeadaclo-DIJA.

C~ULA 'EDUNDA - fica. ratificada. tod.a a. de.ala el'u.ula. nlo
.lt.r•••• pele ',.•••nt. t.r.o .dltlvo.

~RIHEIRO TERHO ~OITIVO AO COUTRATO DE
~ERHlSBAo DE uso CELEIRAbO EUTRE O II~H~

lUSTITuro IRASJLEJRO DO HEJO AHIJENTE E
DOS RECURSal NATURAJI RENOV~VEIS.
SUCESSOR DO EX-JIOF-JNSTJTUTO IRASJLEIRO
DE OESENVOLVIHEN10 FLOREITIII. E A EI1PREIII
NORONIIENSE DE DESENVOLVIHENTO LTDA.. ~AltA

ExrLoRAC~O ~ROVISOAI~ DO C~LEXO ~OUSAD~

EBHERALOn. AIRANOENDO llidYEII E
UTENS%LIOI.

M. trinta ..... tio at. li .. lIe&...brD ..... 11 nov_cento. ~ Dltenta e nGlYC,
• INITJTUTO IRAIILEIRO DO HEIO AHIIENTE E 001 RECua IaS N~TUR~II

.ENO~VlI', .ut.r~ul. 'ederal de r ... I••••,.clal, vincula•• ao
"",'stllrl. ti. Jnterlor. In.t.tu,.l. peJa "e. ".7.73', .... 2;! til
feverelrD •• S'I', 'uee••ora da eH-INITITUTO IR~BILEI.O DE
DEIENYOLVI~NTO FLOREITIII., CD••ede e raro e. Ira.flla-OF e Jurl.dlclo
•• todo o terrltdrlo nacional. COC/HF n.13.659.1"/1115-18, dorayante
len.. l.ado JI~A. re,re.ent.da ,or .eu lu,erlntendente E.tadual. LUIZ
VJDAL IJLVA. no u.o de .ua. 1.lala atrl~ulc&e. e o dl.po.to no
,rece••o n. 13"'1'. ,ar ••t. Instru••nto. ,rorrala, nos t.r.os da
CI'u.ul. Nona do Contrato ~nlclal, a ~ERHISS~O DE UIO A TITULO
'RtC~RJO ,elo ,razo de hu. IISI ano. a ,artlr de II.IS.'I. ~ EH~RE'~
HOAONNEN'E DE DE'ENVOLVIHENTO LTDA., .It. ~ Vila do 101dr6. I'ern.ndo
ti .. Heranha. .ofevante tI.noMlna"a EHPRESI\ HOItOHUINSE. r.,.r .....nt ••• por
.eu Dlretor-~re.ld.nte, HANOEL 'EROIO AZEVEDO DE HORAII. CIC n.
'7J.47•• 14~-", CI n. S.13•• 45~-IB"I'E, • explar.clo tio COMPlexD
,.~•••• l •••ralda, "entro ulntcs condlc&cs.

CLAUIULIll 'RU1EIRA - O .. rlslnte In~tnl.e"to yl~a " alterar o panetraro
,rlM.lro • acrtlcl'ntt.r o parICgrafo "IJ~rto k CLAUSULt\ QUART",
acrucentar o , ...n(l'Ifo rt IM<lro ~ CLAUSULA GUIUTA. e a CLAUSULA
~:;~7:te'~~~:~::. do contrato,orl1Inal, qUI p •••arlo • yl,or.r COM •

ficou CO!
igu.l tlor.

IgBl.

IS
Olretor-Pr s id.nt. E.u.
Horonlttn •.l!:,Dts.n, lvi.nto

.....oh.c. 1(" 1'I,...u 1.alUlt:a
;it~ Are",'1I!l At ,UIJMiJ
_"*__= 1" _<i_
=::-:::..x.. - nó -
I' N'"0hl ••o1!. a di ISl~'.

Im li da , ..dlf'

-- A --:-:r::r.::.
.~ ........-~-

E, plrl vllidld. do que p.hs plrtu
Plctuldo, foi lavtldo utl 1.r.o .. 03 (tris) vias d.
nl pr.slnçl dls t.st••unhls que t ••bi. o subscr.v•••

CLAUSULA OrCIHA·TERCEIRA

CO~ bIS' no art. 22, Item IV do Oecreto-lei n9
2300/B6, fltl dispensadl I LlcitlÇio, pari o cuo preStnte.

CLAUSULA oECIHA-qUARTA

O presente TlrMo podlri 'Ir .ltlrado Ilou pro~

rogldo, por convlnf;nc1. do lIDF •••d1.nt. 7.r.o Aditivo.

CLAUSULA otCIHA·qUIHTA

Fiei eleito o foro di cidlde de Iraslll1-0F,· P!
ri diri.tr qUlisqu.r dú,ldls ou contro,irsils SUSCitldls nl .X!
cu çio das ti 1ar.o.

.......... 1('11'1ttM(11~
<4"4"440:' "4«Wr'o L.H~

ea..ca.. 44czC"DO A."_-4.ÍL4
=-=:.~;_,.Oi:..-==~

" He,_a.,U_dl.IL.dI 'eJI-

$J:f~.a~
CIoW ... .....- PIoW....

ITA.FfJM•• JAN I'" DIARIO OFICIAL

E. ,ar ••ta",. Ju.to.
Iftatru••nto e. ~uatro 114) Yla. de

ae:IWIQO ,..üaLICl:I Pe:l:Ie:"AL
~/3.
~.:_~

IHSTXTIITO IMSlLEllO DO IlCID IIlIIlENTE E DOS IIBCURSDS ~
IlJITUllAlI IIEIlDVAWIS - 1_

()

TJ:JUoD llC I'EII/IUlSIIo UI!: USCl IlUI: FAZ {J 111l:TI
TUTO aallSUElllO llO HIlIl:I AMUJI:11Tz c gq. 112
CIlUa. IlJITUlI/\lI UIIOVAVKII-I~. I '~lI!i.

IA Mó_lIaTU: llC DEU:II1IOfVlIlE~ LT~.. .6
lIA SULÓIIAÇAO .1lOV1IOa:tA.Jl9 ~Ll1IP:b~.!I.

~ UHEJIALM, AI.~G&!!DO'IIO~~I•• %,I;PVElS
• lJTJ:IlIIL1a..
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AO. iIc oU.. do .;.a. da A'io,S~ d_ 1111.' o. ,:'111':1

,'tU'JO laulI.r::J;1IO DO ..10 ÀIIIUNn I: -rUC~~;~~faUl!i
,YAVl:lI-I~. A..tu'llli, ali I.,i.. l:.pao~a1~.~~~l.e:•.:liJIÇ.~\

.~ DO :"10 AMlUllTJ:-HIWl/.Il. '0I:i.dP.f~J!t.~~.S:"D~~~7~'·i~~~
,21 .. le,"1:811:0 .. 1"'; qaa ·.ede • ~oFO· 8l\~~,,~n1.";'or:'.}"""'l!
·d.oUçio _·todo t.uit6l:~ nac10na1;":CGC/",l.c:..'~~íi'?':~U591"1
0001-02, do~• .,.nta denoll1nacSo IL\Ml'h z.pr•••nt:ã40-:I,.l.~t~·;:·eua
'n.Jdante, T~IA MIUA 'fOIIELLI MUHIIOI, no u.o d.. :.tdbiliçõ..
qve Ih. confal:. o .I:t. 24 do ...."0 I do Dec. 71. da U5.04.91,
pcl: ".10. in.tr....nto. ooncada PEJUlISIAo DI: UlO•• i;!tulo.i pr~

ohio. I EMP_ NO_IIEHIE DE DEll!:NVOLVlllEN'l'O 1.'1'0.\. dto~ I

Vil" do 801.ro- ./n9 - Fernando da Iloronh.-'E, CGC/1lP llob II n9
12160755/0001-45. dor.v.nta d.l\OOIill..d. EH.RESA IIOIOIIlU::HSE, r!.
pn.'lIIt.da PCI: ••u Ointol:-'u81d.nt•• HIIHOEL 1l11IlGIO AZEVEDO
DI HJnAIJ,CIC n9 073 ••70.14.-68, CI'n9 1138.55-SSP-P&. para ~
plor~,io do Coapl.110 'ou••da I:a..rolda. dentro dn~ ••vuint••
condlçõ...

o Ob'.to do pr•••nt. Ter.c i • '~r.l••io de
V.o. n tItulo pr.clrio. concedldo pala I.~. 1 I!:HPAF.Sh HORO
1lllEIltle, incluindo o. ill5vd. que CÓIIlpÕ•• o Coapl!:':<o / rou••d:
....rald•• llar do H1r.n~•• Clube do Pico. lada:da ·Pou.ada) •
..zoa •••xplor:ação pzoovl.6z1a, lncll,l1ndo, t.g~~, ~o. ·;:,,~,o,~ ..
llen'; ..s...i.,; ill5".18 • ut.ndUo. indiapandve18 'ao " funci~n~

"nto, .x~etu.ndo-.e a .~arcação e veiculo. ofic!Ql., confor'
_ reluçÃo anexa. . -

t ..do ta Ter... dev.ndo .er o.· ...ao. r ••oi_ido .... \ode:: •.,
p4Qta c._." .........pz:1_lIto d•• obZ:1,.çõe. p~ev1.t•••~.0..
be••••1., po"rl ••r .cdJ.fioado ou r ••oinoUdo, ....ll.~.ra1Mn-·
te, pcolo llNt/\, "9unã ••ua convelliim:l••da1nl.tt.t1Ya.~':OVo'

quando o lntal:•••• público o .xl9ll:, ... que da.t. ato dacorl:a
ônua d~ qualquer ••picl. ao lIAM, d.vardo a lapr••a MOl:onhall~

••••r ee-unicada d•• Z'aaõe•• do callcal...nto, ••. for o oaao.
co. alll.o...dlncla JÚnl_ da JD ltdntal ti•• ant•• ~ r ••oi~.!.:-

A Eapl:." Iloronh.n......... 9a;4ibito.'.Ck!·'·COJl·;"..~, . "l .,. " ..,.
·pl.xo 'ou..da E••".14a zal.tho. I,lgua, 'lu;';!:'•. \~l.f.!1I':."!~

_ ba...... -tedf•• pr.l:1c.•~-· pelO':90~Z:_'; ~~:.:..

cLl\U!\lLA~

A Ellpr••• IIoronh.n.. ,.,.rl ao.llAHA. pala prl."
••nta parti..io a. u.o. 00810 COIIpl••nt.çio dos valou. ,,; u ~

colhido. nol •••• d. ~ana1ro • ~• .,.r.iro/tl, • qlUUlUa que ai:

eane. o col:l:••pcn4.nt. a 15.000 ITIl'. _n.u•• aondo quo, . a'

~rt1~ da _rçol1L o valOI:. então vig.nta, ••ri cuul,ldo••n
~~~~.~~~:TAXI\ 1lE~"y!!C~='l:a:.. o 'lual d..az:5.: tallbl.,
••r dallO.lt.do •• no_ do Z_• •• a91n01. bancld. J!'cal, ~.

uavia a. DoCWllnto Onl00 6e Au.carlllçio-DIlI,., .("'1 <.&.
CLAUSULA OtClHA-'RI~JnA

" p."lIinio, ora concedida... titulo """.cir10.
facult:n o uao doa rel.ridoa bena, tliir) r ••ultandc do ma.,uc, C4UQl
,.r dlreito de propriedade, po,r parte da A!:.pr••a lIoronhen•••-

Flc••l.ito o foro da SoçÃo Judiciú,l. do
par•. diritil: quaiaquar dúvid•• ou cOlltrovir.ia .u.cJt.d••

.,..cuç50 d••t. Taz:.c.

DF, ..
n.'

Fica proibida a ·c••ano OU tranaferênc1a da

pl:8••nt. f.r.i••io d. U.o. b•• coa0 a locaçio, no todo'ou .m
pazt•• do. iD5v.l•• b.n••••ndo nulo d. pl.no direito, ato
pl:at1c.,do na.ta aentldo••alvo anUillCil1 do IBAIIA •.

A Elftpr~•• HoronhenaCl devera ro••rva.r .,ao Z.~,

quando ncorrer d••1Dc.menta d•••rvidor•• , & ••rviço, O n~: d.
apartaftlOntoa acliei taesoa, .ediant. co.un1ca.io pr.Y~A ~ c!e:." .1ft.!

tU..to. ~~P~~~~~~_!.~~~n~l~~d. :ant.cedin
eia••0 pnço vig.nt. no padodo d. utiliuçio. ..

••~D ut111.açio da ~r~••io, quan~ ,fo~ naee~

"tiO atatual: qualquer benf.itod•• ou z:.fol:_, a d.,.pa.a coL
AtA pcl: OOIlta da Ellpre.. Noronh.n... pa••ando.· o. lnv"U_!l
.. • L••u_ parta do patd..snio da Uniio. I

o 1_, au..I. d..... De..,rtaaantQ~"" '!,IdIo1
• &••r ....·no-OI&:.AD, ft..c.l1••I'I. axacuçilo _ • G\aPrl...Dto· do",pes

1:, para validada do 'luO pelA. paZ't.C'~l .('J.COU eD!!!
p.ctu.<Io, f01 lavrado ••ta Taz:_ •• UJ lul.1 via. 11. '1,ual _,
na pr••auçA da. t.••ta.unh•• qua taJlhinl o aubac.rpvelft. "

Ir..1Ua-0,., jH a. .Atl~-'o Jri.·m\~..~:~.,.

.T r:-~~ATO ~UNHOZ HIINOEL ,~~~:~t~., '!~~"'::.~!dant. do I Dir. 1'1:881 • da pr••• Nol:9,
nh.n.. da De ••~YOlv1~nto J..tda •.

./

Te.ta"ullha. I

JNFOF.MAl;AL1 A~'UF. N~ Lll4/Q;. - JI<AMA/5Uf'l~/l-(
FF.O:::E.SSO N~ :.71':.'97 - (-10M ClNThA;..

soe ft'I.1nh", respcrls.oiIb1JJ.dflld•• n. condJ.r;.O dr Pr••J.d.nt. d. c.o•••••o
Esp.C1..1 de L.1.c1.t ..çllC"l. confOrltlP 0,.::1.", d. 5.r""lçc. n2 ';//":. 
S~'ES/PE, estJro os F'roc••ISO. r." !I(.,q/Bft • 211/SQ ( ..n.::o ..o
prJ."'.LrO). ... .1nd". o F·roce.so nQ 'gef)/q~. todo. P,.otocol.dos n.
AdIftJ..n1..tr..ça'o C.nt.r,al do lEsAM, ""1. ...nelo " re.-l1:.ç:ao d.. 11C1.taÇao
n.. ,"od.l.1dltd. Concorrinc1.~ p.". lo Llt111:z.çao de "'r••• no
PARNAMAA-FN. constJ.tuid.. do i.Oval ClenClunflldo IGLU O~D,

p... t ..nc.nt.. • POUSADA IESm::F.:AL.DA. d. prop"1.dfllClp do IElAI'1A. d •
IICO,.do com O.c:r.. tC' ng 9b.870, de 2•• 09.8e, ..1ft .-n.·,o. pa,..
utt.:'i.z..ça:o COftl:O ••de. d• • mÇJr..... .. d•• a,.... ",,.r1"h.-. d.qu.l.
"'.-rQul: p.r. .. r •• l1%.çao d. _r;ulho. tU,.t.tlCO. • 1,l.1••;"'•
• ub/tl.rin•••

Co"st:.. no Pr"oc•••o "P '.(l79/S8. r.,..o d. P.".1••ao d. USO f::.rtltado
.nt.r. o e::-leDF .....fIIÇJr••• AGUAS CL.ARAS PRODuÇI3ES SUSMARI,..•
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LTDA., etI'l ZlI d. dez.l'Ibro d. 1••8, d.til d. publlCAÇaO no Dl.rl.
0111::. .. 1 d. Un1.aO, par. iA L1t1.11ZaÇaO do l",~v.l _Cl"'. clt.dO, c.o-o
••d. iR op.,..çao d..... .,.p,..... • d.. ..r... 1IIl." â. t1"".. do
PAANAMM-FN "à". oper.çJl'o CI. _,.;ulhos· tU'-ist.1C:os, pelo "".:0 d.
O~ (l:1,nI::O) ancs. CUJO pr.zo d. Y1.qlncla .nc.,..,..,.-••-.. no P,.Ox1_
dia :!, d. d.:IPt!"bro d. 1"":;.
Ref."1do T."mo d. P.rlftl •••o nao f 01 ,.••C1.ndldo, v.: ~U. o T.,..,
d. " ••C1••0 al:ostado ao '-"oc•••o n"o 101 ••• .1n.Oo ~10 Sr.
F',.••ldent. de liA"':' .. n.f11 pUblicadO nc D1&"10 011c:I..l d. Uruao

Sonhor Che"e.

-

oprevendo

yi.inci~ ,atli

II'''U
lfII

1.992

.... _11
i.L

(,..,.id•• de 1 OTN. 6.17 "lHa) 1.000 I#T"'t coa0 é

....

E. 14.00.91 <fls. 02~ • 028 - Volu•• II

31..12.9".

A. O contrAto inicial ~o1 •••ln.do

o pri••iro T.r.o Adi~ivo pr.Yi~D p•••••nto de 8.000

.nc•• inh.do • SUPES/PE •• que • ,dlr..~io do Co.plvxo

.. 1."1 .'tl "'--t"W92. t_.IMIo-.. ,..r a.... O ül't11tO contr.to

'iN.....

1."1

• .... "1fII _11 lII.. D "DCII
LI. IFJI - -.ram-

III(ln 11.... 11....17 11 11.111.'1 n"'",II/8(J[1II 11.... 11....17 If 1....4,11 m.ln."... 11.... 11....17 lf I!.III.II llI.nUI
IIIIL 11.... 11....17 11 II.m.H lj1.2U.N
1111 11.... 11....17 17 17.11I,41 1$<.121••- as.... 11....17 11 17.41t.&4 1•••1."•• 11.... 11,.," 2S 11.1$1.0 l4l.442.1l
"li 11.... 11....17 I' 17.112,11 7l1.Hl."
lrnIIIt 11.... 11"',17 lJ lI.m,ll 1I<.l1l.1I
IIIIM 11.... 11....17 II IUI...2 nU2I.42-- li.... 11....17 li lI.m.ll n•.III.o
_lIIIII 11.... 11....17 li 11.11I.11 n2.744.47

••_________t_ .__.......-...................................................
mil '11.... IIl~"'4 lIM'MI 1''''''''.42

ElRASíLIA,B DE 1\005rO DI::: l'J'JJ

Saliento que o accwapanhal'lento de lIIenClonado T.r.o d. P..... l ••••
ficou .. c.,.;o da AdM1nl.st,..çllo do I8Ar1A ...,.••illa•• nao d••ta
St.PEa/PF.. ..ndo os ,..f.,.1dos F',.oc•••os ttnC:.lIlí.n,...dO. • ••tA
Su~r~nt.ndlnC:1. apena. pa,.•••te1:1",.;"0 d. C:1.ta ConC:O,."inC:1••
C:UJO AVISO de EC'1tal J" 101 pubhcado, tendo-.. J.n ..clado a
,.••gact::.vo p,"oced1Itler:to l1c1t.tOrlo.

Oco.... -ode .uQ1rc d.volv." o p"•••nt. proce••o .. Ad.1nJ.str.çao ..
IBArlA •• e,.•• ,i 1~. p."" J.nfo,...,. .ob"•••JICecuçao da.te Cont...to •
do. d."'.!. que po,. v.ntLl". hoLIv.,..

.,.VIOO ~U.L.ICO "RDII."AL.

IIl:lTI1'll'rO IIIJIILnllO IlC r.:~IO AUI !:tI':':! ! %lO'
11Ct1llS0~ lIA'l'IJUU IDCV.(VlIS

J~I fl4CIOJ\'AL IWIIIIIlO !lI RIlII4.'m:l :lt 1l0llOlO'....

llllnIlCIlES ~'r.\2lO' 110 JAlI;D! llACICllAL l'.AIIIl'IIO !li PIIlIlAN!lO JlI IIOIOllHA

1.. JlAllIIo L\U1O lIA .ILYA- ·JCIlÇIO- AlIX.! ••• :rWVIAL
2. IIIftAQllIO .rolt DI· QtJEIIIO:L. II1llÇlO-
3- 7IIIlAnO .cDaI~ ]li LIXA- II1JÇIo- AJIT.JllCAJ!IlXl

4- ODOJmal .nrtDCIO lIA IUYA- Pll1Içlo- Al1X.OP.'IIIY.MY!lISOS
,. OILYAIlIO JlDUIIA Dl .UYA- Pll1IÇle- Al1I.OJ.IIIIV.lIIV.
G- DLIllO .uu:.ur.lO lIA 'ILYA- Pll1Içlo- IIIG.lI! neOA
7• .JOlo PIllIO lIr.O- r.;JIÇlo- .&li. 111 JIOftAlIA
I- 01010 1IIl1JJlA W CIlAtlA!_ J11lIÇlO- AlIX. OP.IIRV. MT
9. JOIt 7IIlWlllI:l ]li IIIDIIIIDI- 1'OIIçlo- AJIT. ncwco

10- olOIt IWlIICIO ••11& IU~ Pll1IÇIo. AM.ILI'r. OOII11IlI •
11-. JOIITAII IIAJIIU) DA .u.YA- 1'OIIçlO- AI1X.!.1'. 7WVIAL
12- IWIOOI AllUlolo Dl .UYA- PtlJIÇlO- Aft.DCAllICO
13- IIAnOI ,IOIt !li 1IOlA1I- mçlO- Dtl. J'Ul1l1S!AI.
14-lIAIlA OIACIItn'I DI t.DIA .ILY.... ~;llçlO- nc.ASS.ztlUOACIOll,u.1'_ IlAlIA DlUIlXU •• !lA 'UVA- Pll1IçlO- Al1X.IlP.SnT.MT.
U. XIlIA. IWlIA llOS 'AMOI tiUOIA.- JOllÇIo- AI~JIVII!A
17_ JIE*) nll%1A 1lI1WD- JllIIq'".:l- AIlX.T••• 7WVIAL
11- JIOLIC.unO !'II1'I1LIA1lO.. mxn.. A3'l'.KLft.C(IlUlI.
1,.. T.u.mll IWIOS !lA 'ILTA- JIlllÇIo. A11X.OJ.IIIIY.llIY.
20- T.u.ml eATALeAll'n 11_10- Pll1IÇIO_ Atl •.l!IallllnAnVO
21.. IIIMlJ lIA 'UTA !EImlU.. Pll1IçlO- AIlQl7I'VII'l'A
22. 0I0lt AXIllOZ1C IYAIlIlIlO !lA .ILVA- Pll1Içlo. llAU%tGIlAPO
13- IOIOS 'VIII'" !lA 'ILTA- lOllÇlo. AllX.IERV.DIY.
14- 01010 :sAnl!A Mil- JU1Içlc.. X1n.OnctAL

IIIVI2lO1l1ll 11lISPOll1ÇIO '!Xl J.lIlr.ALUl-r,(1

1- JOIIVAIl IC.UIIS SILVA- ll1IIÇXO.IlIVIllo 1'OIlTU.(.IlIA

1- AL'YDAR :PrLl::r. JOIIÇIo- AG.M.7WVIAI.

3- 1II1I01L 1!:D11O !lA lUVA- AIIT.II.!'I'IlICIDAllI

4- AIlAL1IZIt'1'O JOIt !lA IILVA.- 1l01'OIlII1'.t. OnCIAL

lN.. or,HACJO/DJ. rIN/DTVAR N2m19:r
PRDCIZSSQ H~ 04!OOl .. OO~199192-9Ef
DO: Ch.. f .. d. Dn/lsio d. Ar·r.c.d....;.n - DIVAF(
AO: C....i·. do DEF"IN
AnSl/NTO: E.r'I~.s. Noro""'.n... d. D.sP"volv\••nto

(Atu.llZ. D.tblt'O)
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MIII
nlllllll

IIIICI
11I"

111.MIl
lIIIlI
ll1UIII
111_....
IUIIIII

11....
li.'"
li ...
11 ...

11 ...
li.'"
li ...
11 ...
11 ...
11 ...

11 ...
li.'"

11.....17 1I 11.\11,1. """1.12
11."'.17 11 u.m,n ,....11.14

11."'.17 11 II.N.I' '''.!lI.1I11.....17 II 11.11I.\1 "1.111.11
11....17 11 11.112.11 11I.....11
11....17 l' 11.121.11 I7l.1l1.11
11."'.17 11 ~\.III.II III.III.H
11....11 11 11.1'1011 111.211.12

11....17 11 11.111,14 11t.2II.11
11....17 11 11.211.11 11I.11I••

11....17 " 1\.12"'1 64'."',"11.11I.17 H 14."1.12 641.41'.12 •

1nlo"••4;".:
- A pous.da ~.u:l 41 leitos ••ndo .u. ~. si. ~ IUND,

0' .10 supert.ar••• " alo i.lu•• 1Jt••pectiv•••r"t•• H "NCH Nr

",•••0& eM ba•••• Julhol"3 .10 Clt. 2.470.00~ eM 1.'~,OO • l:b

1••30.00.

c. Ocu....clol'ano .
•~ • 1••1~ HlIôl'f.KI/IlIlO

:a
Tor., H6'erPEI"11_

d. OCU••clD/",

'!!6'PEPEBlAMII' •~ • 151 H6II'f:K'/1II1I
MIl nElElI 12

...........nct:lo _o ~cI.I ...

•• OCup.do totaU."

ft .. 30 • 2700 dUrl••/1Ih

b. ",di d. I'Or "' 6 di••

- A 10taGlo dld.. da d. I'Or di 90 .

Portanto....r•••berao... taxa de ~.~Ie "dia Q&

POU••dA duro.note •• t •• anos Clt .. '1), .",re••ntoa ....-"t"t••

cÁlculos:

..---..................-..................._.........._.........................................-
1Il1l IH.... 111.11I.11 1".IM.12 '.",.1\1.11

1."3

• .. .. ..... _a
III"U "Ual.... IFII '_MI'

M'" 11.... 11.....17 11 I"'S2.11 11I.\11.17
nlllllll 11.11I 11.11I.17 11 11.11I.11 m.m."
IIICI lU" 11.1.1.11 11 11.\14./1 m.I\I.1I
11I" li.'" 11....17 11 .1"'1"" 1Il.1Il.11
1111 li.... 11.....17 11 14.217," ~1I.m...- 11.11I 11....11 li 1I.111,l' 1II.1l1."
MIl 11.... 11....17 11 11.111." 1"."1,11
lIiIlTI li.... 11....17 H 11....11 III.n1.11....................................................................................................._.....,
"'Il 111.... 111.111.11 11..,11.11 '.11I.111.12

...................................................................
1.991 209.0.2.87 8.9••• 9••••2
\.992 189.05•• 72 8.08'.651 ••7
1."3 11•• '31.'1 •• 917.936 ••2

~;;iI•••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
~TAL GERAL 513.02'.50 21.9~2.532.31

O.SERVAC:lIEI:

- V.lor .~u.1iz.do •• CruZ_iro. R••1S .'te ".DstO/t'~

- Juro. d. 1% .0 .i. c:ont'.dow d. ".n/V1 ..tli ".o/'IJ.

- n •. 055 - Cri •• 287.5'5.51 •• 10.01.f2

- Fl•• 176 - Cri 20.000.000.00 •• 25.03.'IJ

- n •• 177 - Cri 12.500.000.00 •• 15.0J.'~

- Fl•• 170 - Cri 13.990.996.50 •• 30.04.7.1

110. "'._ _i r....nci.

ISI .. 6 • f06 _lAri .

~

6. Co... idAr.ndo ~. • 1.t.cID .6..i.. d. ..lU.... • ..
2.700 diÁri ..I", • ~••• _lAri...'di.

o
' do ft ."06/..... _.0.'

cnnclutr ~u t'AMA ... DCupaclo ..dia '01 .. 341 ,... ........, ...

'1. CH nAS :lnf'or••c". constant•• IM) prec•••o.

Considerando ai.ncs.. .... as .....eco.......t.c••• HP ......

'•• Julho/f3 .rA. CR' 2.470.00. CRI 1.'20.00. Cfct 1.4)0.00 ••r ..

acolod&C::õ lUMo.. .UH"!."" e i.lu.. r.-cttva_nt'I, M".

vist,. .&Nr.o nt'td••• H •••• acoaodac". C 24. OV • M).

"der.aos obt'er•••••••• fatu"•••nto Hdto bruto.:

a. C~lcul0 da Mldia Penderada

CRI 2 ••70.00 • 24. Cltl 1 ••20.00 • Df • Cltl 1.4.10.00 _

..EIIOS

24 • S'X. O, • 22% • o•• 20X

"ortanto.

"tD1A • 2 '70~'K o :sft. '20 y 0..:22 , 1.4JO-M 0.20.
PONDERAIIA

- Cri •• 287.5".51 dividido .or 631.7. (UfiR 10.01.'21 • .1ulhe/'3.

13.\11.61 UFIR.

- Cri 20.000.000.00 di..idiclo I'Or 14•••••5~ (UFIR

25.03.'31 • 1.310.7' Ul"IR.

- 12.500.000.00 dl ..idido .ar 13.277.7. (UFIR 15.03.':11 •

'.1••2 UFIR.·

- 13."0."6.50 dl ..ldlclo .or 1'.277,110 (UFIR 30.04.nl •

725.76 UFIR"

" 1M H .. *ver' .er "'pi"'" sIe v,ler • .~UL-"'"

"deect ,-. • d'Y'4f

b. S.... acuP&,.:io ••n••l .'di•• d. 906/11•• o 'atLlr•••nto

bruto ••n•• l C_ H.' no .... Julh0/93 ,:

brc.ltol'•••• I"ortanto:

906 .. 2.120.00 • CRI 1."20.720.00/.'.

1. O ült'iao contrato lir••do __ua vi.orou até 31.12.'1.

nla renovada revi. D "'•••••nto d. 15.000 ITM'., ......ntid.d. ca.

heJ••~i..AI ~•• 13.'00.67 'UFIR"

Viundo ••tAb.l.c.r u•••rc.~tuA1 ele ••rtlcl...ca. • IBA"'"

s. Con4"or•• inf'or••do • fls. 05... ,·OU••da ",..nte o.

...... O' • Y1 reco.beta 5.435 h••p.d...... 'IC.. entre 4 •

4i•••

nA &rrecAd..clo d. 'ou••da. tr.".f"or••,.••o. ."'••,....c.d...lo ""••1

brutA •• UF1R.. :

•• CR$ 1.'20.720 di..idldo 32.75 (UFIR-~Ul./".I1 • :I••m
UF'lRs/III&
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p ..tri~ônio do IltAf'1A, Justo 5er'l. dp!otlnAr p."rte dA

cÁlculosconfor...·Por ou'tro

.nt"f"10r.ente,.. p ..rticipAçÃo do IBA"" n. R.cett.. Irut. .:0•

ho~p.d"•••••tA' di.inuindo de 2.41% ,..r. 22% •

.xPlor...:io do B.ar e Rest.Aur.ante <.. diÁri .. inl;lul .Ap.n.. c .." dA

.An~•• ). entP.'nd.l'los. ••r •• te perc.ntUAl b .... tl"nt. .ac.ltjv.l quI.

pod.rÁ .t.nd.r .os .. nselO dA'" PArt•••

....nvelvi..nto LTDA.

Con'or_ ,....evtsto n.a Cl.u."l. QuArta do lil tt.a I.rao de

....r.:I••lo e U.o '1r...do ...-1•• ,..rt•• "' A [.,.r••A NorC'nhen~. dl'vl'r4,

..diante co.untc:..ç;:la "rév1A do Instituto. obs.rvAndo o "r.~o de \:5

(..inze) di•• d••ntecl'dlnct&, .. Prece vi••ate _ ,..ri.. -.

..~iU...C.. ("-lI• .....t.·
COnstA 1 fls. 24'-ve...o, ••,..cho 4fo ••rvidor lvaldir

J.L&lc•• _. os 'unc1oú..los nlo "rt.nc..· AO .....c:tr-o do 1'~. 111

fI.. 2'3-ve,..0 const,. .....Acho do ."tlo luertfttl'ncM'nt. do

Ordena.r de "S"••• deata "':1n"E", d.i ,. de 04.0:o.••:s.

r"'ortan'tD.. trAt.a-•• de nl. ,.,... ",,,.vi."r':l'

•• lhor....nto. n.. inf'r.a.struturA, o nú.ero d. hós~'.d.t. u~ .1.v..rÁ.

..u••nt.ndo .. t"XA d. ocuP.ç:io •• obvi....nt.. .. r.C.l t. tot:.l.

."torta.da•• cuJa enus nlo .ve PeCAi.,. sob ... DividA oriunda d.

T.reo .. CoftC•••lo • Use .. ~DU••da.

b. In.tru••nto. d. Control.

- U.o d. CAiM. R••t.tr.dof"" ,...r.. .~t'.ntlc:&çio d... not.,

••itid••••Mclustv•••nt. p.r.. ho."'.d•••••

- Cri.r ••c.ni ••o d. conf'ronto d. inf'or••~õ•• do. hÓ.lPed••

d. Pou...dA co••••t.ti.tic. af'icíal do Gov.rnt' Clt' Et.tAdo~.

obri.a o vifolt.ntlP do ar..uip'l ...o .. inf'or••r o loc.l ondll •• t.rtÍ

1.0. 12% porcftnto PAr.. crédito direto. cont.a do 19AHA No.

55572001-2••apnci. 1003-0 - ".~r~~oli~.n. ~.. Nor~.

do ».nco do .r•• il S.A - »r••íli.ID~,

hospedAdo.

- D"''''i.nar funcionÁrio oIIU. deve"Á re."n...blllz.r .... ...1.

Pou••da.

10. D. Dlyid. jl~u.1

deposit.do .... contA eospeocíf'ic.. de pre.'eorinci., tiPO

poupanç., par.. ~.r aOVi8p.nt..do úniCA e .Kcluslv....nt~

inv.stiMentos .~ infrA~strutur., A dlreçio d~ ~OU••dA

..presp.nt.. rÃ COM ..ntecp.dênci" .ini.~ 60 di ..s proJeto

Conlor•• d••on.~r.t'ivo anterior. proc:.de.o~. .tu..h.z• .;io

d. djytd& &té 31.0•• 93. "lo obst'..nte p .xi.t•• -.u••t". ..u. dev••

a.r _lho," .sel.r.cid"., ....1•••J••:

a. O ül tieo Ter.o 'ir••do t.ve aUA yutfnc1& ex,.ir..dA ••

31.12.'1 •

par. .Yali.ção/.~toriz..çio d.. obr../servlços,

coa0, "co8P.nh".~nto direto d.. .u.. execuçÃo. A

Nosso. cÁlculo. de atu&l:lz&çiop A "'Artir do

cÁlculo do "".lor Âvida. o vAIC'1r de' lS.000 111M•

••n•• i •• aLI ••J., 13.110,"7 UFIR•• que.tionA.a.:

obrA, inclusiv., &te5tAndo • reAlizAçio de SUAS fAses

de I!Kl!cuçio.
E. c••o. contrÁrio....1 àv•••r o ...rocecU••nto ?

recursos .. d1spindios .utorizados.. ocorrldos, cujo

••ldo·livr... se houver, dever. ser deposi't..do i cont.

pelo contrAtAdo. A prestAçÃo de con'tas

b. E8 .,,"di.nt t.do do :10.04.'3 In.. 1741. d;ontn

outr....l ....ç: 4IU••ttOrM" I.Itilil:&ç::lo d. Ut'(1t ••

Meócios Jur:icUcos, ....." • 1.1'ItO t... a1_

._iN_h • ...,i_ "1 ns i ..t .

c. R.tific••os ,....ec... do Chefe do D.,.."t nto de

Ad.tnistr.ç:lo - DE,Q. no s.ntido ......JA v.ndid•••1.
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-.:.';'~!:lM .. t··-,. C"!" l.,ltfl ,..17 .. 0 ~.·I"fr,c: el. con,...... iC'l de I'r-.:. C'C'"I'I

bl'~E r,; "'tur.. rr ..- .. C' tT"L't:hlu:n ... l. tr..dl.l:1C''::' ne
cl'.~c~-,':..,.. ] OI :-;:'~:. I." C'> ::.~: e.-.·,·.. C' ....d:to C':n.• aC"_ ,.

C:·-.-:,. e.: 19'::"':' • :" ~f·. ep.r-.."",. df' lT1v.."tlm.nto.
c~:·, c-lLlta:i: ::_ C::'-.~I~ "C· ~.:IJI1no t10 •·....·cicJo •

:r· &. - ~f "H f J):'~

·1·.·..: 'r"Je.
J' 7Jl~ 'I p··JLr.JFr, r· t

r:~')f' :',!. PJ:':' ',!r

'i". r·r:_. ,. ;""i~: tt:

r. CH-e'!'flõ.-:-••.,E..... tP ., ·-0: ot" ·..,to d. IIn;d 1•••C'''' lf.. t •
.....&:'l'rt'··~-.·.. tr e fli oP;..:tl.lT'll~"d. fI:" .,,1" p"C"c:t"t.a. 1o~'Dll"'''!, ,"""lÓ"~ co",
ôl'lft." .. L r. +orr'E:it d. ,:; ..c.t.io ço,' __ .·-t. dC1 lPAI'1A •

• , .. _F-:f-~o.·r.;. 'CC'I"" o P;C=O..,t- .f.•pia f'c D''''~ " ~doc#í=
..••·..0'·, ... *-.::1 .. '" "'l'i-"l":'~ Co a:.'.-to ô. cont r"f)fr\ " E:T'.~"•• '-
t.I:t ·C:o'·"'-If dt D.l"c-rvoh l",.r:tO••. VHot, di' Clro.o.tll d. n••~C'J .t:io
,.ç ~E·:. .. c:.l .. ;.lu:'·d.. (Im.,·•• , i'-'. :;:'.(I';aq:af
:-. f..tll"tlÇ~ Q CI.·O:."": lo: I':':-lN ••r .. • tu.lt: ..cl'c Cfl:l
:·i~:t.:. I.c_"'ll' r:~J:).. ;~-#m~a.:c. e. !"o-..l'":-.rtf, :j.,df- cru" ,. lni'o ...m"c-.'co ...
4 li .cf I: Si... r- '.E-i'-t. ,la..,'-". to.ICf"ll.:.c:.IfU

,..r. " •••••nto de ....,.t. R dividA_ .....rv.ndo .....te do

Lucro ,..ra nte ao l11I11M. ,,"oi. et. f.1.o .. 6ivlda IW

Avolu ,."••••tit .. ,.,.•••nt. d.t. nia d on.tr.

contratual.

•• divida at:iva.

e. seJa. de''''1u... b.... ,.ara n.~t.cao lU. divida

nh""nt...o ~ri 01.01 ••:1 ..tti a .ata d.

n-aoct.çIQ/.nc.~r...nto d. ~••tlo. Ceftdo .. vista .u.

~.t. "riodo ecor,," .. ."s'neia d. dl1oftosttivo

:.:.co~,·.....c, t'.• c.':vid. TP ,';ivr.~ ••dodo ar 11:1:::]
r"""CC-:I,;iro do r••t,.·'t. dI' divlCII (1q9~/q::)
.c:O~.,·t.i.l"''' c:ortrat. '1.

~.laA '...r.:-,"' .... I':ic Co C:-~··at. rro.~;'"tr o DilC"mf!r,tC'l d ..
1.1)(10 !tTN'E cf in. "Co.ll".!. VIsto .u. o índsc:.
0'·1 Qlnlllnent. .c:o-dr~':, ní'::- li "",,,"1. 1.1~11I%"etl:"' e·
1nstrI.1r,)Cfnto. de"'•• n'~I.II·.2."'. ~l.m Cfo cu. D "'1110'
5=l.ctu.do .1. era d. l~.OOO EiTNs.

.. • :.C.··.:.iC~C'" • If1:r-lp' .ra."clE.: d. If\I':.rL'''''P-·tO'l dI!- CC'ntl"'e,:€ .
.. "L !or,c:rif:'l= ..",:.= :" ~_" -':'."ll :":.J a

4.:.0 !" ldo de".dor .J:llJ ......~o D.l~ .m~"••1I njio co....r.scotld.
~ · I-~ldEC. 1••u. 4'01 c.lc:ul ..do C::OITl b ••• Cf'" 1.0(H)
BTN.. .

l:. .1.voI::!' c:OT•• ,d.·~~(;iC' dE "'aS••

~CC:~ICTER
C".-f'lf C:: D.;.tR. dlE Ad"lfllSt.r.r::io

'::':'aN&r::.:oEf:ld.,d. d••• r."11: .. ,- um" nC'lV" lic:itllc:Jo of,,-:Cf
..e t. DO d('C:Ol"'l"'ldo • o .d·",.r.to Cf. Lei ni 8.,1:;66. d.
::1.06.'1::. a I

". tnt'····t.·· ...... '.:.J.," f,,,ti.o "'.'A o",). ,.f".. ,f"I ...."r:~--rt·· ,,,. cr".cr..-'''", «" <. u" I d. :=, ~.· ..~..H" .rI" úE'

;:.I~~~: ';c/.:Q:,~;·~;:~:.~t:r.,~;.,~~'~f..,~:Oc.d~:~~;r'~~f':f.~:~f'D..;;~~:: ... : ' \
J"••llJ;';I~··c rtl. 1"1~: rio.'", !".. -
lo. [, ,-['t.·.i·t;· i~ ~tfl" lt(· it""i-rtc. PIIC1 flFFJN ~nt,.nt1p,",:"s
r. •• C· ... ·le .. r"" • • du c:tl ., '.', ·l.:O("1·· r1~ li lf/1() t.,.......o (7'3. J:.c;.]) ,. dI!'
I!".(';u·, r-·.:.f c -ê E'hl~~' O" ci.l~~Jc. "!li' Ct'.· .... P'to (", D'ot;r;C'tm('-nto
""""IC'~ "":J'):.':' Cl fII(;;;""-,=" v'o:t"I,- ·í·.r 1ft 'r J:"C'>,- i" dlvl~" ... : ..tl ...... ..
II;·tt:"q:.r'':·;i" ('·r"ll. c:c",:;r '>:I".~~ CCI' I- t.J!.',·l:nc.. l""t"dJE-·# d; dI V)""
".l.t:,.l ;. J'="-·I. '!'p' dr, f'I .. ~:.c:,,."'~ o '.. ;.~r".,. rr'."'.~l ."'./10 o 'fI'",t"l"lte
~~nt~~~~~~. ':C'C;-:,Cf':, c .)~ti- (";"" 1 r.:: H.tineJII df cr'·,Il.,·h'.·.

7. F c ,·.m t:':t rc c~ ~ I de ,- .. (I =!E ,fi!" d~soe!!#,. • .rptUllr:11'.;' C011t.
~~ F'~' ~~':~'~r • C'.Jft' d."'. ,-. ;•• tI '!-f",. :-.!'cernt ,':.dil.. do dfObl to .'. l~'t.r.t •• A
$·J'='E5.'F·C "··.::lU","," r-.( ,..nhup'.... d .... n~s.f' 4"01 """tQl"" lZ IIdll CI~fõ

' ... dFr."':; • ~. d.,.,alt!f'S. ~-,c.J, ~Jv" fl":lf!'tprn C••O. (li- "-,,.n o a•
c:: .~1". " c,..Go,." ",ar 1r.·.O!"Q,·,n":~! de Ou.drn do lf,.:...tA.':~4'II'''''d.
4.tu.e:;o f"lC".,Jl=I' !=pl ,i ". U. J. ::.dO' C"J. im.dato 1" Ot... Q Cn..... co
F.. ·,·cl.'cP ,.t ... tOl.l cu. ~.! 51:,'''''lcca fe- '.rr· r .•Cl.lt ..dOf: Cf', C"-C'lv.ltO
d.au.llf urldl'd.a
Sa o. au.,.tlc·.~"'."lo. d. o ..d.:r. iu... ídic:o-l.a.. l .f'.tu.do.
E:'.lo PEF!'\l d.. "".·.. io W('l· • ! -, .. n"'âo$ a.:. Dout .. P"'oC"ur.~o"'14l-G.r.l •
•• ~lfn cerro .. ".',·tIC lc ..cic- dI: P.-c:ur.aor-Aut,;. ,·CLll co n.
n.J:liocí.~:ilo co""' ••l'ItD,~""oI l"t.·,·..s.",d••

Dl.nte G-: .' "o~to. SUCP'-lfl'10S • r.me.". dC'l Pf"Plo."I't..
o·'-o~.tI'O # PF.JGE C.~o'). .~::;:o ::." rrFd'~"'ft:: C"tdV.1S.

4, A c:,~c==,t, APo""lf ••--,:. .. :.a C'I:IA .n,C'....... lo. f']5 ] 7l..")/t7'!i
11:. DrO!:eil.::l nS 1:1 r.. !:o;- - !:~'C.'E'=·F·r ~ ,.,'-:.:t';v.. J Del" ,...::ê...
.b.l~te~

b.. C080, ••

utl1iZ.I.;io de ITH/U"·IR ~.

nlf"úcios jurídicos (contrAtos f'1r••do.). 1nd1. ..... ·!':.-u.tilizAdO r:o.o
._--~---

'5. for o C.~O. o novo índic.... ,.r- ----0_.
bolS. d .. c:.Ãlculo PArA o. r ••Just.,.•

São ."s.." nossos .ntendi••ntos s.a.J.

DIRAFIDEFIN/DIVAR. 13 DE AGOSTO DE 19Y3

,..ctU.do•• co"f'uncUndo a. 1.000 D1H.

'orA.

o

1S.000 .1M. no •••unda contrato fi. " ••dl)) •

11.2. Au.'ncia .. di.,.ostt1vo contrAtual .. partu' d.

01.12.'1 at' o .c••nto, _.. d.... ".l"iOdO ~t' ..
n••ociaç;lo d••t. di.vida ......oc.d. ou nlo o valor do_---o

.. aiítiao co~~~~to U,.OOO ITH.-".nsats) ou <II",a1 o

valor.. ..r liMAdo .... r. fins de .tuallt.ç".•--- ~-~--- -_._-.--- ..
ccbranC:A dA dívidA.-11.3. QUAl A ,"owwtbtlldAd. d. PArcltl•••nto do doÍbtto nos

ItUIENS~ ALYEa

CHEFE DA~

DE: ACOIlDO.
Enc•• t ......-s. AO DE'''D, ~ar•••
,... cOdber•• na aebito

1I.1I.11.IIIII/JUI...."ICII._.lId
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~
.~prr5.

dirija ao IuPfrrlnlandent.e E.t.dual dO llAI'tA (no c••e. o .. "er-

T.-W. O o...rt...nto t.cnlC'" CO_Htent.

,.,.,. .....,..l.l...nt. _roce.... junto ....r.... o levanta_nta

~u.nti\.tiVD do valor corr••.anden~. aos ..rvico. QUe .1_ ••

di ••a. • ~.lil.r••ara .."•• Pr••idinCia do l8At~ .0... for..,.

Confor.... vi. ao 10n80 de Proc•••o n~

:51.9/'12. "foi r ••olvido .ar ••r~. da IIr'.idinC:la da laNtA 'tUa .v
~.," cu..,.) dida~ indicada 10 Sr. Diretar da Dl-

•• 311J2/.1.

DIIIIC. c_ • lnlar..c:la ela ~_ OU!l/.l. AS n. 40 • 41 • .....

cstabltl..ca o•••ra-ntra ••ra O acert.o de cont.. .ratendido.

ent.ra O lltAl1."\ •• E••r ••" tjcranhe~ .

• 1"'.~•.. f1t;"l'1d1 "uRr-Po-tiia'!r: lI'lrr..ft, p ..d,nClO a ",nll)I"'" d..~l. ~OQE.

t'.'fldo li. vl~t. sU"Ji1Jrlt'" di'!ooftnltmdlMltntolio. ~.itJl.t.g,.ault_dJI'W'JtJ

~'''-J:c~''trJL.ls.ta';'5-••~''.J,.JU,.;. ~u',n'\.o ao "alol" li. •• ~ .I\1(i1do P.t"1I 'hM&

~ et.u411.:ar:io • cDlJr.m,.. da divida. PDIioIUbll1d"dn d. parc.. la

lMI."t~, dq. ~bi.t.o nc.v. .(~ld•• d.. Portar1. "til C4Z/ge - li'A1\A '. L..I

~2 8 "'OS/90 • • 1•• da CDJlt••ta"iD da .Mpr.... lIIuanto .. utlllzacio

d.. EtTJ~;UrJf\••". negêll:1o. Jur-idlC'CI. (contrato.). sol iCl tande 1"

,he .. r'mos o novo ir.cu:. CúlhO b••• de cÁll:ul0 p.ra o~

Au.rl ... ~u.tJtI.Dn. o DEFIN. se me• .c ._ cobertura eDntr.tu.l. pc-

.. Ar-t i,!Q. A~ eb,''''' .•erv,,"of'.,nclu"lvW o.

do o T~r.~_~ Par.i.Aio de Uso calebrado entra I8A"A • a E.~r~••

tiOrgnhen•• do n.••n"'olvà_nto I..tà. devendO o ~PAD/'DE'FIN entr.-

I •• e ...f\·.......d~ ....mtD. tendo _ ",~t. a conclu..lo It. ral.cao ao

r_te ç,~.",s"wrl. e lNe. "OI'D J- atf.J)ll"..do. enter.de tr.tar-•• o

Est.a PftQM. t.. a dlle" .,e a uso da

.-rN/UFIA. no CIlSQ .. t.ela. "Ia s.,., u••do na li contrato M
~u. J6

"lo ... I.te ••1....oi•• CCI.a JÍI foi _nclonado. elll.irou-.e ..

j:991 e .é val.rla até ...u.l& data. nlo cabendO a conte.tllr:io da

DESPACHO rll1 3!12'.3-1._'I'IlDG[

MEl' Proc...a rII Ol!OOI OOSn.'.i!-N • nll 131.'••-~1I1'E

"S5 Ter., de '.".1••10 de u.o

Pp......

D..."j, Nr•• fr.nte • a atua11zacJiCl -anet'

ria do. tMblta. da _.~•••••ra coa o lINfA.

Ul t."lt'uSo.. da divida dr",~r.o ..'"'~i .1H.

Senhor- 'Ih retor ela Dl""".

Inla...aclo nIl

1"W1CJ.c..iD .,.. "-Uilor '~e trata do ....·~r.to L.1. b!105/t,/O e

>_Q3.'QL • PortMo:'. I~or t:lva ,,; 42. de 10 cNr abrIl cW 19.2: de

~u. c~ b.~. ~L.aa leI. ..rovOU •• nor... _ prac.dl...n-..-
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a&JOYIÇO _oco ..._ ......

11I~111U10 UUILEIJ:O ~OIlEIO AIl~I[N1[ E DO~ ItEr. Nl1UUI~ ItEIIOYÁYE~

rr..r .......' 02001.005199/92-88. A"........ cIr ..o 1319/81

1.2 - " Le, n V 8666/93. dtspor Que de ... e lo." pr.cedlda d. no",. IICI
1:.<;.0 p.r. contratação de .-0,.••• p.r. ".pro,...... de Co-p'e••
Pou••d. EUler.ld. {fls 65/66 do. auto.);

1 .3 - Ao [11I1',. ••• Noronhan•• d. Oesenvo Iv i ••nto d.". lo." "ot I f i c .
..t,. ....... d. seu ,..r,.••• nt.nt. I"gal, vI.ando • ,.••tltUIÇ•• d ..
bens •• cana.quente••nte do pag•••nto do d;b I to •• , atente (
fi. 66, do Apen.o);

1.4 - E. ocorrendo recua. do eu"" 1~"tO· da obr igação por pare. d.
Ellpr••• Noronhan•• d. O•••n o Iy •••nto, a SUPES/'E deve .det.r
••••dld.s JudiCIaIS pertlnent•• (fi. 68, do Apen.o);

1 .5 - O d;b I to poder••er pareelade •••cê •••• p~rc.la. 'lU.'.,
...ns•• s • sueeSSIVas, ob••,.vando-••• ar't. 1.4, da ,.,.'tMla n'
42192 (f I. 64 do••uto.).

2 - t n.c••••,.. o QU. s.Ja dada ,. ••posca n.,.t i va à prop••t. d. E.,.•••
Ho,.onhe"•• d. O•••nvolvl ..nto (fi. 110/240), d.1:ada de 30 de Ab,./93,
•• Itlsta da Infor.aç.o n l 331/93 e o O••pacho n' 352/93, ......
PROCE, .nclu.,ve d. sua In.ceit.bi I idade, J. jua't.fic.da à. fi •.
60/61, do••uto••

3 - O crédito da E"Pr••• Horonh.n•• d. O•••nvol1"i_"t. (fi. 181 • Nua
.n••o., do Apen.o) o CUJ.S d••p •••• fo,.•••ce.t.d•• p.l. Sr. Ch.f.
do P.rQue, ... n.o for•••u'tortz.cta•• ,..cofth.eíc:t.. IMI. O,.· ....
d. 0••1'••• d. SUPES/PE (fi. 263 ve,. •• , do Apen•• ), não da••••,. c ...
• idar.do. -

.) P.re.l. davaelar. (fi. 50) •• .............. 209.042.87
b) !!!!!!.!...- P••_ ..to••fetu.do. (fi. 51) 16.166.64

c) S.leIa D.vaelar •• AGO/93 192.876,23

A••unto: Atual ia.ti.o ...b.toa.

I .. O. valor•• apu,..doa •• ,Ia '9, 50,. 51. no PQu.".I.n'tp • Ufl~, CO""

,....PO"9,.•• ~ ,.,..ço•• A•••to/93.

O'I.,/OlFlll.
)c o ,. s;;. ~ ......
~ __'--.., _ '-:.c

~ /I-..;.c.:.....:...

EI.i/:,j'~.t ..

oli"IOlPlD •

"d••••• , ta i. d••p •••• :

.) n.o fo,. •• preced, d•• d••• ' •••0 pr;,., i. da nota de ["-""., c~
't·r.ríando o ar't. 60, d. L., 4320/64;

b) incluir•••• ind., r.Qui.içõ•• de P......" • • ;,.••• ' 1..... IN
lo 5,.. Ch.f. do P.rqu. à E~r••• Noronh."..... O y.l.i_"t.-

(fi. 2361237. d.. Ap....o). For_ .... v.eIad. p.l. I., "'·4320".,
• O.ereto-I., n l 2300/86, d••poc.;

d) à. fi. 183 v.,..o, • U9 v.,..o. do ApenH, in'.,..." r ..
f.r. d•• d••.,•••• for •• cc. p .....a. Que na. "...tenc:.,._ .
de functon ,oa do 18A11A:

4 - E. , , t c cen•••r.c Di ...
011.', c_ c !fIe"lfth~nt••! .,.t•• ilt',.••, ·•
I.&IU 'i ",.. ., ."_flel " ,. ,....
t •• c t t •••• It 1 • 2 t , 11I'I1/'1 •••
......................... eve•••

p~eF<. OÁ

("0\1155....0 DE TR.\BALHO. DE AD\n:'õ15TRAC....O ['SER\'ICO Pí'BLJÇO

t:) a. d••p •••• cf. fi. 183. d. Ape"•• , ,..f.rir c..,et.I, ilt-
clu.lv. co. b.bld•• elcoóI1t: ••• di.péftCli "t.
..,.ededo. n. lelJ •• laç.o vlgent.;

534.~6J.45

553.410.74

572.260.04

E. UF IR

-001/93 096.733,75+3~7.827,70) ............. ...•

-IIOY/93 098.662,51+354.748,23). • .. •··••••

-DEZ/93 (200.591,27+371.666,77) ..

2.1 .. O.bit., ,..Iativo •••••rcicio de 1991:

4 - Ao DEPAD, confer....1ic it.do.

SALDO l'EYEDOI PAlA.

-001/93 ( i ..elui juroi da 2 ) 196.733.75
-IIOY/93 ( i ..elui juro. da 3 ) 198.662.51
-DE2/93 ( i ..elui juro. da 4 ••••• ) 200.591.27

2.2 .. Oebitos ,..Iativos ••••••,.cicio. d. 1992/1993: E. UFIR

.) Salela dav AGO/93 • 303.986,63

SALDO DEVEDOR PAlA.

-OUT193 (i nc I"'•• 2 p.rcel ••••".... • 2
..... da juro.)................ 337. 82i .70

-IIOV/93 (ida. 3 pare.I ••• 3 ) 354748.23
-DEZ/93 I ida. 4 ".re.I ••• 4 ) 371.66~,77

3 - Q d;blto total. ("on(o,... o .e.. , lo.".: E. url~

2 .. O•••• f.,... , inclui".-•• > .~.,.c.l...n•• 1 d.. 13.880,67 UFIR•• p.r
tu' .. ACO/93, • de" jure..." •••• eM li (hu. por cento>' ta••••
part.r • AGO/9J. sob,.. aq",.I •••• ldo apur.dos. t.,.....- t •• , ,o"fo,.·
.. o...... da ooT/93, ou IIOY/93, oU DE2/93. o•••gu , .. t .. dób, to.:

DIRlF/l'ErIN.

SERViÇO "UIILICO II'E.OIERA...

1~~TITUlv B~~~IL(r~~ ~C ~(IO ~~FI('T[ ( ~C~ ~EC. N.TU~\I~ ~EIIOYÁYEl)-

I - No. t.rMO. d. l .. forMOç.o/18.NA/P~OGE .. ' 331/93 (fi. 62165) •• do
O••pocho P~OGE n' 352193 (fi. 66) d. QU':

1.1 - N.o poder. ser ... enovado o r.r.o de P.r.I •••o d. Uso, vencido
... 31.12.91 (fi. 65/66 do••uto.);

I· RELI.TÓRIO
-\ Propo:ita de FIscahzaçào e Controle em eplgrafe s·)licua a esta

COtTll5sâo a Investlgaçào da Sltuaçào dos bens patrlmoma.ls no Parque "\aclonal Marinho de

Femando de ",aranha. bem como da Pernllssào de L·so. em fa\or da Empresa S~ronhcnse

de Desemohlmento Lida. do') bens que Il1teglam o Comple,o Pousada Esmeralda.

mclumdo IreS Imo\ eis. locahzados na ilha de mesmo nome., e bens JnO\ eis tal5_ como

moblllano e utenslltos
o pnmelro Termo de Pernlls:sào de c50 fOI firmado em 30 de

dezembro de 1988 com \lgênera de UI11 ano. a partir de 10 de Janeiro de 1989. pelo enl10

PreSIdente do Instituto Brasileiro de Desen\'olvlmento Florestal· IBDF. ame-:essor do

Instituto Brasileiro do ~1eio ,-\mbieme e dos Recursos ~aturals Reno\a\'eis • IBAMA.

Estabelecia como contraprestaçào. por pane da empresa fa\ orecida. o pagamento de

1000 On<'s (um mil Obrigações do Tesouro ;o.;acional) Tenno Aditivo aSSinado em 30 de

dezembro de 1989 prorrogou a pertnlssào de uso a lUulo precarto por maIS um alIO. bem
como alterou o pagamento mensal deVIdo pela empresa para 8000 BTjI;'s (oito lI1ll Bõnus
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E R R " T A

(Republica-se, em virtude de incorreção:)

ONDE SE ~:

322,
de

~:
PROJETO DE LEI N9 4.899, DE 1995

tDO PODER EXECUTIVO)
MEN~AGEM N9 1.271/94

Dá nova denoMinação aos Capítulos II e V do Título II do
Livro III, e estabelece nova redação para os artigos 581
a 592, 609, 610, 619 e 62~ do Decreto-lei nY J.689, de 3
de outubro de 1941, CÓdigo de Processo Penal •
IA COMIssAo DE CONSTlTUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

IRepublica-se, em virtude de incorreção:)

ONDE SE L~:

ERRATA

PROJETO DE LEI N9 4.899, DE 19'95
(DO PODER EXECUTIVO)

MENSAGEM N9 1.271/94
Dã nova denominação aos Capítulos II e V do Título II do
Livro III, e estabelece nova redação ~ara os artioos 381
a 592,609, 610, 619.e 620 do Decreto~lei n9 3.689, de
3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal •
IA COMISsAo DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO - ART.
24, lI)

PROJETO DE LEI N9 4.898, DE 1995
(DO PODER EXECUTIVO)

MENSAGEM N9 1.270/9,4

Dá nova redação aos artigos 63, 300, 312. 319, 320, 322.
323 e 387 do Decreto-Lei n9 3.689, de 3 de outubro de
1941, CÓdigo de Processo Penal.
IA COMISsAo DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAo - AR~

24, lI)

PROJETO DE L&I N9 4.898. DE 1995
(DO PODER EXECUTIVO)
ME~SAGEM N9 1.270/94

Dá nova redação aos arúgos 63, 300, 312, .319, 320,
323 e 387 do Decreto-Lei n9 3.689, de 3 de outubro
1941, CÓdigo de Processo Penal.
(A COMISsAo DE CONSTlTUIÇAo ~ JUSTIÇA E DE REDAçAO)

.... razlles exposIIL julprnos conveniente. oponUIII a pratIIlI

PropoSla de Fiscalizaçlo • COIUOlt. vocando fa\"ol'l\tlmente 10 seu~o 10

Tribunal de COl1IU do UniIo.~. o lI1ÍJO 71. I\'. do ContIiluiçlo FoderaI.

do TetAUro Nacional). Mesmo COIII • emprna ptrmissioniria j'lICOrftade e......

desde o início d. 1991,.." 14 d. alloSlo do mesmo ano foi firmado. ji ptIo IBA.\fA. llOYO

Temo de Permisslo de Uso. eSlipulando. desta "ez. o pasamento de 15.000 BTh"s (quinze

mil Bônus do Tesouro Nacional) por mês. com "illência retroaliva I 1° de janeiro de 1991.

Ile o final do meSlllO ano.

Muilo .mbonl o pomoiss••• use I.......pin4e .. 1° de

janeiro d. 1992 • o Emp.... Noro....... de Dese....h'lID'.I. LIdo. ptrDIo~ ..

d~bilo, eslo proa...ue ..piorando cOIDen:iIl....e os cilodos bels de prupriedode do
Unilo. adminiSlrados ptIo IBAMA. conforme oficio do seu Presidente. dotado de 25 de

marçod.lm
Em funçlo dos irreplaridadts levanladas. propõe o Depulado

Fibio Feldmann que sejam apuradu:

I • o situaçIo dos bens palrimoniais do Unilo no Parque SlCional
Marinho de Fernando del'oronha e os responsa\tis pela SUl dilal"doçlo;

2. • a SÍIUIçIo do di,'ido do Empresa IIõoronhtrise j1lllfo 10 IBAMA.

abranllendO o período de 3 1 de dtztmbro de 1991 (termino do ultimo Termo de hrmissio
de Uso) até o presente:

3 • u causas e os rtspOllii' tis pela conlinuidade do C"pIoraçlo ilepJ

do Parque pell Empresa Noronhense de De5tn\'ol"imento Ltda.

11 • \'OTO D6 REUTO~
Os falOS apontados caraCl.num efet;\lment. lesIo aos cofres

publicos. tendo o débito da permissionana annfido. apenas ale 31 d. al105lo de 1993. cerca

d. SOO 000 UFIR (quinhentas mlll'nododts Fi..ai. de Ref.rência). conforme 1e\'lIlIamentO

de Deplnarnemo Financ.iro do IBAMA A .mpresa opôs a compensaçlo de despesas

atesladas pelo Chefe do Parque Nacional ~Iarinho • P"'''AMAR • de Fernando cJe
Noronha e dt\idama1le desconsidtradu pelo referido Instituto. por nIo eswem em

confonnodade com os condiçlles avençado. para a permissio de uso e com Ilqisllçlo.

FIZ'se necesurio apurlr I responsabilidade administrali".. mil e

penal do referido autoridade. por ler. írrquIIrmenl.. nquisilado pISSIJCllS -- •

classificado como ·em """'Cito cIIquelo unicIadc" o hospedollfll1 de pessoas ·...lIlIhu lOS

..,adros de~ do lIIUrqIIiI • lIé _ o dapeu COM 11III coqutIII. iIIcIuindo
llIbidu aIcoóIicu,

TIIIIbtm cItve _ invatipda a _ .... dtIibtrada cio lIlIIo

Presideme do IBAMA que, aIepndo ·upecto 1OCiaI·. deixou de cletermillor a~.I;b

tios imóveis. a cobrança ela dívida lCUII'IIIacIa 11ft 210.000 VIl""s(~eoiI-. aiI
Unidades Reais de Valor) _ jaMiro de 1991 ''''0 de 1993. lIIIlIo 0""--0 ela

pannissioniria "'1~ paiocIo lIIÍIIlIdO tIIllMis de 1.000.000 VIlVs ("'" miIhIo de
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IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Sílvio Abreu.
O SR. síLvIO ABREU (pDT - MG. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, venho hoje falar
de um dos mais bravos, cultos e competentes homens públicos do
século atual. Trata-se do eminente Senador Darcy Ribeiro, guinda
do ao Senado Federal pela soberana escollia do povo do Rio de Janei
ro, com quase três milliões de votos, por tratar-se de destacado
expoente dos quadros pedetistas e, sobretudo, por seu passado consti
tutivo de substancial cunículo, pleno e incontestável no devotamento
e dedicação às soluções das mais intrincadas agruras sociais.

Mineiro de Montes Claros, nascido em 1922, Darcy Ribeiro
foi Ministro da Educação e Chefe da Casa Civil do Presidente
João Goulart, coordenando, à época, as reformas de base, impres
cindíveis na tão desejada modernização da sociedade brasileira.
Vitimado pelo Golpe Militar de 1964, esteve exilado até 1976 de
dicando-se, nos países onde viveu, à execução de inúmeros p;oje
tos educacionais e de aperfeiçoamento de diversas universidades.

Eleito Vice-Governador de Leonel BFizo1a, em 1982, no
Rio de Janeiro, Darcy recebeu e cumpriu várias missões relevan
tes, das quais decorreu, por exemplo, a construção do Samb6dro
mo e a Reforma do Ensino de 10 Grau, responsável pelo
surgimento dos CIEPS (Centros Integrados de Educação Pública),
festejados em todo o mundo civilizado como um palco efusivo de
eficiência educacional e consagradores da grandiosidade dos G0
vernos de Brizola no âmbito da educação pública.

Escritor, tratadista, romancista, antropólogo, catedrático e
político doutrinário, o Senador Darcy Ribeiro, no desassombro da
vida, ainda luta contra terrível doença, vencendo-a, também, pela
força inexorável com que atua e cóm que sempre atuou, a favor
d?s povos, em nome da justiça social. E, hoje, o maior exemplo
ViVO do desassombro com que vivência a própria vida, mantendo-a
inarredável de suas justas e profundas convicções.

Amanhã, dia 15 de março, o Senador Darcy Ribeiro recebe
rá o título de Doutor Honoris Causa da Universidade de Brasília,
às 10 horas, em solenidade a ser presidida pelo Reitor João Cláu
dio Todorov. Anúncio à Casa, Sr. Presidente, esse grande aconte
cimento, que haverá de ser efusivo e pleno de júbilo, vez que
estará a signifIcar a expressão de profundo reconhecimento a um
grande brasileiro e ao mais indomável patriota.

Era o que tinha a dizer.
O SR. UBALDO CORIlliA (pMDB - PA. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. e S1"s Deputados, trago a
esta tribuna uma cobrança pública ao Sr. Presidente, da República.
Cobro alguns compromissos também públicos, por eles assumidos
em Santarém, no calor da campanha que o conduziu à ChefIa da
Nação. Neste ato, faço eco ao pensamento das testemunhas daque
las promessas, gente que desejava ser parceria de S. Ex· nas inicia
tivas de desenvolvimento e modernização deste País.

Os compromissos que cobro são poucos, mas todos de
transcendental importância para minha região, o Oeste do Pará, e
para o País. Cobro o empenho do Presidente Fernando Henrique
na implantação do linhão que levará energia elétrica de Tucuruí ao
Município de Itaituba, beneficiando várias localidades, entre elas
Santarém, pólo de atração regional; cobro o início das obras de re
cuperação e conclusão da rodovia Transamazônica, e cobro, por
fIm, o asfaltamento da rodovia Cuibá-Santarém.

Este meu gesto, quero deixar bem claro, não signifIca falta
de confiança na palavra do Sr. o Presidente da República. Ele ape
nas reflete a preocupação com fatos recentes. Primeiro, foram os
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.O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Finda a leitura do cortes de verbas feitos no âmbito do Congresso, reduzindo a quase
expediente, passa-se ao nada os já minguados recursos destinados ao Oeste do Pará, no

Orçamento Geral da União. Em seguida, e a despeito do propósito
governamental de aplicar dois bilhões de reais no desenvolvimen
to dessa área, vieram novos e drásticos cortes, aplicados pela pena
insensível do Sr. Ministro do Planejamento, José Serra.

Reconheço a crise que afeta o País, impondo sérias dificul
dades fInanceiras ao Tesouro Nacional. Fico perplexo, no entanto,
quando a área de planejamento do Governo corta recursos a área a
promover o desenvolvimento, como foi o caso do corte na verba
para o sistema de transmissão de energia TucuruÍ-Altamira-Santa
rém; como foram os cortes de verbas para adequação do pouco
que temos de estradas.

Devo dizer ao Presidente Fernando Henrique Cardoso, em
nome da gente Oeste do Pará, que represento nesta Casa, que nos
sos parâmetros de desenvolvimento, de modernização e racional
aproveitamento dos processos produtivos, coincidem com os de S.
Ex.·. Só não foram levados adiante em nossa região, ainda, em ra
zão de equívocos cometidos por governamentais anteriores. Em al
guns casos, por omissão deles.

Veja-se o caso da SUDAM Embora tenha esse órgão cum
prido seu papel no começo, perdeu forças, efIciência e efIcácia
muito antes do que se poderia esperar, deixando de criar os sonha
dos pólos de desenvolvimento. No mesmo espaço, FINAM e fun
do Constitucional de Desenvolvimento da Amazônia não
conseguem cumprir seus papéis de agentes promotores do desen
volvimento. A Zona Franca de Manaus, boa para o Município de
Manaus, não promoveu nem promoverá o desenvolvimento no in
terior da Amazônia onde a maioria da população continua vítima
da pobreza absoluta.

A par de minha cobrança, tenho também uma mensagem
aos atuais planejadores das ações governamentais~ Na região Oeste
do Pará somos conscientes de que o desenvolvimento moderno,
racional, depende de adequados sistemas de transportes energia,
telecomunicação e fmanceiro. São os principais componentes de
infra-estrutura e que têm para o desenvolvimento a mesma impor
tância que os trilhos têm para o trem. Negar, ou simplesmenteatra
sar as estradas e energia que o Oeste do Pará precisa, signifIca
impedir que aquela região se desenvolva e se inscreve como par
ceira na promoção do desenvolvimento nacional.

Por falta dessa infra-estrutura, o Oeste do Pará viu surgir e
declinar os ciclos econômicos da borracha, da jutae~ mais recente
mente, do ouro. Nada disso nos desanima. Pretendo, em próximos
pronunciamentos, detalhar o potencial gerador de riquezas de O\,s
te do Pará, mas até aqui mantido em camisa-de-força pela falta de
visão estratégica de seguidos governantes. Não perceberam, se
quer, que a exploração das riquezas acima e abaixo ,do solo, na
quela região, pelos parâmetros do desenvolvimento sustentado,
signifIcaria também a ocupação de espaços importante passo à
frente para frear a cobiça internacional sobre a Amazônia.

Queremos e temos capacidade para tirar o Oeste do Pará da es
tagnação econômica e das carências sociais. Basta que o Sr. Presidente
da Repíblica cumpra as promessas que fez em Santarém, exatamente
porpossuira visão estratégica que faltou a seus antecessores.

Era o que tinha dizer.
O SR. JAIR BOLSONARO (pPR - RJ. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, S1" e Srs. Deputados, não tem
qualquer embasamento moral ou ético um Deputado Federal de
fender a Medida Provisória nO 936, que levou para o mês seguinte
a data de pagamento dos servidores do Executivo, e este Deputado
continuar recebendo seus salários até o dia 22 de cada mês.

O que é bom para os outros não é para ele.
Tal comportamento é injustificável a não ser sob a ótica do
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tráfico de influência e indicação de cargos, pois, ao se locupletar que está acarretando vultosos prejuízos para o Ministério da Agri
do Executivo, passa a dever-lhe defesa nas propostas do Governo cultura e para os cofres da União. Seria extremamente produtivo
que chegam a esta Casa. se esses recursos fossem aplicados na agricultura. Creio que, cons-

Todos sabem que o subproduto deste tráfico de influência é truindo armazéns, comprando máquinas e equipamentos, tirando a
a corrupção, o dinheiro fácil e sujo. Lamentamos possuir muitos tributação do setor primário, teremos um setor rico. Tenho certeza
destes Deputados em nosso meio. Contudo, cabe à banda boa do de que de 81 mil toneladas de produtos podemos subir para 100 ou
Congresso, que é a maioria, saber votar de acordo com seu enten- 120 mil.
dimento, e não de acordo com o mandamento destes falsos líderes. Concluindo, conclamo todos os Deputados a integrarem

A Medida Provisória 936 não se enquadra na urgência ou essa frente, a fim de tralharmos juntos no sentido de dar uma solu
relevância capituladas no art. 62 da Constituição. Se militos criti- ção imediata e definitiva ao setor primário.
cam b abuso no uso das medidas provisórias por parte do Executi- O SR. ANTÔNIO GERALDO (BlocoIPFL - PE. Pronun
vo, muito antes deveriam criticar a maneira como esta Casa as cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, St's. e Srs. Deputados,
acolhe. Não é urgente, tampouco relevante esta medida provisória, pode-lhes parecer meio estranho que ocupe a tribuna desta Casa
pois o Orçamento da União, votado em dezembro de 1994, já pre- para neste Pinga-Fogo tratar de assunto ligado a futebol e, princi
viu recursos para pagamento do pessoal até o segundo dia útil após palmente, de futebol do interior. Não devo, como representante do
o dia 20 de cada mês. povo de Caruaru, contudo, deixar de assinalar o feito do Atlético

Na verdade, ao diminuir uma folha de pagamento dos servi- Clube do Porto, de minha cidade, conquistando domingo próximo
dores, o Governo consegue, uma folga de aproximadamente 2 bi- passado a primeira fase do primeiro turno do Campeonato Per
lhões de dólares para socorrer, talvez, o BANESPA, que faliu nambucano de Futebol, primeira Divisão, promovido pela Federa
fruto do mesmo tráfico de influência que alguns Deputados estão ção Pernambucana de Futebol, que tem hoje na sua Presidência
exercendo para aprovarem a Medida Provisória n° 936. Ou seja, o um ex-colega desta Casa, o Deputado Federal e grande desportista
pobre do servidor federal "fmancia" a própria desgraça, cava a Carlos Alberto de Oliveira. Mas o feito do ''Porto'' não ficou so
própria sepultura. mente na Primeira Divisão. É que, iguahnente, a sua equipe de as-

Do exposto, ainda acredito naqueles Deputados que não pirantes levantou invicto o primeiro turno em sua categoria, em
têm voz, que darão seu grito de independência mais cedo ou mais feito memorável na vida esportiva de Pernambuco.
tarde, para defender não mais um Governo discriminador e elitista, O ''Porto'' é clube novo. Disputa a Primeira Divisão do
mas sim o povo que os elegeu. Campeonato Pemambucano apenas há dois anos, enfrentando os

O SR. OSVALDO BIOLCm (BlocdPTB - RS. Sem revi- grandes representantes do Estado, como Náutico, Esporte, Santa
são do orador.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, venho hoje Cruz e times do interior como·o veterano Central Sport Clube,
a esta tribuna manifestar a indignação dos produtores rurais do Rio Desportiva, de Vitória de Santo Antão, e mais recentemente o
Grande do Sul. bravo Ipiranga, da importante cidade industrial de Santa Cruz do

A partir de amanhã, todo o setor primário do extremo sul Capibaribe.
estará organizando-se para defender a agricultura. O ''Porto'' é novo, mas tem na sua direção timoneiros im-

Srs. Deputados, é de extrema importância voltarmos os nos- portantes como o seu dinâmico empresário José Porfuio, Presiden
sos olhos para a agricultura. Os agricultores já estão impacientes; te do Clube, desportista de larga visão e técnico experimentado,
eles querem a nossa contribuição, o nosso trabalho. como Ivan Gradim, que souberam trazer o renomado futebol de

Estou plenamente convencido de que o Executivo não vai Pernambuco numa fase invejável que começa a despertar as aten
dar solução imediata à crise agrlcola. Iss0 depende do Congresso ções além-fronteiras.
Nacional. Precisamos constituir, imediatamente, uma Comissão de A extraordinária campanha do ''Porto'' faz renascer as espe
Parlamentares que queiram participar, agregar a esta comissão téc- ranças em todos nós desportistas de que, em futuro bem breve, ve
nicos para nos orientar especiahnente para apresentar ao Govemo, remos quebrado um círculo vicioso nas conquistas dos
em primeiro lugar, um projeto de saneamento para a nossa agricul- campeonatos pernambucanos, com o permanente revezamento, ao
tura e;'em segundo lugar, um programa a longo prazo para o setor longo dos anos, entre Sport, Náutico e Santa Cruz, o que trará uma
primário. ' motivação muito maior ao futebol do ''Estado Leão do Norte".

Srs. Deputados, é de extrema importância tirarmos o País Desejo encerrar este breve registro com a mais viva sauda-
do atoleiro econômico. Reconhecemos o esforço da equipe econô- ção a Porfrrio, Gradim, Borges, como supervisor técnico, e seus
mica para manter o crescimento da economia e a inflação estabili- bravos comandados, fazendo votos de que continuem a conquistar
zada. Mas não vale a pena todo esses esforço se, tão brilhantes vitórias, como a de domingo, para alegria dos carua
concomitantemente, nós, Deputados ligados ao setor agrlcola, não ruenses e orgulho do povo do Agreste Setentrional, que vive no
arregaçarmos as mangas. Não dependemos, Srs. Deputados, da re- momento dias de vibração com as vitórias do seu mais novo repre
forma constitucional, nem mesmo da reforma fiscal e tributária sentante no importante Campeonato de Futebol da sua Federação.
para dar solução aos problemas do setor primário. Por isso, vee- O SR. ADHEMAR DE BARROS FILHO (pRP - RS.
mentemente, apelo para todos, a fim de que procuremos juntos Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados,
essa solução. nota publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo, no dia 7 de mar-

Pessoahnente penso que, através da Resolução nO 63, pode- ço, aborda um dos problemas mais importantes da saúde pública
mos transformar toda a nossa dívida agrlcola em produto, e, dentro brasileira.
das condições de cada devedor, pagar ao banco e o banco trazer Diz a nota:
dinherro do exterior. Os agricultores não querem anistia, nem fa- ''Em conversas reservadas, Jatene diz que a intro-
vores; querem. sim, socorro econômico-fmanceÍro. Esse dinheiro dução de tecnologias avançadíssimas da medicina inter-
que vem do exterior, aproximadamente 5 bilhões de dólares, fica- nacional pode criar uma demanda na população para que
ria nas mãos dos bancos para reaplicá-lo na agricultura. Reaplicar o sistema público adquira equipamentos que, além de
como? Na correção dos solos, na melhoria da produtividade, na dispendiosos, talvez não sejam essenciais."
construção de armazéns; banir de uma vez por todas as CONAB, O Ministro reforça a tese de que não pretende ver no Brasil
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a divisão de instituições hospitalares para ricos e para pobres. cio, nem ao Presidente da Comissão de Finanças e Tributação,
O mesmo jornal, do dia 9 de março, traz editorial intitulado nem mesmo ao Presidente da Casa, por ordem não sei de quem.

"Estrangeiros na Saúde" e cDnclui que não há argumentos racio- Trata-se de uma pergunta que gostaria que o Sr. Pérsio Arida nos
nais para impedir investimentos externos na área da saúde. respondesse. Essa foi uma ordem direta do Sr. Presidente da Repú-

Este é o nosso ponto de vista, Sr. Presidente. Entendemos blica ou do Sr. Clóvis Carvalho? Sei apenas que S. S· não compa
que a visão do Ministro Jatene é absolutamente inaceitável. Quan- receu a esta Casa.
do S. Ex· acrescenta que, em seu modo de ver, não cabe, no nosso A imprensa, durante toda a semana, vem questionando a
País, a presença de hospitais para ricos e outros para pobres, es- falta de ética dos bancos que descumpriram o acordo com o BC,
quece que este País tem crescido na medida em que surgem os inclusive hoje, na seção "Economia" do Correio Braziliense, com
chamados "centros de excelência". Recordo-me que a própria ins- o artigo intitulado: "A ética está por um fio".
tituição que o Ministro dirige em São Paulo, o INCOR - Instituto Um dos pilares de sustentação do Governo é a credibilidade
do Coração - representa hoje uma das unidades mais avançadas de uma equipe composta por pessoas sérias, que não se conciliam
que o País possui e que tem emprestado relevante serviço a toda a com corrupção. Entretanto, algumas atitudes deste Governo têm
população brasileira, pertença ela ou não à rede previdenciária. de me causado espanto. O Presidente Fernando Henrique Cardoso
saúde. Se não fosse a excelência desse centro, não teríamos hoje suspendeu a CEI - Comissão Especial de Investigação, instaurada
uma classe médica que realmente se equipara às existentes nos pelo Presidente Itamar Franco, para apurar a corrupção das gran
centros do Primeiro Mundo. POltanto, divirjo totalmente de S. Ex· des empreiteiras. Deputados do partido do Presidente da República

Lembraria, ainda, que, no mesmo plano, não com a mesma vieram a este microfone sugerir aos colegas que assinaram a con
intensidade, é claro, existe em São Paulo a Maternidade Leonor vocação de uma CPI para apurar justamente esse tipo de corrup
Mendes de Barros, que se tomou um centro médico de excelência ção, que retirassem a assinatura. Ora, todos nós temos consciência
na área ginecológica e obstétrica e que tem permitido a criação de de que o Governo está inviabilizando a CPI da Corrupção.
uma verdadeira escola médica. Se o assunto das reformas, o mais candente nos dias de

Portanto, Sr. Presidente, o Ministro Jatene erra profunda- hoje, é justamente a crise do Estado, por que não se conhecer as
mente ao impedir o ingresso de capital estrangeiro no setor de saú- relações espúrias desse Estado com grandes interesses econômi
de pública por entender que a vinda de centros médicos de alto cos? Para alterar a ordem constitucional e fazer efetivamente uma
nível, seja tecnológico, seja científico, vai criar problemas para a reforma do Estado era preciso que se conhecesse uma radiografia
saúde pública brasileira. O Governo deve, isto sim, tomar todas as desse Estado. E logo após a crise envolvendo esse ataque especu
medidas para que se aperfeiçoem a medicina e a saúde pública lativo, o Presidente do Banco Central recusa-se a comparecer ao
brasileiras, e, neste sentido, trazemos nossa contribuição como Congresso Nacional para prestar informações.
Parlamentar, dando a esse problema, a meu ver, o único tratamen- Considero isso não um fato isolado, pois marca uma atitude.
to que merece - estaremos encaminhando à Mesa da Câmara dos Esse mesmo Governo que envia uma medida provisória sem justi
Deputados, logo mais, proposta de emenda à Constituição alteran- ficativa, como se os Deputados devessem votá-la sem saber por
do o art. 200, revogando especificamente os §§ 10 e 30 do art 197 que se pretendia alterar uma lei complementar, agora, segundo in
e alterando a redação do inciso 1. formação que tivemos do Presidente da Comissão, resolveu sus-

Nosso objetivo é permitir que a assistência à saúde seja efe- pender a vinda de Ministros a esta Casa até que elas sejam
tivamente praticada pela iniciativa privada, tanto nacional quanto ordenadas, porque várias Comissões estão convocando Ministros
estrangeira. para a prestação de esclarecimentos.

Esta é a resposta definitiva que cabe a esta Casa dar ao Mí- Sr. Presidente, esta Casa só vai se impor se se reconhecer
nistro Adib Jatene e colocar acima de tudo o interesse do povo como representante do povo brasileiro e como um dos Poderes
brasileiro. instituídos neste País. Se aceitar este tipo de justificativa para evi-

O SR. SÉRGIO MIRANDA (pCdoB - MG. Sem revisão tar a presença de Ministros em momentos tão graves para a Nação,
do orador.) - Sr. Presidente, Sf"s e Srs Deputados, a Comissão de adotará uma postura de submissão.
Fiscalização Financeira e Controle aprovou requerimento convo- Por isso, quero lavrar este protesto. O que ocorreu hoje foi
cando o Presidente do Banco Central, Sr. Pérsio Arida, a compare- uma agressão à Casa. É um absurdo o Sr. Pérsio Arida não querer
cer àquela Comissão para esclarecer o ataque especulativo que comparecer à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. O
houve cDntra o real na semana passada. que ele está encobrindo, Sr. Presidente? Os jornais já estão divul-

O Presidente do Banco Central confIrmou sua presença na gando os nomes dos bancos que não passaram as informações do
reunião que se realizaria hoje, em contato mantido com o Presi- Banco Central. O que o Governo pretende encobrir?
dente da Comissão. Através do Serviço de Som, hoje fomos avisa- Esta é a pergunta que fica na Casa.
dos de que a audiência mm o Presidente do Bacen havia sido O SR. ALDO ARANTES (PCdoB - 00. Sem revisão do
suspensa. S. S· não tinha condições de se apresentar perante a Co- orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o Presidente Fer
missão e propôs outra data, daqui a uma semana. O mmunicado nando Henrique Cardoso, quando candidato, insistia em dizer que
foi feito ontem à noite, através de um oficio assinado não pelo Pre- o paradigma de desenvolvimento do Brasil era o México. Agora
sidente do Banco, mas por um secretário, ao Presidente da Comis- que o México entra em crise, o Governo tenta insistir em que o
são. Brasil não é um México.

Considero esse gesto de profundo agravo ao Congresso Na- É evidente que o Brasil não é um México, mas considera-
cional e à Comissão de Fiscalização e Controle. mos que a política neoliberal colocada em prática pele GDverno

Sr. Presidente, Sf"s e Srs. Deputados, deve-se levar em con- Fernando Henrique Cardoso segue as mesmas diretrizes do con
ta que o Presidente do Banco Central avisou ao Ministro Domingo senso de Washington, aplicadas no México e na Argentina. E te
Cavallo, da Argentina, no domingo, que haveria mudanças cam- mos dados mncretos. O jornal O Estado de S. Paulo anunciou
biais. Essa notícia vazou para a imprensa argentina. Não houve se- que o déficit da balança comercial, em fevereiro, estava em tomo
quer um comunicado a qualquer membro do Parlamento brasileiro, de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. A Sr" Ministra Dorothéa
nem ao Presidente da Comissão de Economia, Indústria e Comér- Wernerck dizia que esse déficit chegaria, no máximo, a 290 milhõ-
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es.
O déficit comercial, em dezembro, que o Governo disse que

não passaria de quarenta e poucos milhões de dólares e, atingiu
884 milhões de dólares; em novembro, 492 milhões de dólares.

Sr. Presidente, qual é o pano de fundo dessa questão? O
pano de fundo está relacionado com a âncora cambial, com a polí
tica cambial adotada pelo Governo de estímulo às importações de
forma indiscriminada.

Isso, evidentemente, coloca na ordem do dia a necessidade
de o Governo gastar suas dívidas para pagar esse rombo com im
portação de produtos absolutamente secundários - claro que há
também, importação de bens importantes - e de forma indiscrimi
nada, o que não se justifica. Isso torna-se mais grave na medida e
que essa política se mantém, e se mantém, portanto, a expectativa
de continuidade do déficit da balança comercial. Num determina
do momento teremos de catar recursos para pagar esse rombo.

Essas medidas têm sido adotadas pelos países que seguem o
projeto neoliberal através da importação do capital estrangeiro,
não o capital produtivo mas o especulativo - os treze, quinze ou
dezessete trilhões de dólares que os economistas falam, ninguém
sabe como nem quanto, mas um volume brutal de dólares que ron
da pelas economias. E aqueles países que não sabem adotar uma
política em defesa dos seus interesses caem na ciranda fmanceira
internacional e vão à bancarrota, como foi o México e como está
indo a Argentina. E nós longe de tomarmos medidas para restrin
gir as altas taxas de juros que estimulam a especulação financeira,
mantemos essas taxas no patamar de mais de 40%, quando sabe
mos. que no mercado internacional estão em torno de 6%, 7% ,
8%.Qual é a conseqüência natural? É que o capital especulativo
vem para o Brasil e o povo brasileiro é obrigado a trabalhar para
pagar os juros especulativos do capital financeiro.

Isso é um absurdo! Por isso mesino quero congratular-me
com o Senado Federal, por ter aprovado, por 42 votos contra 20, o
projeto de lei regulamentando o § 3° do art. 192 da Constituição
Federal, que estabelece juros de 12% reais.

Sr. Presidente, essa questão é da mais alta relevância. É evi
dente que tal aprovação significa uma contestação ao projeto neo-
liberal, significa exatamente não aceitar os pressupostos básicos da
política econômica que vêm sendo adotados pelo Presidente Fer
nando Henrique Cardoso, pelo Ministro Pedro Malan e pelo Mi
nistro José Serra. Se se der continuidade a essa política, vamos
aprofundar o déficit comercial, o déficit da balança de pagamento,
com graves conseqüências para este País.

Quero fazer um alerta aos Parlamentares que estão nesta
Casa preocupados em defender os interesses nacionais: é necessá
rio que saibamos mirar a experiência do México e da Argentina
para que possamos formular soluções adequadas que assegurem os
interesses do País e um projeto de desenvolvimento nacional que
atenda os interesses do povo trabalhador.

A SRA. SOCORRO GOMES (pCdoB - PA. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, este é o mo
mento que considero da mais alta importância para o Parlamento
brasileiro e para toda a Nação. Hoje, como nos outros dias das se
manas anteriores, a Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção esteve reunida para apreciar a emenda constitucional
encaminhada pelo Executivo que alteia o art. 178 da Constituição
Federal, no tocante à navegação de cabotagem em nosso País.

Vários Parlamentares, juristas conhecidos, constitucionalis
tas desta Casa, julgaram a emenda constitucional admissível em
virtude de sua boa técnica legislativa. Sr. Presidente, não concor
damos com essa posição. A emenda que retira dos armadores bra
sileiros o direito de privativamente explorarem a navegação. de
cabotagem, com tripulação preponderantemente de brasileiros,

constitui um atentado aos arts. 1° e 4°, inciso IIII, da Constituição.
Ora, colocar a navegação brasileira nas mãos de navios com

bandeiras estrangeiras, no entendimento do PCdoB e no meu en
tendimento, é abdicar da soberania nacional e do princípio de au
todeterminação dos povos.

Sr. Presidente, nenhum país no mundo fez essa renúncia.
Mesmo os Estados Unidos, que hoje falam tanto em neoliberalis
mo e em abertura de mercado, proíbem terminantemente que a na
vegação, do ponto de vista comercial, seja feita por navios de
outros países; portanto, com outras bandeiras. Têm de ter a bandei
ra americana. Aqui, pretende-se acabar com um direito que não só
garante a nossa soberania como possibilita o nosso desenvolvi
mento comercial.

Ora, Sr. Presidente, entregar o transporte de mercadorias,
seja de granéis sólidos, seja de líquidos, nas mãos de empresas es
trangeiras é perder não só uma grande fonte de renda - e aí não
podemos ver a abertura de mercado como uma questão meramente
comercial, porque em qualquer situação de instabilidade, no mun
do ou em nosso País, estaremos sujeitos à retaliação, e os Estados
Unidos são useiros e vezeiros em fazer isso -, mas também a nos
sa autodeterminação. Então, no meu entendimento, a Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação não pode ser favorável à ad
missibilidade da Emenda Constitucional nO 7.

Por outro lado, Sr. Presidente, se este Congresso votar e
aprovar tal emenda, estará dando uma demonstração não só de
subserviência ao Executivo como de traição nacional, cometendo,
portanto, um crime de lesa-pátria. Isso vale também para outras
emendas, como, por exemplo, a da chamada flexibilização, que
nada mais é do que a quebra dos monopólios estratégicos para o
nosso desenvolvimento enquanto Nação soberana, como no caso
do petróleo, telecomunicações e energia elétli.ca. Este Parlamento
estará indo contra os anseios de todo o povo brasileiro, laborioso e
inteligente, e contra o destino de um país rico, que tem grande p0

tencial de desenvolvimento, contra uma nação que pode encontrar
um destino de grandeza e negociar de forma igual com qualquer
país do mundo, daí o meu protesto. Conclamo o povo brasileiro
para que não deixe este Parlamento trair o Brasil e o seu povo para
atender a interesses menores de nações gigantes que querem domi
nar a nossa Nação e o Mundo.

O SR. MARCONI PERILLO (pP - ao. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, trago nesta tarde
uma apreensão, uma angústia muito grande dos Prefeitos Munici
pais de todo o Brasil.

Como se não bastasse uma série de atribuições que já são
conferidas aos Municípios constitucionalmente, ainda há aquelas
que acabam sendo desempenhadas por eles, pois na maioria das
vezes os Governos Federal e Estadual acabam não cumprindo com
suas obrigações constitucionais e legais. Os serviços básicos,
como educação, saúde e segurança pública, sempre ficam para a
alçada do Executivo Municipal. Os Prefeitos, na maioria das ve
zes, são encarregados de todo e qualquer serviço na área de segu
rança pública: pagamento de combustível, manutenção de
veículos, pagamento de diárias para policiais; o mesmo ocorre, re
pito, nas áreas de saúde e educação.

Este Governo, que tem o nosso apoio, que quer alavancar o
Brasil para a modernidade, que ganhou as eleições baseado em
uma proposta séria de amplo respeito às instituições, em que hou
vesse democracia especialmente entre os Poderes, em que houves
se principalmente respeito para com as demais esferas da
Federação, parece não estar cumprindo essa promessa de campa
nha eleitoral.

Fui informado de que o repasse do Fundo de Participação
dos Municípios para este mês sofrerá um corte drástico da ordem
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de 40%. Os Prefeitos Municipais, que assumem compromissos ção anterior..
com o pagamento de terceiros, com a folha de pessoal, com a ma- Isso pode parecer aos Srs. Deputados uma simples mentira,"
nutenção das Prefeituras, acabam sendo surpreendidos. Aliás, o mas é a confirmação da falsificação sistemática. Essa eIilÍssora de
que é mais grave, muitas Prefeituras estão à beira da falência. televisão, como ootras, não cumpre o dever constitucional de dar à

A reclamação que faço, em nome dos Prefeitos brasileiros, população o direito de conhecer a verdade. Durante dois anos De

especialmente dos do Estado de Goiás, diz respeito à falta de defi- gou à detentora de um mandato popular na terceira maior cidade
nição de um cronograma de repasses do Fundo de Participação dos do Brasil, o direito de se comunicar com a população a não ser em
Municípios por parte do Governo Federal, mais especificamente matéria paga. E, mesmo assim. muitas vezes negando-se a dar pu
por parte do Ministério da Fazenda. Havendo esse cronograma, os blicidade até a matéria paga do Poder Público municipal.
Prefeitos não serão surpreendidos, assim como as administrações Sr. Presidente, a verdade é que a libeIdade de imprensa em
municipais, que na verdade carregam a Administração Pública nosso País foi conquistada, a liberdade de imprenSa na Américá
brasileira, uma vez que quase todas as competências são repassa- Latina está praticamente consolidada, mas o direito do cidadão à
das para as mesmas, evitando que venham a fechar suas portas. informação ainda tem um longo caminho a percorrer.

Tenho convivido quase diariamente COlp. Prefeitos que vêm Esta Casa tem a obrigação não só de implantar COOl urgên-
ao meu gabinete e nos fmais de semana tenho visitado Municípios cia o Conselho de Comunicação Social como de rever os critérios
goianos. Pude perceber a angústia e a insatisfação dessas autorida- e a legislação das concessões e de apoiar o Governo do Presidente
des exatamente pela falta de um cronograma e de seriedade por Fernando Henrique na moralização desse sistema.
parte do Ministério da Fazenda em relàção aos repasses. Este não é Era o que tinha a dizer.
um privilégio do Governo Federal, que não tem cumprido seus O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia (j seguinte dis-
compromissos, mas também do Governo Estadual, que muitas ve- curso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, venho a esta tribu
zes omite a arrecadação de impostos, especialmente no que se re- na questionar a afirmação do Governo de que gariboo a guerra
fere ao ICMS. contra os especuladores.

Esta é a reclamação que formulo, ao mesmo tempo em que Na verdade, o Governo apenas fez com que os que vivem
solicito ao Banco Central, mas principalmente ao Ministério da da ciranda fmanceira parassem momentaneamente de aplicar no
Fazenda, informações sobre os repasses para o FPMI no sentido de dólar, voltando-se às aplicações bancárias, enfIm, pata o mercado
salvaguardar o interesse maior dos Municípios do Estado de Goiás de papéis, em detrimento do que deveria ser feito em relação ao
e de todo o Brasil. mercado produtivo.

O SR. DOMINGOS LEONELLI (pSDB - BA. Sem revi- Sr"s e Srs. Deputados, este País está voltando a ser o paraíso
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, a TV Ba- dos banqueiros nacionais e internacionais. Cóm. os juros altos,
hia, fIliada da Rede Globo no meu Estado, comemorou no último quem paga a conta, mais uma vez, é o assalariado brasileiro, por
domingo dez anos de existência. dois motivos:

Gostaria muito de poder estar aqui me associando a essa co- 1) haverá um quebra-quebra de muitas empresas, e isso le-
memoração, de poder estar aqui como cidadão, como Deputado, vará à demissão em massa. Isso é grave, Sr. Presidente.
comemorando a existência de um canal de comunicação que esti- 2) quem compra a crédito ou usa cheque especial é também
vesse cumprindo a sua função social, que estivesse cumprindo a o assalariado, que entregará todo o seu salário pàra 0$ agiotas
Constituição brasileira no que diz respeito não só a esse aspecto, (banqueiros).
mas à área da educação, na formação cívica e principalmente à do Como vemos, Sr"s e Srs. Deputados, estamos entrando em
fornecimento de uma correta informação à população. recessão semelhante, infelizmente, à que acontecê na Argentina e

• Lamentavelmente, Sr. Presidente, quando se comemora dez no México.
anos de um canal de televisão com mais de 80% de audiência no Faço este alerta à Casa, Sr. Presidente, para demonstrar que
Estado, só posso ocupar a tribuna desta Casa para reiterar a neces- juros altos representam a vitória do especulado!.", e não do Gover
sidade de uma profunda revisão na legislação da comunicação em no, muito menos dos empresários e trabalhadores.
nosso País e também para registar que até mesmo um documento Era o que eu tinha a dizer. '
histórico em vídeo com o resumo de dez anos de Bahia, realizado O SR. OSÓRIO ADRIANO (Bloco'PFL-'DF. Pronuncia
por essa televisão, confirma a sua história e a sua prática. Tal do- o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, O no
cumento é uma verdadeira falsificação da história, uma entroniza- ticiário recente da imprensa (O Globo de 6 de março de 1995,
ção da mentira. Demonstra a sonegação do direito à verdade que a Jornal do Brasil de 13 de março de 1995, e Diário do Comércio
população do nosso Estado tem. de 11 de março de 1995) refere-se a medidas de saneamento da

Essa televisão, Sr. Presidente, Srs. Deputados, tem servido Rede Ferroviária Federal SoA., a serem adotadas na próxima relI

única e exclusivamente ao interesse de uma oligarquia no estado. nião do Conselho Nacional de desestatização, no dia 17. A princi
O seu programa de comemoração confirma essa manipulação bru- pal delas é o equacionamento de uma dívida consolidada que, ao
tal. Foram utilizados mais de 50% do seu tempo para a bajulação fim do ano, totalizará cerca de 2 bilhões, 340 milhões de reais.
mais exacerbada à figura do Senador Antônio Carlos Magalhães. Mas espera-se também uma solução defmitivapara um desqliilí
Mais uma vez a TV Bahia mente à população de sua terra, mesmo brio estruturai que, só ao longó de 1995, pode gerar, se não forem
num documento cujo material deveria ir para a história. adotadas medidas corretivas apropriadas, um aumento da dívidil da

Sr. Presidente, embalado na promessa de um dos seus mais ordem de 335 milhões de reais. .
importantes proprietários de que a televisão melhoraria este ano as Os graves problemas da Rede Ferroviária Federal não fo
suas relações com a cidade - daria ao povo de Salvador o direito ram gerados. agora. Ao contrário, a atual administração, 'sob O'CQ.

de saber um pouco da verdade - assistir nesse mesmo programa à mando de um antigo colega nosso, o ex-Deputado Raul Bemardo
confumação da mentira.. Mais uma vez a TV Bahia leva à popula- Nelson de Senna, tem feito ingentes esforços pará chegar a uma
ção uma informação errada. Compara a Prefeitura de Salvador, solução duradoura e per:tÍlanente. No passado houve problemas·de
ocupada atualmente pela Prefeita Lídice da Mata, à de seu anteces- gestão e de.descontinuidade administrativa, mas nem a isso, exclu
sor e afuma que a cidade está tão maltratada como na administra- sivamente, pode-se debitar o desequilíbrio da empresa. Na ·verda-



Com relação à revogação dos arts. 16, parágrafo único, 17,
18 e 19 da Lei nO 8.212, que institui o Plano de Custeio da Previ
dência Social e a organização da Seguridade, a edição da Medida
Provisória nO 935 constitui uma verdadeira afronta ao Congresso
Nacional e à população brasileira, que desde 1988 discutiu ampla
mente o fmanciamento dos programas sociais e assistenciais volta
dos aos carentes e, fmalmente, em 1991, teve suas conclusões
transformadas em lei.

Vem agora o Governo da social democracia, usando do ins
trumento excepcional que é a medida provisória, arbitrária e ataba
lhoadamente, colocar por terra todo esse esforço.

A revogação do parágrafo único do art. 16 significa a retira
da da co-responsabilidade da União quanto aos benefícios da Pre
vidência Social. Não acredito que seja um propósito real, pois não
posso imaginar que qualquer governo no mundo, em caso de ne
cessidade e emergência. não transfira recursos para o pagamento
dos aposentados. A não ser que se queira acirrar as contradições
do tecido social do Brasil e se queira estimular quebra-quebras ou
guerra civil.

Com relação à revogação do art. 17, vem de encontro ao
princípio que norteia a Seguridade Social, qual seja o de que as
contribuições previdenciárias sustentariam a universalização dos
benefícios. O Governo social democrata determinou, através da
medida provisória, que os recursos da Seguridade passem a assu
mir os encargos previdenciários da União - EPU, privilegiando a
categoria, que sequer contribui para a Previdência Social.

A revogação do art. 18 é absolutamente extravagante, pois o
que se conclui é que, a partir de hoje, os recursos da Seguridade
Social poderão bancar, também, os gastos administrativos da
União.

Finalmente, a revogação do art. 19, que deixa o Tesouro
Nacional descomprometido com a execução do Orçamento da Se
guridade Social, é um golpe temvel nos recursos da Saúde. É sur
preendente que o Ministro Adib Jatene tenha concordado, pois o
aporte de recursos do Tesouro Nacional para a Seguridade é, s0

bretudo, para atender à Saúde, e, a partir da revogação do referido
artigo, os repasses perderão sua obrigatoriedade de periodicidade.

Manifesto meu total repúdio à Medida Provisória n° 935.
O SR. MADRI SÉRGIO (pMDB - AC. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, vejo uma grande
oportunidde para o Presidente da República, Fernando Henrique
Cardoso, cumprir um dos itens do seu discurso de posse. Sua Ex
celência dizia que a BR que dá acesso ao Pacífico teria prioridade
em seu Governo. E essa BR passa justamente pelo nosso Estado
do Acre, pois fazemos fronteira com a Bolívia e com o Peru.

Essa estrada vem sendo pleiteada e até mesmo implorada ao
Governo Federal. Que, enf1m, seja construída, e asfaltada, a f1m de
que as populações do Acre, do Centro-Oeste e do Mato Grosso
possam escoar seus produtos em direção ao país andino, o Peru, e
também para chegarmos à costa do Oriente através do Oceano pa
cífico.

Apelo ao Senhor Presidente da República para que aprovei
te este momento de tantas privatizações, quando o Governo fala
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de, ele se deve em grande parte à manutenção de linhas antieconô- Ibador, constituídos pelas contribuições do PISIPASEP e arrecada
micas de ir.u.e~se social e político, cujos custos deveriam ser, mas dos pelo Tesouro Nacional, não terão prazo para serem transferi-
não,estão sendo; arcados pelo Governo Federal. dos ao Fundo.

UID. dos itens do saneamento fmanceiro a ser decidido pelo Atualmente, as transferências são feitas a cada dez dias, à
Conselho Nacional de Desestatização é justamente o encontro de medida que ingressam na conta do Tesouro Nacional. Revogados
contas entre os créditos da Rede junto ao próprio Governo e seus os prazos, é de registrar que os recursos serão transferidos ao livre
débitos junto a entidades governamentais. Trata-se da chamada arbítrio do Tesouro Nacional. Como ó dinheiro não vem carimba
non;nalização. CQntábil. O assunto foi objeto de estudos por parte do, já se pode concluir que servirá para suprir eventuais crises do
de um grupo de trabalho intenninisterial reunindo Fazenda, Plane- Tesouro Nacional, sem nenhum compromisso com os projetos so
jamento, Previdência Social e o Ministério dos Transportes. Esse ciais.
grupo fez, entre ootras, as seguintes sugestões de natureza legisla
tiva, ,que devem ser objeto da deliberação dos Ministros, autori
zandoaUniãoa:

·1 ~ assumir as dívidas decorrentes da extinção da ENGE
FER.(Ferrpvia do Aço), assumidas por sucessão pela Rede Ferro
viária Federal, no montante a vencer de 73,87 milhões de reais;

2 - assumir os débitos vencidos, já honrados pelo Tesouro
Nacional, e vincendos, junto ao BIRD e Banco de Nova Iorque, no
montante de 259 milhões de reais, fora encargos;

'3 - assumir as dívidas da Rede junto ao INSS (466 milhões
de l"I'llis), BNDES (50 milhões de reais) e REFER (204 milhões de
reais), sendo que esta última condicionada à revisão do plano de
bene.fícios;

I 4 -' promover encontro de contas das demais dívidas da
Rede junto à União; o que permitirá apurar'os créditos que a em
presa. possui, referentes à realização de serviços antieconômicos
não ressarcidos.

, O grupo de trabalho sugere também um conjunto de medi
das de saneamento interno da Rede Ferroviária Federal, algumas
das ,quais já foram iniciadas, mas que não poderão ser levadas
adiante sem a reestruturação global das dívidas da empresa e a re
cuperação de suas condições operacionais em bases sadias.

Sr's e Srs. Deputados, o saneamento da Rede Ferroviária
FedeJal; é ,uma prioridade nacional. Sobretudo neste momento em
que· aheconomia se abre para o mundo, é essencial atacarmos os
pontos fracos de nossa competitividade externa. Um deles, diria
melhor, 'O principlÜ deles, é nossa deficiente infra-estrutura de
transpprtes. A Rede responde por 73% da malha ferroviária brasi
leira, e uma rede ferroviária operacionalmente competitiva signifi
cará..~p:Ia redução substancial dos nossos custos de transportes,
so~tudo para l\$ eJl.portações. Este é um dos elementos vitais para
reduzirmos o "Custo Brasil", como tem insistido o Ministro Pedro
Malan.

O saneamento da Rede é também uma precondição essen
cial papl sua desestatização. Do contrário, corremos o risco de ofe
rece11Bos ao setor priv.ado uma estrutura operacional ineficiente e
cara, 'com grangeS desequilíbrios entre suas diferentes malhas, de
forma 'lJle apenas uma ou duas venham a interessar ao investidor
privado, ficando as demais em situação de degradação cumulativa.
Como o modelo sugerido de desestatização é o arrendamento das
malhas, nada impede que um plano sério de reestruturação, como
o que. vem sendo sugerido pela Administração da Rede, seja im
plementado simultaneamente com os preparativos da desestatiza
ção.,

Era Q que tinha a dizer.
O SR. ANTÔNIO BRASIL (pMDB - PA. Pronuncia o se

guinte·discurso.).,. Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, a Medida
Provisórian093$, de 7 de março de 1995, que revoga dispositivos
das 14isn"s 8.019, de 11 de abril de 1990, e 8.212, de 24 de julho
de 1991, constitui um surpreendente calote que o Governo da s0

cial democracia pretende aplicar na área social do País.
,Explico., A revogação do art. 6° da Lei nO 8.019 significa

que qs ~rsos ,destinados ao FAT - Fundo de Amparo ao Traba-



Era o que tinha a dizer.
O SR. BETO MANSUR (pPR - SP. Pronuncia o seguinte

discurso) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, a grave situação
política do Oriente Médio, longe de ser decorrente da ocupação
europeia anterior à Segunda Guerra Mundial e da conseqüente re
divisão territorial proposta pelos aliados após o término do confli
to, remonta a tempos anteriores, tendo sido grandemente
influenciada pelas divergências religiosas que lá se verificaram e
cujos reflexos ainda são sentidos.

Represadas durante muito tempo, as tensões passaram a ser
exteriozadas, de maneira brutal, em luta armada, quando explo
diam conflitos internos, entre facções, ou externos, envolvendo na
ções de mesma origem, mas de posições políticas diversas.

O Líbano foi, por muito tempo, a joía do Oriente Médio: em
1975, na sua capital encontravam-se agências de mais de sessenta
bancos, sendo mais da metade de instituições estrangeiras; grande
número de empresas comerciais tinha sede em Beirute; a cidade
contava com uma infra-estrutura turistica de alto nível, com im
portantes manifestações culturais; mais de trinta jomais diários
eram editados no país, refletindo as tendências de todo o mundo
árabe, e todas as expressões políticas da região tinham repre
sentação.

Embora o país desfrutasse de condições favoráveis ao de
senvolvimento, a vida política libanesa era marcada por tensões
permanentes entre grupos de religiões diferentes; por circunstân
cias peculiares, o país se converteu num mosaico de fés, tribos e
povos, o que se agravou com o fluxo de refugiados palestinos, ve
rifcado após 1948.

Em 1975, eclodiu sangrenta guerra civil num país que, para
doxalmente, apresenta índole pacífica. E, em 1978, o sul do Líba
no foi invadido por forças estrangeiras. Os movimentos de tropas
se verificaram mais precisamente na noite de 14 de março de
1978, e já cinco dias depois, em 19 de março, a Organização das
Nações Unidas aprovou a Resolução nO 425, determinando a reti
rada dos combatentes estrangeiros e o. fim de qualquer ação arma
da contra o território agredido.

Entretanto, o não cumprimento dessa resolução, após decor
ridos dezessete anos da invasão, nos leva a uma veemente menção
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em abertura ao capital estrangeiro, e conceda oportunidade às em- do seu Presidente, Sr. Paulo Cabral, e do seu Redator-01efe, Ri
presas a fim de que invistam e construam essa estrada. cardo Noblat. Devo dizer que não sei precisamente de quem teria

No dia 10 próximo passado, na sexta-feira, tivemos audiên- sido a idéia de colocar na primeira página, com tamanha humilda
cia com o Ministro dos Transportes, Odacir Klein, que nos recebeu de, a retificação da matéria. Lamentavelmente, o mesmo não ocor
muito bem e vê com bons olhos a entrada do capital estrangeiro no re quanto a injustiças que são noticiadas todos os dias,
Brasil. Naquela ocasião, também estava presente o Diretor Presi- especialmente com pessoas desta Casa. Ontem mesmo, um jornal
dente de uma empresa italiana, Marcelo Leoni. S. S' falou do inte- me chamou de dublê de Deputado. Não sei o que é isso. Sei que
resse do grupo que representa em construir a BR que dá acesso ao existem dublês em fJlmagens cinematográficas. Não tenho conhe
Pacífico. Falta tão-somente detenninação e vontade política do cimento da literatura cinematográfica para entender aonde queria
Governo Federal, que assumiu prometendo asfaltar essa estrada. chegar o cidadão que escreveu a matéria, criticando-me porque

Queremos que o Presidente Fernando Henrique, para mos- destinei um dia da semana para atender aos meus eleitores. Eles
trar boa vontade em relação à estrada que dá acesso ao Pacífico, querem que todos os dias eu esteja disponível para dar atendimen
mande fazer pelo menos um projeto executivo, que ainda não exis- to à classe pobre. Não posso fazê-lo. Preciso estar em plenário e
te. Sua Excelência mostrará boa vontade se fizer o projeto exeeuti- cuidar de minhas tarefas na Comissão. Sr. Presidente, V. Ex' sabe
vo, se promover uma concorrência pública. que existem dezenas de afazeres nesta Casa, os quais não me per-

Há empresas que querem investir, trabalhar e naturalmente mitem ficar disponível 24 horas.
usufruir do pedágio. O representante da empresa italiana disse ao Ao concluir, gostaria de dizer que agradeceria muito à Mesa
Ministro que quer garantia do Governo brasileiro para construir a se esta pudesse encaminhar ao Correio Braziliense correspondên
estrada e também a garantia do retomo através do pedágio. Acho cia estimulando aquele jornal a novamente publicar em suas pági
isso perfeitamente aceitável. nas, em manchetes garrafais, referência a injustiças que tenha feito

A Amazônia é aclamada, defendida, propalada até interna- a pessoas, a exemplo das que fazem com os Parlamentares desta
cionalmente. É preciso ver que no Acre, em Rondônia e em tantos Casa. E muito agradeceria a VEx' se pessoalmente pudesse com.
Estados, principalmente na Amazônia Legal, há seres humanos parecer ao referido jornal, levando, em nome da Mesa, correspon
morando nas matas. Precisamos do progresso, tendo o devido cui- sência na qual manifestamos a forma como estamos procedendo
dado com o meio ambiente. Que se faça um trabalho preservando aqui.
a natureza, mas que não se deixe de levar em conta as condições
básicas mínimas para que a população possa sobreviver dignamen
te.

Essa é uma boa oportunidade para que o Senhor Presidente
da República determine ao Ministério dos Transportes a confecção
do projeto executivo de uma obra que Sua Excelência diz ser prio
ritária em seu Governo.

Sr. Presidente, é o apelo que fazemos.
O SR. WIGBERTO TARTUCE (pP - DF. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, St"s e Srs. Deputados, ao vir mais
uma vez a esta tribuna, faço-o porque, no fmal de semana próximo
passado, pude observar e constatar, num dos maiores jornais do
Brasil, uma crítica aos Srs. Deputados: mais de 370 tinham com
parecido neste plenário porque a Presidência desta Casa havia de
cidido por cortes salariais para os ausentes.

Conversei com vários Deputados e constatei que nenhum
deles, em momento algum, teria permanecido na sexta-feira nesta
Casa levando em consideração sua remuneração.

Este Congresso, Sr. Presidente, renovado em mais de 50%,
não pode hoje permitir que insinuações como essa venham a dene
grir sua imagem. Eu mesmo, Deputado de primeira legislatura,
com 47 anos. como Presidente da Comissão de Trabalho desta
Casa, nunca trabalhei tanto em minha vida quanto agora. Chego
nesta Casa, religiosamente, todos os dias, pela manhã. Na sexta
feira, deixei esta Casa precisamente às 23h30min, após atender a
um número considerável de eleitores de Brasília.

Sr. Presidente, no domingo, vi na primeira página do Cor
reio Braziliense matéria dizendo que uma mãe de família, no mês
de dezembro próximo passado, fora incriminada pelo assassínio de
um dos seus filhos, e que a imprensa havia, durante trinta dias, tri
pudiado sobre esse assunto, até que se descobriu que, na verdade,
aquela mãe não tinha absolutamente nada com o fato. O Correio
Braziliense, numa demonstração clara de que é um jornal real
mente diferente, estampou em manchetes garrafais, na primeira
página, esse erro imperdoável que a imprensa havia cometido. Deu
assim uma demonstração de humildade e sobretudo de que o jor
nal quer mudar íl situação em nível nacional.

Sr. Presidente, congratulo-me com aquele jornal, na pessoa
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de inconfonnismo e revolta.
E isso porque sabemos da situação da população libanesa: a

sensação de insegurança mina os valores humanos; é impossível
encontrar no Líbano quem não tenha sofrido com ações armadas,
seja em sua família, seja pela destruição de seu patrimônio; cerca
de 150 mil pessoas perderam a vida desde então, 65 hotéis e 15
mil habitações foram destruídas; mil fábricas e 22 mil lojas foram
danificadas ou encerraram suas atividades devido a insegurança
reinante; a infra-estrutura urbana do país foi seriamente abalada,
com graves danos à redes de água, energia elétrica e telefones. A
libra libanesa não tem mais estabilidade, e a inflação causa prejuí
zos a todos.

Como se não bastasse, as forças como interesse na desestru
turação do Líbano não têm respeitado as normas mundialmente
acatadas da Convenção de Genebra, sendo comuns os casos de de
tenções injustas, encarceramento sem decisão judicial, ingnomi
niosos casos de tortura e inaceitáveis agressões.

Diante disso, o Líbano quer voltar à paz, quer desenvolver
se economicamente para devolver a sua população a elevada quali
dade .de vida de outros tempos.

O que deseja o povo libanês? Apenas poder caminhar livre
mente pelas ruas, viver sem medo, educar suas crianças para um
mundo de paz, alegrar-se com as pequenas alegrias da vida comu
nitária, em que as famílias se encontrem, se amparem, dêem vazão
a seus sentimentos de afeição e de orgulho pátrio.

O que querem os maridos libaneses? A segurança de volta
rem, após uma jornada de trabalho, aos lares onde deixaram mu
lher e fIlhos, comentarem sobre um dia normal, sem sobressaltos.

Por que anseiam as esposas libanesas? Pela segurança de
seus fIlhos nas escolas, pelo retomo diário de seus maridos, por
uma vida normal onde amem e dêem alegria ao supremo dom divi
no que é a vida.

.Acima de tudo, querem os libaneses a unificação de seus
país, e não vários Líbanos em que foi o território retalhado, o que
acarretou uicamente sofrimento e miséria.

No Brasil, Sr. Presidente, vive a maior colônia de imigran
tes libaneses fora do Líbano, com mais de 3 milhões de imigrantes
e descendentes, uma gente que recebeu de nosso País abrigo e a
oportunidade de progresso. Hoje, o Líbano deseja que seus fil?os

no exterior auxiliem o propósito de reconstrução nacIOnal,
retornando ao país, investindo nas atividades produtivas de que o
Líbano necessita para se desenvolver, auxiliando no treinamento
da mão-de-obra necessária à retomada das atividades regulares de
um pafsem tempos de paz.

Para isso, Sr. Presidente, é imperioso que se cumpram as re
soluções 425 e 426 da ONU. Com isso concordam todas as corren
tes de opinião públicas, cristãs e muçulmanas. Sem o cumprimento
do disposto pelas nações em seu foro mais elevado, o governo li
banês não terá autonomia para garantir a segurança interna, im
prescindível à reconstrução nacional,à implementação dos projetos
que o Líbano já delineou para o setor agrícola, industrial, comer
cial e de serviços.

Resta-nos, do Parlamento brasileiro, consagrar esforços a
essa causa de unificação do pais e de libertação dos prisioneiros
de gue:rra libaneses, conforme estatuem duas resoluções da ONU,
ignoradas por dezessete anos, sem qualquer sanção em face desse
descumprimento.

Desejamos justiça para o Líbano, assim como a desejall10s
para o Brasil. Se aqui já temos uma situação institucional consoli
dada - fundamento para o progresso econômico -, lá não vemos
perspectiva de solução, a não ser pelo cumprimento do que dispôs
a ONU,para que o Líbano seja devolvido à paz, para que nova
mente tremule a bandeira de cedro, infundindo nos libaneses res-

peito e orgulho.
O SR. ELIAS MURAD (pSDB - MG. Pronuncia o seguin

te discurso.) - Sr. Presidente, Colegas Deputados, o 14 de março
foi instituído pelo Governo do Líbano como o Dia da Solidarieda
de com o Sul do Líbano.

Nesta data, em 1978, as forças israelenses invadiram o Lí
bano, permanecendo no sul de seu território até o presente mo
mento.

A comunidade líbano-brasileira vale-se da ocasião para exi
gir o cumprimento da Resolução 425, da ONU, referente à retirada
imediata das forças israelenses do Líbano.

Manifesto, assim, Sr. Presidente, o legítimo anseio da c0

munidade líbano-brasileira de ver o território libanês libertado das
demais forças não libanesas de ocupação. É preciso que o Líbano
recupere sua soberania plena.

Trago ainda carta que recebi do Sr. Nabih Beny, Presidente
da Assembéia Nacional Libanesa, cuja tradução peço seja anexada
a nossa comunicação.

CARTA A QUE SE REERE O ORADOR:

REPÚBLICA LillANESA
Assembléia Nacional

Beirute, 20 de fevereiro de 1995
Sua Excelência
Mr. José Elias Murad
Câmara dos Deputados

Brasília - DF
Como Vossa Excelência sabe, as agressões israelenses con

tra o Vosso Pais o Líbano -, em geral, contra o sul e a região de
Bekáa-oeste em particular, têm.-se ampliado, deixando atrás disso
vítimas civis e dolorosas destruições.

Ainda mais, as forças israelenses multiplicam suas agressõ
es contra os libaneses nas zonas ocupadas de segurança.

Os povos libaneses sofrem injustiças detenções nas gamo
sas prisões de Khyam, assim como nas prisões da Palestina ocupa
da que não correspondem às condições citadas na Convenção de
Genebra.

Sem se esquecer que nossos filhos são seguidamente deti
dos, sem serem julgados e muitas vezes torturados e agredidos.
Apesar da presença rotineira de forças de segurança interna, ao sul
do Líbano, Israel reafIrma sua recusa de aplicar as resoluções do
Conselho de Segurança da ONU, referentes ao Líbano, em particu
lar, as resoluções 425 e 426.

Nós declaramos o dia 14 de março de 1995, data do déci
mo-sétimo ano da invasão israelense no Líbano, em 1978, "Jorna
da Libanesa Internacional" para o sul e a região de Bekáa-oeste.

Esta Jornada destina-se a exercer pressão sobre Israel, a
pressionar esse Estado e aplicar as resoluções da ONU e a liberar
os detidos libaneses das prisões israelenses.

Nesta ocasião, nós concitamos os parlamentares árabes,
bem como todos os amigos através do mundo e as comunidades
árabes em geral, libaneses em particular, a realizarem atividades e
a captar fundos fmanceiros a fim de ajudar a resistência no sul e na
Bekáa-oeste.

Esses recursos devem ser remetidos ao "Comitê - Governo
Libanês pede Socorro" e serão distribuídos pelas administrações
destinadas a sustentar a resistência libanesa nas regiões ocupadas
ou nas regiões livres, mas continuamente bombardeadas.

Ainda mais, essas doações servirão ao propósito de manter
os projetos de reconstrução urgentes.

Por ocasião desse dia de solidariedade, nós esperamos que o
Senhor possa concentrar os seus esforços à causa do Líbano - Sul,
à liberação de prisioneiros detidos em Israel e à aplicação da Reso-
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1ução 425 que libera os nossos territórios.
Aceite, prezado Senhor, a expressão de minha mais alta

consideração.
Nabih Berry, Presidente Assembléia Nacional Libanesa.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (pPR - SP. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cien
te da situação de miséria hoje experimentada por milhões de apo
sentados e pensionistas no Brasil, cumpre-me fazer um veemente
apelo ao Presidente Fernando Henrique Cardoso no sentido de se
reverter com urgência esse quadro, sem que o Governo venha a
cumular com mais sacrifícios um segmento da população brasilei
ra já reconhecidamente sofrido e desamparado.

''Presidente FHC, os aposentados e pensionistas estão pas
sando fome." Sob este título, em artigo recém-publicado no Jornal
Vicentino, o Sr. Ricardo Rocha, Diretor-Presidente do referido se
manário, expõe uma dura e inquestionável realidade, que, como
tal, deve ser também uma das principais preocupações do Governo
atual. Criticando o veto do Presidente ao aumento do salário míni
mo para R$ 100,00 (cem reais), o autor ressalta que os aposenta
dos e pensionistas ganham uma miséria que mal dá para pagar os
remédios que muitos são obrigados a comprar. Muitos se encon
tram em asilos, em cadeiras de rodas, outros estão jogados pelas
ruas, avenidas, praças e abrigos, como mendigos porque percebem
quantias irrisórias da Previdência.

Não é possível, pois, que esses aposentados mais uma vez
sejam utilizados como bodes expiatórios e preteridos pelas autori
dades, as quais, sempre quando se discute o aumento do salário
mínimo, alegam que a Previdência Social irá à falência e, ao mes
mo tempo, surpreendentemente, deixam de tomar as providências
devidas contra os verdadeiros responsáveis pelos rombos verifica
dos no sistema. Desse modo, os ladrões de colarinho branco per
manecem gozando as delícias da vida com o dinheiro usurpado
dos aposentados e pensionistas.

Com efeito, uma quantidade absurda de recursos foi crimi
nosamente desviada do sistema previdenciário, sem que o Estado
tenha adotado, até o presente momento, medidas mais eficientes e
severas para deter essa sangria, fiscalizando com rigor o uso do di
nheiro público, punindo os culpados pelas irregularidades pratica
das e exigindo a devolução do que tem sido continuamente
subtraído aos cofres públicos. Em vez disso, as autoridades têm
apenado somente os aposentados, o que, de fato, é muito mais fá
cil do que obter o devido ressarcimento por parte dos ladrões de
colarinho branco. Contudo, lembrando, inclusive, a oportuna ad
vertência do Sr. Ricardo Rocha, no Jornal Vicentino, os aposen
tados e pensionistas não podem ser prejudicados por causa dos
roubos que outros cometeram contra a Previdência Social.

O País precisa se libertar imediatamente dessas flagrantes e
inaceitáveis injustiças, numa árdua tarefa em que o Governo deve
dedicar especial cuidado ao atendimento das dificuldades e proble
mas enfrentados pela imensa maioria de aposentados e pensionis
tas no Brasil, considerando que se trata, no caso, de pessoas com_
direitos assegurados após longos anos de trabalho e recolhimento
mensal das quantias devidas por leI à Previdência. Essas pessoas,
além disso, contam com poucos recursos e instrumentos para rei
vindicação e defesa de seus direitos.

Portanto, mesmo diante de justificadas expectativas de que
as medidas específicas de política econômica, bem como as refor
mas pretendidas na Constituição para fortalecimento do sistema
previdenciário, venham a gerar seguros resultados em be~effcio

dos aposentados e pensionistas, renovo minha solidariedade em re
lação à dramática situação que ora se apresenta, encarecendo ao
Presidente Fernando Henrique Cardoso a necessidade de dar trata
mento emergencial à questão do reajuste dos proventos e pensões

pagos pela Previdência.
O SR. cmco DA PRINCESA - (pDT - PRo Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados a agricultu
ra brasileira passa por uma terrível crise, manifestada, sobretudo,
no desespero de milhões de cidadãos que trabalham e vivem no
campo.

Chegamos a essa difícil situação ainda que o País tenha am
pliado sua fronteira agrícola, elevando e diversificando a produção
agropecuária e agroindustrial, bem como a pauta de exportações
de produtos oriundos das atividades rurais. Exitos alcançados atra
vés de grandes investimentos em estradas, pesquisa agropecuária,
assistência técnica, crédito rural farto e barato, uma vigorosa polí
tica de garantia de preços mínimos e, fundamentalmente, de muita
luta por parte dos produtores e trabalhadores.

Há muito, estudiosos da nossa realidade rural já vinham de
fmindo a modernização agrícola de nosso País como conservado
ra e dolorosa na medida em que propiciou uma vergonhosa
concentração de riquezas (inclusive da terra), renda, poder e saber
além de ter seriamente dilapidado os recursos naturais e expulsado
para as periferias das cidades dezenas de milhões de pessoas que
antes davam sua contribuição ao Brasil, produzindo alimento e fi
bras em propriedades familiares.

O que vemos, a partir do início dos anos oitenta Sr. Presi
dente, é que até mesmo o setor mais capitalizado de nossa agrope
cuária vem passando por graves problemas por força do desmonte
da política agrícola que havia sustentado aquela modernização.

Não só o volume de recursos creditícios posto à disposição
dos agropecuaristas diminuiu drasticamente ( hoje representa um
quarto daquele empregado ao fmal dos anos 60, como do Sistema
Nacional de Crédito Rural foram retirados os subsídios antes exis
tentes.

A política de garantia de preços mínimos, pouco a pouco foi
sendo desativado. O PROAGRO, desacreditado. As estradas suca
teadas. A EMBRAPA asfixiada e o sistema oficial de assistência
técnica e extensão rural mortalmente atingindo com a insensata
extinção da EMBRATER.

Se tudo isso não bastasse, os Governos tributam pesada
mente os produtos agrícolas e alguns dos seus insumos mais estra
tégicos o que toma a produção agropecuária não só cara para os
padrões de renda de nossa população, como pouco competitiva in
ternacionalmente.

Ainda por cima Srs. Deputados, a apressada e descontrolada
abertura de nossa economia tem permitido que produtos agrícolas
subsidiados noutros países venham a competir predatoriamente no
mercado nacional.

Mas o maior requinte de política tão desastrosa é a aplica
ção da TR como corretor dos empréstimos rurais. Esta malfadada
medida acentuou e acelerou a falência dos agricultores. Como
muito bem concluíram os trabalhos da CPMI sobre endividamento
agrícola, desenvolvidos neste Congresso, na legislatura anterior.

Praticamente todo o parque produtivo agropecuário do País
está arruinado. Esta é a verdade! E nenhum plano de estabilização,
nenhuma retomada sustentável do desenvolvimento, nenhum ata
que eficaz e duradouro à fome e à miséria poderão ter êxito se a
nossa agropecuária for de mal a pior.

Urge portanto, que este Congresso, em articulação com to
das as forças sociais e políticas da Nação, exija do Governo Fer
nando Henrique que efetivamente atribua a prioridade decantada
quando da campanha eleitoral.

E essa decisão Sr. Presidente e Srs. Deputados, implica for
talecimento de pesquisa e da extensão rural, a isenção de impostos
sobre os produtos que compõem a cesta básica dos brasileiros, a
imediata extinção da TR nos contratos agrícolas, a alocação de re-
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cursos fmanceiros, de forma oportuna e suficiente - tanto para as
operações de custeio e investimentos, quanto para a comercializa
ção das safras mediante EGF e AGF.

Da mesma forma é fundamental não só a instituição de um
sistema de seguro rural em que os agricultores acreditem, como a
realização de investimentos na área de transporte, saúde, habitação
e educação no campo.. É necessário, também, a abertura de li
nhas especiais de crédito para telefonia e eletrificação rurais, irri
gação conservação do solo e armazenagem.

Sem sso Sr. Presidente, em muito tempo teremos um País
irremediavelmente condenado ao atraso e à dependência.

Era o que tinha a dizer.
O SR. RICARDO IZAR (pPR - SP. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, a autodetermina
ção dos povos é o princípio básico das relações internacionais no
mundo contemporâneo. Todos os grandes líderes de nosso tempo,
em todas as regiões do Planeta, reconhecem a soberania das naçõ
es como direito inalienável e instrumento insubstituível na cons
trução da paz mundial.

É esse o sentido das comemorações que ora realizamos em
nome do Dia Mundial Libanês. Unimos nossas forças as de todos
os que lutam pela libertação do Líbano. Muitas vidas já foram tra
gadas pelos conflitos que transformaram em praça de guerra uma
região que guarda os segredos de algumas das culturas mais anti
gas e brilhantes que a humanidade já produziu. Homenageamos os
que morreram pela liberdade e conclamamos 0& países membros
das Nações Unidas a assumirem uma posição mais fume e corajo
sa.

O dia 14 de março foi escolhido porque nessa data, em
1978, teve início a invasão militM de Israel contra o Sul do Líba
no. Três dias depois, o Conselho de Segurança da ONU aprovou a
Resolução nO 425, que determinava o fim das hostilidades e reco
nhecia o direito do povo libanês sobre seu território. Infelizmente,
os agressores não acataram a decisão e mantiveram a atitude cri
minosa que perdura até hoje.

Há poucos dias tive a honra de receber um 'manifesto do Sr.
Nahin Berry, Presidente da Assembléia Nacional Libanesa, no
qual estão alinhados os pontos principais dos libaneses e seus de
scendentes: 1) Defesa Intransigente da libertação do Sul do Líbano
e da Bekaa Oeste; 2) Solidariedade com os libaneses prisioneiros
dos cárceres israelenses; 3) Apelo aos países amigos para que
pressionem as Nações Unidas pelo cumprimento imediato da Re
solução n° 425.

O mundo civilizado não pode mais tolerar ações contra o
Território Libanês, motivadas exclusivamente pelos anseios ex
pansionistas de Israel. O Estado agressor pretende usar suas con
quistas militares para forçar uma negociação de paz que lhe seja
favorável, desrespeitando os princípios mais elementares da convi
vência entre as nações.

As negociações de paz que atualmente se realizam em Was
hington pretendem restabelecer o domínio do exército libanês so
bre seu território, injustificadamente ocupado por forças
estrangeiras. As ações de Israel, ao contrário, tentam impor condi
ções inaceitáveis, usando a violência em lugar do diálogo.

Agora, todos os esforços dos povos empenhados na cons
trução da paz mundial devem convergir para uma exigência co
mum no sentido de que a Resolução nO 425 seja cumprida. A
decisão do Conselho de Segurança da ONU determinou um con
junto de ações, que podem ser resumidas em três pontos: 1) Res
peito à integridade territorial e à soberania do Líbano; 2) Imediata
retirada das forças estrangeiras da região ocupada; 3) Constituição
de um força de paz da ONU para supervisionar o cumprimento das
decisões e garantir a efetiva autoridade do governo libanês sobre

seu território.
A insistência de Israel em manter seus exércitos na região é

um desrespeito à Organização das Nações Unidas. Revela uma ati
tude egoísta, marcada pelo desprezo aos valores defendidos pela
mais alta instituição internacional já construída por povos sobera
nos. Essa agressão revela desprezo pelas negociações que traba
lham pela paz e afirma um lamentável apego à violência. Quando
tais atitudes se generalizam, a barbárie instala-se sobre os escom
bros das civilizações.

Os libaneses estão hoje compelidos a lutarem pela sua terra.
A defesa que fazem da terra expropriada pelo invasor é um exem
plo de resistência nacional. Os que lutam pela liberdade contra o
terrorismo de estado não tem dúvida de que a consciência interna
cional irá inclinar-se a seu favor. Essa é a.esperança maior deste
Dia Mundial Libanês.

Muito obrigado.
O SR. JOSÉ CARLOS LACERDA (pPR - RJ. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, por
razões que remontam à nossa tradição cultural, somos um povo
sem memória, que se esquece rapidamente de episódios importan
tes de sua história recente e antiga. Para contribuir e reforçar este
traço cultural brasileiro, o ensino nacional, nas últimas décadas,
vem atravessando um processo vertiginoso de perda de qualidade,
formando mal, por conseguinte, os estudantes que conseguem con
cluir os cursos de 1° e 2° graus.

De fato, é notório que a educação brasileira vem sendo víti
ma de grave crise estrutural, sendo tônicas dominantes a repetên
cia e a evasão escolar, agravadas pela formação deficiente dos
integrantes do magistério.

Além de todos esses fatores, o brasileiro é um povo que
pouco lê, mesmo durante os penodos em que estuda, e prova disso
é o mercado editorial nacional, que perde de longe para países de
população significativamente menor, como o Chile e a Argentina.

Toda essa situação aconselha a que sejam adotadas pelo Po
der Público, com a urgência que o caso requer, providências que
objetivam reformar as diretrizes e bases da educação nacional 
iniciativa que o Presidente Fernando Henrique Cardoso já anun
ciou que fará - ao lado de outras medidas que preservem nossos
valores histórico-culturais e que estimulem a lei:Ura.

Em todo esse contexto, desejamos, desta tribuna, registrar
uma importantíssima iniciativa cultural adotada por um grupo pri
vado e que muito contribuirá para o aprimoramento cultural da p0
pulação brasileira.

Trata-se do Atlas da História Universal - The Times, que
está sendo lançado pelo jornal O Globo, do Rio de Janeiro, uma
das mais importantes iniciativas editoriais do País nos últimos
anos.

Seu objetivo é propiciar a milhares de pessoas o acesso ao
conhecimento, fundamento da formação e do enraizamento da ci
dadania, condição primordial para o desenvolvimento de qualquer
país.

Trata-se de uma história das grandes civilizações mundiais
centrada na trajetória do ocidente europeu, mas dando ênfase espe
cial,a realizações históricas particulares, como as culturas da Chi
na, India, Japão, América e Africa.

Por isso, desejamos, nesta oportunidade, nos congratular
com o jornal O Globo e seu ilustre Diretor-Redator-Chefe, jorna
lista Roberto Marinho.

Era o que tínhamos a dizer.
A SRA. ALZIRA ÉWERTON (pPR - AM Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o Go
verno acaba de privilegiar o Paraguai com a redução, de 200 para
50%, do Imposto de Importação sobre Mercadorias Estrangeiras
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adquiridas na Ciudad deI Este, Paraguai.
Sabemos todos que a Zona Franca de Manaus, criada nos

prim6rdios da Revolução de 1%4 para servir como pólo de desen
volvimento de uma vasta região isolada, que se esvaziara com o
declínio das atividades extrativistas, contraria poderosos interesses
econômicos dos Estados do Sul e Sudeste, fortemente repre
sentados nesta Casa. O peso político da representação não leva em
conta a extensão territorial como deveria, pois o amazônida tem
mais responsabilidade em ocupar e vigiar nosso solo. Mas isso são
outros quinhentos.

Democracia é governo de maioria, no certo e no errado.
Mas a maioria deve possuir larga visão, respeitar os direitos das
minorias e, sobretudo, não esquecer que as regiões com seus Esta
dos, embora autônomos, formam um todo, o Brasil, do qual o
Amazonas é parte integrante e a mais cobiçada, por ser especial e,
por isso mesmo, merecer tratamento peculiar.

A cada reforma constitucional que se propõe nesta Casa,
nossa Zona Franca fica em sobressalto, temendo decisões políticas
regionalistas e mesquinhas que lhe afetem o futuro, inviabilizando
o presente.

Essa insegurança e elevado grau de incerteza afugentam ca
pitais, desencorajam invesPmentos, planos de longo prazo e esva
ziam os objetivos collmados na criação da nossa Zona Franca de
Manaus. O princípio de incerteza da· Física Quântica permeia o
universo e deve ser aceito em tudo. Mas isso deve acontecer den
tro de percentuais de normalidade que inspirem confiança, sem o
que os capitais não se estabelecem ou emigram, como fazem agora
no México assolado pela crise que a todos contagia, do Rio Gran
de à Patagônia. Basta que se ouçam os brados de desespero do Mi
nistro Cavallo, da nossa parceira Argentina, de onde os capitais
estão em fuga; fenômeno que nos atinge também. Tudo por falta
de confiança, temor.

Ora, mas enquanto as forças econômicas ao norte e ao sul
do Trópico de Capricórnio. se arregimentam para combater o que
consideram lesivo privilégio dos amazonenses, "privilégios" que
são pálida compensação diante das desigualdades sócio-econômi
cas das populações do Norte e Nordeste em relação às do Centro
Sul desenvolvido, o Paraguai inunda São Paulo e outros Estados
com mercadorias asiáticas, muitas vezes de péssima qualidade ou
espúrias, de baixíssimo custo, que roubam emprego do nosso tra
balhador e esvaziam o Tesouro Nacional, porque chegam pelo
descaminho e não pagam impostos.

O Amazonas, cujo bravo povo tenho a honra de representar
nesta Casa, é um Estado isolado, sem acesso rodoviário, s6 acessí
vel com rapidez por via área. A Zona Franca de Manaus tem regi
me de cota para produtos estrangeiros. As passagens aéreas
domésticas estão caríssimas. De Manaus é mais barato ir a Miami
do que a São Paulo.

Enquanto o turista brasileiro s6 alcança Manaus de avião, a
um custo de mais de quinhentos reais só no trecho BrasílialMa
naus/Brasília, ele pode chegar à Ciudad deI Este de ônibus, em
poucas horas e por menos de um quinto do preço, partindo de São
Paulo.

Ademais, fui informada de que.há extensa rede de contra
bando do Paraguai para São Paulo. De fato, existe em Hernandá
ria, junto à Ciudad deI Este, antiga Puerto Stroessner, pistas de
pouso para pequenos aviões que saem de lá às dezenas, todos car
regados de contrabando, para o interior de São Paulo. Geralmente
levam vídeos, computadores, fitas, relógios etc.

Também existem ônibus especializados no transporte de
mercadorias do Paraguai para outros Estados da Federação; levam
passageiros gratuitamente, em troca da cota de bagagem. Além
disso, têm construção especial, que chamam de "caletas", onde

ocultam muito mais mercadorias do que aquelas.que os passagei
ros transportam ostensivamente.

O resultado disso é que as mas de grandes Estados como
São Paulo e Rio de Janeiro são uma feira perene de produtos es
trangeiros que entram no País via Paraguai, especialmente por
Ciudad deI Este. Brasília é um exemplo disso. Temos uma prosai
ca "Feira do Paraguai" nas proxiinidades do Centro de Convençõ
es.

Na verdade, Sr. Presidente, essa redução na alíquota do Im
posto de Importação que o Governo acaba de conceder ao Para
guai não muda muito nossa realidade, em face do contrabando
desenfreado de que já falamos e não é novidade para ninguém.

Se comentamos o assunto, é menos para fazer denúncia de
situação tão notória e mais para fazer contraponto com a realidade
da Zona Franca de Manaus. Em primeiro lugar, não existe contra
bando de produtos da Zona Franca de Manaus para o resto do País,
em vista mesmo do isolamento já assinalado. Tampouco os produ
tos estrangeiros da Zona Franca de Manaus gozam de redução de
tributos.

Ora, essas novas facilidades em beneficio do Paraguai re
dundam em prejuízo para a Zona Franca de Manaus. As facilida
des de acesso, o baixo custo do transporte e, agora, a redução de
400% na alíquota do Imposto de Importação esvaziarão mais ainda
a nossa Zona Franca, cujo comércio vem experimentando crise so
bre crise. Os turistas internos, sempre de olho nas compras, mar
charão agora em maior número ainda para Ciudad deI Este. Os
aspectos econômicos, quase sempre prevalecentes, sufocarão qual
quer desejo de conhecer a maior floresta tropical do mundo e o
belo encontro das águas do rio Negro com o Amazonas, cantado
em prosa e verso por muitos brasileiros ilustres.

Nos tratados internacionais existe a chamada "cláusula de
nação mais favorecida", isto é, se concedem os mesmos favores e
privilégios que outras nações já gozam. Soa irônico pedir ao Go
verno que conceda à Zona Franca de Manaus o mesmo tratamento
dispensado à Ciudad deI Este, ou seja, 50% do Imposto de Impor
tação para o que exceder da cota do passageiro. Ao estrangeiro se
pode dar igualdade. Tratamento preferencial aos nacionais seria
absurdo, impatriótico e contrário ao bom senso.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PAULO ROCHA cPf - PA. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, estou preocupa
do com os rumos que o debate sobre a refmaria de petróleo que a
Petrobrás pretende implantar no NortelNordeste está tomando..
Constata-se que grupos de pressão estão tentando transformar uma
decisão técnica numa solução política. E aí o nível da discussão
baixa. Como Deputado da Amazônia, tenho notado que dhersas
notícias têm sido plantadas para excluir o meu Estado, o Pará,
cOmo uma das alternativas para a implantação da refmaria.

Estão divulgando que o Pará não possui porto para recebi
mento e escoamento da produção de petróleo. Quero deixar bem
claro que o porto de Barcarena, Município que integra a Região
Metropolitana de Belém, recebe navios de grl!lldecalado, por onde
é escoada a produção de alumínio da ALBRÁS para a Europa, Ja
pão e Estados Unidos.

A proximidade do Estado do Pará com a Venezuela é outra
grande vantagem que a localização do Distrito Industrial de Barca
rena oferece, pois fica mais pr6ximo de uma das fontes que abaste
cerá a futura refinaria. Para receber navios da África, nossa
localização também é excelente e nos coloca numa posição privi
legiada.

Porém, creio que a localização da refmaria deve obedecer a
uma estratégia de desenvolvimento capaz de impulsionar o desen
volvimento de uma região carente, através do efeito multiplicador
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que um empreendimento desse porte proporciona. Somente dessa entrarão para a História do Judiciário Brasileiro. RefJro-me ao fato
forma o Governo Federal abandona a ret6rica e contribui, de for- de que a mesma considerou como comprometedores da democra
ma prática, com a desconcentração da renda. Creio que o Estado cia todos os que levaram ao descrédito o regime representativo. E
do Pará está credenciado a receber investimentos que possibilitem mais: ''Em qualquer país, a desmoralização dos representantes po
a alavancagem da Amazônia. Portanto, a refmaria da Petrobrás pulares acarreta a desmoralização do regime constitucional. De
tem todas as condições técnicas para ser implantada no Município maneira geral a decepção com os representantes do povo, junta-
de Barcarena. mente com a incapacidade para traduzir essa decepção em refor-

A Amazônia exige uma poJitica de desenvolvimento social. mas coloca em risco a democracia. Em conseqüência, a violação
Era o que tinha a dizer. de padrões de conduta ética por parte dos representantes populares
O SR. CÂNDIDO MATTOS (PMDB - RI. Pronuncia o adquire uma gravidade indiscutível".

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, nem os Como cidadã rendo homenagens à destemida e inovadora
países menos desenvolvidos do mundo dispõem de um sistema tão Juíza, que tem sabido engrandecer a Justiça Federal e orgulhar a
preCário de saúde pública como a Brasil. todas n6s, mulheres, com o brilho de sua inteligência e competên-

. De fato, vítima de um abandono completo por décadas, por cia profissional.
parte do Poder Público a situação em que se encontra a saúde pú- A segunda razão de minha vinda à tribuna esta tarde, coin-
blica em nosso País é ca6tica e desumana. cidentemente, também diz respeito à Justiça Federal. É que tive a

Moléstias, há muito etradicadas em outras nações mais po- homa, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Parlamentares, de receber convite
bres que a nossa, aqui prosperam devido à falta de saneamento bá- do Tribunal Regional Federal da I" Região para proferir palestra
sico, e parcela significativa da população vive em locais com sobre o tema "Violência contra a mulher e Morosidade do Poder
esgotos a céu aberto e sem água tratada. Judiciário", no último dia 8 de março, Dia Internacional da Mu-

A essas péssimas condições sanitárias adiciona-se o suca- lher. A CPI da Violência da mulher, que presidi, e outros estudos
teamento dos hospitais da rede pública, onde cenas sequer imagi- sobre o clamoroso assunto têm apontado a impunidade como um
nadas por Dante, no inferno de sua Divina Comédia, acontecem dos elementos a contribuir para o quadro assustador de atentados
diuturnamente, estando já banalizadas. contra a mulher em nosso País. Assim, concluiu também o Ameri-

De fato, esses hospitais não têm as mínimas condições de ca's Watch Report a respeito desse tema e.que está voltado para o
atender a demanda. Por isso, pacientes acabam morrendo às suas Brasil. O fato de um ramo do Judiciário se propor a debater o as
portas e aos médicos a situação conferiu uma absurda condição de sunto nos enche de esperança, no 'sentido de sensibilizaJ.: os julga
decidir quem morre e quem vive. dores para se juntarem a n6s, travando o justo combate contra

É que, não raras vezes, o facultativo tem de decidir, com ra- tantos que discriminam e oprimem as mulheres.
pidez, qual o paciente que será atendido prioritariamente, o que Era o que tinha a dizer.
significa que outros terão que esperar, o que pode significar sua O SR. ROBERTO ROCHA (PMDB - MA. Pronuncia o
morte. seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, como o

. No Estado do Rio de Janeiro, essa situação vem assumindo Município é o ente poJitico-administrativo fundamental da Federa
proporções insuportáveis, especialmente na populosa região da ção brasileira, sendo com toda - razão, considerado celula-mater
Baixada Fluminense. da nacionalidade, temos procurado, em nossa atuação, antes como

De fato, Sr. Presidente, nessa área importante do Estado não Parlamentar Estadual, e agora como Deputado Federal, prestigiá
há em funcionamento nenhum hospital público, o que vem causan- lo e fortalecê-lo.
do prejuízos inestimáveis à população, além da inevitável perda de Assim, nessa ordem de idéias, sempre que tivermos oportu-
preciosas vidas. nidade nos referiremos aos municípios em geral, especificamente

É que o Hospital da Posse, o maior da região, localizado em aos do Maranhão, com o pr0p6sito de consagrarmos, cada vez
Nova Iguaçu, por incóvel que possa parecer, ainda se encontra mais, a importância dessa entidade básica de nosso ordenamento
com suas portas fechadas, sem embargo de todas as promessas do juódico-poJitico-constitucional.
Ministro da Saúde, do Governo anterior. Exatamente nesse contexto, desejamos, nesta ocasião, regis-

Ora, é absolutamente fundamental que esse nosocômio vol- trar a passagem do aniversário de um importante Município mara-
te li funcionar, pois, do contrãrio, trabalhadores, crianças. idosos e nhense, que está completando 28 anos. '
mulheres que moram na Baixada Fluminense continuarão sem Trata-se de Santa Inês, comuna que vem experimentando
atendimento, sujeitando-se a morrer por falta de assistência médi- significativo processo de desenvolvimento s6cio-econômico, sede
co-hospitalar. da região do Vale do Pindaré, e que tem proporcionado melhoria

. Por isso, desta tribuna, dirigimos veemente apelo ao ilustre da qualidade de vida de sua laboriosa e ordeira população.
Ministro Adib Jatene, que alia a sua competência inequívoca ao Aliás, um dos fatores que tem proporcionado a Santa Inês
seu grande hurnari.ismo, no sentido de que S. Ex" adote urgentes surto de progresso é o fato de esse Município localizar-se em im-
providências objetivando a reabertura do Hospital da Posse. portante entroncamento rodoferroviário, o que tem propiciado fa-

Era o que tínhamos a dizer. cilidades de transportes e comunicações com o resto do Estado.
, A SRA. SANDRA STARLING_(pT - MG. Pronuncia o É de ressaltar-se que Santa Inês, terra de povo altivo, inteli-

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, venho a gente e politizado, teve o privilégio de contar com excelentes ad
esta tribuna por dois motivos que considero relevantes. O primeiro ministradores, como, pÓr exemplo, Valdevino Cabral, ex-Prefeito,
deles, refere-se a recente liminar da lavra da Juíza Selene Maria de que sempre teve e, seguramente, sempre terá o reconhecimento
Almeida, que determina a suspensão da aposentadoria dos ex-Par- popularpor seu trabalho em favor do Município.
lamentares Cid Carvalho, Genebaldo Correia, João Alves, Ibsen Da mesma forma, Alexandre Dames, o atual alcaide, tam
Pinheiro e Feres Nader. A meritíssima Juíza da 4" Vara da Justiça bém vem realizando excelente administração, dando continuidade
Federal do DF não s6 acolheu os argumentos da ação popular mo- à anterior. .
vida por mim e pelos Deputados Jaques Vaguer, Chico Vigilante e Entretanto, não é apenas no Executivo que Santa Inês tem o
Waldomiro Fioravanti, como acrescentou outros que, certamente, privilégio de contar com grandes homens públicos, pois na Câma-
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ra Municipal o povo também está bem representado por uma so verificarmos,afmal, que os seguidores de Alá e de Jeovah co
maioria de Veradores devotados à coisa pública. O mesmo pode meçam a compreender que ambos são um só e o mesmo.
ser dito das autoridades judiciárias da comarca e de suas entidades Mas nem Úldo são flores ainda nessa trajetória rumo à paz e
de classe. ao entendimento. E, nesta oportunidade, não me poderia furtar a

Por isso, como Parlamentar federal originário desse Municí- um apelo para que o Governo brasileiro, dentro de sua tradicional
pio, tenho consciência de minhas responsabilidades, pois falo, nes- política de defesa da autodeterminação dos povos, que. aliás, é um
ta Casa, em nome de comunidade de tamanha relevância no dos pilares da Organização das Nações Unidas, envide esforços
Estado do Maranhão. para que se faça cumprir a Resolução n° 425, do Conselho de Se-

Assim sendo, desta tribuna, dirigimos nossas congraÚllaçã- gurança, de modo que Israel retome aos limites de suas fronteiras,
es ao povo de Santa Inês e suas autoridades pelo transcurso da fe- assegurando assim as condições indispensáveis para que o Líbano
liz efeméride de seu aniversário. possa reconstruir seu País e os Palestinos tenham, armaI, a sua tão

Era o que tínhamos a dizer. sonhada Pátria.
O SR. JOSÉ JANENE (pP - PRo Pronuncia o seguinte Que o Sul do Líbano e Beká Oeste sejam desocupados pelo

discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje, J4 de exército de Israel. É o mais legítimo anseio do povo libanês. Espe
março, é o Dia Mundial Libanês. Foi nesta data, em 1978, que o ramos que isso se tome realidade o quanto antes.
Líbano, outrora ''A pérola do Oriente", foi agredido e invadido pe- Estamos, portanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, or
las forças israelenses e, em função desse infausto acontecimento, gulhosos de poder, como representante do povo brasileiro e para
foi esse dia declarado o Dia Mundial Libanês. naense, homenagear, neste 14 de março, nossos ancestrais

Quero que minhas palavras, proferidas da mais alta e mais libaneses; saudar os progressos que se têm verificado na direção
nobre tribuna deste País, sejam de homenagem a esse bravo povo da paz e do entendimento e enfatizar nossa profunda esperança de
que, tendo aberto seus braços generosos para abrigar minorias que haja, afmal, a tão sonhada confraternização de todos os povos,
oprimidas pelo furor de ódios milenares, viu-se praticamente des- de todas as raças, de todos os credos, de modo a que brancos, pre
truído. tos e amarelos possam viver tranqüilamente, lado a lado, e que, en-

É, com efeito, uma grande honra para este Deputado falar fim, possam as crianças de todas as partes brincar e crescer livres,
nesta Casa em nome dos patrícios de meus pais, evocar a grandeza sem o espectro telÚvel de bombas e atentados assassinos dilace
e as belezas do velho Líbano, terra sagrada encravada no Oriente rando seus corpos e ceifando suas vidas.
Médio e que, no passado, qual Oásis, foi um recanto abençoado de O estágio de civilização já alcançado pelo homem, nesta era
paz, de beleza, de poesia, de prosperidade e de riquezas materiais e global, não deixa mais lugar para a barbárie, a brutalidade e avio
culÚlrais. lência. É hora da ceia fraternal; de dividirmos o pão e o vinho

País hospitaleiro e fraterno, acolheu em seu seio os palesti- amorosamente, banindo de uma vez por todas todo e qualquer tipo
nos em sua sofrida peregrinação e pagou, por isso mesmo, o alto de violência. É hora de preservar a vida e de repudiar a morte. '
preço de sua destruição, pela incompreensão e pela violência de- Que seja, pois, Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, minha
sencadeada pela reação israelense. primeira manifestação desta augusta tribuna um hino de louvor à

Hoje, todavia, novos ventos sopram na região e, afmal, esta- Paz e à Fraternidade entre os povos, sobreÚldo entre o meu queri
beleceu-se o tão sonhado diálogo, que haverá de permitir uma so- do Líbano e seus vizinhos do Oriente Médio.
lução pacífica e humana para o restabelecimento definitivo da paz, Antes de terminar, gostaria de deixar aqui registrada minha
que é o que todos desejamos. Esgotado está o insuportável clima homenagem desta Casa, se me permite, Sr. Presidente ao eminente
de terror, de violência, atentados e de atrocidades que têm horrori- Deputado Nabih Berry, Presidente da Assembléia Nacional do Lí-
zado o mundo civilizado nas últimas décadas. bano.

É com imenso júbilo e esperança que assistimos ao encami- Viva o Líbano a paz entre as nações.
nhamento, através do diálogo e do entendimento, da eliminação Era o que tinha a dizer.
defmitiva de ódios raciais e religiosos na África do Sul, na Irlanda O SR. FERNANDO ZUPPO (pDT - SP. Pronuncia o se-
e mesmo no Oriente Médio, com a solução da questão palestina. guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, indiscu-

Esse é o grito que, neste 14 de março, sai do fundo do peito tivelmente, estamos em plena era tecnlógica. O mundo, cada vez
de cada homem e de cada mulher desse povo heróico, povo que mais competitivo, identifica na produtividade e na qualidade os
tem suas raízes também plantadas por todos os rincões deste País, principais diferenciais entre as nações.
e que tem emprestado seu saber milenar, sua cultura, sua arte na O Brasil, por seu turno, permanece, até agora, caracterizado
construção da nossa nacionalidade. Inegavelmente, nosso país por um parque industrial de proporções limitadas e pela mão-oo
muito deve aos "velhos Cedros do Líbano" que para cá se transfe- obra de baixa qualificação, de forma que se impõem uma urgente
riram e aqui plantaram suas raízes, encontrando-se seus descend- adequação do País à nova realidade mundial.
entes completamente integrados à cultura nacional. E tamanha é De fato tendo em vista a rápida difusão e o amplo predomí
essa integração, que aqui vivem absolutamente irmanados judeus, nio das altas tecnologias e produção e de informação, vale notar
palestinos, turcos, sírios, libaneses e outros, lado a lado, porta com que nenhuma nação se arrisca, conscientemente, a entrar nessa
porta, aqueles mesmos que lá não conseguem essa harmonização. competição sem antes estabelecer um programa educacional capaz

É a dádiva maravilhosa que nosso Brasil, como que por mi- de assegurar a cada cidadão um mínimo de oito a dez séries de én~
lagre, consegue transmitir, tomando realidade as palavras da prece sino de qualidade. .
de São Francisco: "Onde há ódio, que eu leve o Amor; onde há Para se integrar no contexto da época aÚlal, cada indivíduo
guerra, que eu leve a Paz". E essa realidade já está chegando àque- tem que, no mfnimo, saber ler, interpretar a realidade, expressar-se
las paragens, para alegria de todos nós, sobreÚldo os que deles de- adequadamente, lidar com conceitos científicos, entender a poten-
scendemos. cialidade tecnológica que nos cerca.

Rejubilamo-nos todos ao constatarmos que a "besta" que se O saber, em outras palavras, transformou-se nà mola mestra
alimenta de sangue fraticida, de ódio e de intolerância, está saíndo do mundo moderno. Logo, qualquer tentativa para melhorar a qua~'
de cena para lugar à razão, ao entendimento e ao amor. É auspicio- lidade ou a produtividade requer, como primeiro fundamento, um
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plano educacional bem es!I1lturado.e perfeitamente executado. valendo-nos não apenas da experiência de grandes conhecedores
Para que possamos atender o número crescente de muCIan- da matéria - o que nos foi bastante valioso -, mas, ainda, daquela

ças e exigências da atualidade, a partir da elevação da qualidade de experiência que fomos adquirindo enquanto dirigente sindical.
ensino, defendo, em suma, a adoção das seguintes propostas: 1°) a Prendemo-nos, especialmente, à proposta de extinção da fi
criação de um sistema de controle de qualidade que permita à so- gura do Juiz Classista, por entendermos desnecessária e, mais gra
ciedade acompanhar o progresso e as deficiências de cada escola; ve ainda, ser um dos elementos emperradores do processo judicial
2°) Oestabelecimento de um mecanismo de arrecadação e repasse trabalhista.
de recursos mínimos para assegurar os insumos básicos necessá- Claro está, e sem querer desdizer minhas concepções a res-
rios para uma operação eficiente das escolas. peito, que o emperramento da máquina judicial trabalhista não de-

Observe-se que a implementação dessas sugestões não cor- corre apenas da figura meramente decorativa do Juiz Classista,
responde a nenhuma reprovação contra as escolas, sequer existe a mas, também, da forma como se comportam o Governo e os em
intenção de reduzir sua autonomia. O objetivo consiste, exata- presários, fazendo de tudo para burlar as leis trabalhistas, despreo
mente, em identificar e corrigir as eficiências existentes e, por con- cupando-se com a lesão de direitos seguidamente reconhecida
seguinte, obter um nivelamento da qualidade do ensino. Como pelos Tribunais do Trabalho. E, mesmo assim, quando já derrota
comprovação inequívoca desses problemas, cito as dificuldades dos em suas pretensões, conseguem, à base de toda espécie de arti
enfrentadas pelo SENAI e pelo SENAC, que, ao receberem o cida- manha jurídica, remeter para as calendas gregas o pagamento do
dão com o prop6sito de oferecer-lhe a formação em um curso pro- que é devido a seus empregados. ,
fissionalizante, têm que, inicialmente, consumir cerca de 25% de Mas tínhamos, ainda, outro objetivo. E que já havíamos oh
seus recursos para complementar os ensinamentos cuja responsa- servado que salários e vantagens outras obtidas pelos Classistas...;
bilidade caberia, na verdade, às escolas de 1° e de 2° graus. a aposentadoria especialíssima, por exemplo, sendo uma delas -

Com relação à segunda proposta., temos que garantir um vieram a exercer incrível fascínio sobre alguns trabalhadores que,
mínimo de recursos. Por vezes, o barato sai caro, e as economias por seu lado, passaram a valer-se de quaisquer recursos para con
feitas pela administração da escola podem prejudicar a qualidade seguir uma indicação e escolha ao cargo. Daí uma das grandes de
do ensino. "Gasta-se mal no que custa caro e economiza-se no que formações do movimento sindical, instante em que sindicatos de
é barato". fachada são criados especialmente para a indicação de um de seus

Quando afnmo que devemos preparai: o cidadão para o mer- escolhidos, que, no mais das vezes, tinha fortes ligações., até mes
cado de trabalho atullI e sugiro determinadas medidas, não estou mo de parentesco, com outros Juízes.
tentando impor restrições ao campo· de objetivos da educação, mas Para nós, que lutávamos e seguimos lutando por uma autên-
sim traçando uma linha de ação que nos permita alcançar um pa- tica autonomia sindical, isto não mais pode perdurar.
drão mais elevado de ensino, com resultados efetivos sobre o pro- Agora, Sr. Presidente, vimos de conseguir novos e ma,is frr
cesso de desenvolvimento nacional. Para tanto evidentemente, é mes elementos de convicção em defesa de nossas posições. E que,
imprescindível que sejam consideradas também outras propostas, no suplemento "Direito e Justiça" do Correio Braziliense de 6 de
compreendendo questões de extrema relevância como valorização março deste ano, o Juiz OI. Marcelo Luiz Avila de Bessa fez pu
do magistério, cuniculo, didática, etc. blicar extenso, culto e valioso artigo, sob o título "O Mito da Con-

A rigor, nem mesmo se pode falar em cidadania ou em de- ciliação", em que o item específico da atuação do Juiz Classista é
senvolvimento pessoal, quando de trata de crianças e jovens mas- perfeitamente examinado e condenado, ademais de considerações
sacrados, frustrados por não terem tido acesso ao mínimo de saber outras traçadas por S. Ex" e que consideramos de importância das
e conhecimento indispensável para uma vida digna e decente. maiores para o entendimento do assunto.

Considerando, pois, a extensão do problema educacional Em sendo assim, ademais de louvar o trabalho do OI. Mar-
no Brasil, não se pode prescindir da ativa participação do Gover- ceIo Bessa, entendo necessário levá-lo a conhecimento de todos os
no, com programas permanentes e estáveis. A solução, com efei- que estejam de fato interessados em entender e resolver o assunto,
to, passa pela escola pública e, por isso, depende da ação razão por que venho solicitar a V. Ex", Sr. Presidente, o favor de
governamental. determinar seja referido trabalho transcrito nos Anais desta Casa.

Para fmatizar, há que se priorizar alguns aspectos do referi- Era o que tinha a dizer.
do plano, entre os quais ressalto: o sistema de controle de qualida- ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR:
rn:, ~s escolas; o apr?fundamento das pr.?postas ~f~re~tes ao O MITO DA CONCILIAÇÃO
gereclaIDento e fmanclaIDento da educaçao; a delill11taçao das M 1 Lu' A' 'I d B

A ' d M .,. do E d da U '- '- da arce o lZ VI a e essacompetêncIas os umClpIOS, s sta os e mao; aVIsa0 J' do T balh n-"d nte dA' «d M 'trad d J ti' d T bslh_ ' •• • • • U1Z m o. UvSl e a SSOClaç"O 06 agis os a us ça o m o
educaçao sob .a 6ti~ da co~petItiVIdade empres~al e como lllS- da lO' Região. Vice-Presidente Regiooal da Associação Nacional dos Magistrados da

~e~to de CIdadania a partir do pleno de~envolvImento ~s po- Justiça do Tmbalho, Diretor da Associação dos Magistrados do Brasil.

tenc~li~des . hUInanaS; ex~me e s.oluçao ~s questões do A conhecida demora na solução judicial dos conflitos vem
~agIsténo, taIS com? formaçao profiSSIOnal, rec!c~gem de,conh.,?- hoje fomentando intensos debates sobre as diversas propostas de
cImen~, remuneraçao dos. professores; e,~ultImO, porem nao agilização da atuação do Poder Judiciário. Tal assunto, por óbvio,
menos Imp?~te, a valo~ão das assoclaçoe~ ~e paIS e do pa- também atinge a Justiça do Trabalho, com o pronunciamento de
pel da !all11lia e da comumdade como fator deCISIVO no processo diversos juristas sobre as necessárias mudanças para se alcançar
educaCIonal. ... uma melhor efetividade da prestação jurisdicional trabalhista. As-

Era o,que tinha a dizer. Sr. PreSIdente. . susta-me, no entanto, o reClUtamento da defesa da idéia de que a
. O ~R. AUGUSTO C~RVALHO (pPS - DF. PronunCIa o busca intensa de conciliação seja a melhor forma de se dar ao ju_

segumte dI.SC~~O.) - Sr. PresIde~t~, Sras. e Srs. I?e~u~dos, quan- risdicionado pronta e rápida resposta ao seu direito de acesso à
do S? deu ll11CI,? ~o processo revlslon~ da ConstituIçao, rn;oces.so Justiça, sem a necessidade de maiores ll11ldanças.
preVIsto no propno texto de nossa LeI Magna, m~ que, infe~- Inicialmente, não me ponho contra a idéia de mediação pelo
mente, frustrou-se, por completo, no ano passado, tIvemos o CUI- "jUiz para tentar que as partes façam uma composição amigável
dado de examinar questões referentes à Justiça do Ttabalho,
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para a solução do conflito de interesse, sendo tal atitude desejável
não só no âmbito da Justiça do Trabalho, mas, também, para toda
e qualquer causa cívil. Ocorre, no entanto, que necessário se faz
analisar de forma desapaixonada e científica quando a conciliação
mediada pelo Estado é desejável, como também as conseqüências
do abuso de tal atitude e as alternativas, em minha opinião, melho
res e de menor custo para a sociedade, para se alcançar resultados
bem mais efetivos para a atuação do Poder Judiciário Trabalhista.

A idéia do Estado como necessário interventor nos conflitos
trabalhistas - A Consolidação das Leis do Trabalho, de inspiração
notadamente corporativista, tem por característica marcante, ao
longo dos seus mais de 50 anos de existência, a inserção do capital
e trabalho e seus agentes sociais como apêndice ou parte do Esta
do.

Dentro de tal concepção, para a solução dos conflitos traba
lhistas foram criados inicialmente órgãos administrativos, que,
após absorvidos pelo Poder Judiciário, são os que hoje se denomi
na a Justiça do Trabalho. Tais órgãos, desde seu nascimento, já
trouxeram consigo a marca da intervenção e cooperação pelo Esta
do de pretensos agentes sociais, traduzidos, em primeira mão, pelo
vocalato (hoje juízes classistas), que sempre foram de duvidosa
eficácia.

Por outro lado, as normas processuais trabalhistas criadas
pelo mesmo diploma legal foram editadas sob o espírito da simpli
cidade (o que em grande parte é saudável) e pela visão do papel da
Justiça do Trabalho como conciliador natural do Estado nos con
flitos de interesse entre o capital e o trabalho.

Tal posição, ao contrário do que imaginam alguns, não nas
ceu da preocupação do Estado em dar à sociedade uma proteção
eficaz e sem traumas contra as situações de conflito entre os em
pregadores e trabalhadores mas, antes de tudo, de introduzir o po
der estatal nestas situações de possível conflito e, via de
conseqüência, inserir o mais profundamente possível o seu contro
le sobre as situações e os agehtes sociais do capital e do trabalho.
Em resumo, a preocupação primeira da visão getulista da CLT não
foi a sociedade, mas, antes de tudo, o controle pelo Estado dos
conflitos entre o capital e o trabalho para, em última análise, facili
tar a atuação do poder estatal como poder político de controle des
ta mesma sociedade.

A intensa busca de conciliação no processo do trabalho: so
lução ou problema?

Feitas as considerações anteriores, volto-me ao debate se a
solução para uma melhor prestação jurisdicional seja a busca in
tensa pela Justiça do Trabalho da conciliação dos conflitos de inte
resses.

Recentemente, o respeitado jurista e atual presidente do C.
Tribunal Superior do Trabalho, ministro e professor José Ajurica
ba da Costa e Silva, em seu discurso de posse, defendeu a idéia de
audiências prévias de conciliação pelos órgãos jurisdicionais tra
balhistas de 10 grau como solução para a agilização e melhor atua
ção do Poder Judiciário Trabalhista.

Em que pese o respeito intelectual e pessoal que tenho pelo
eminente professor e magistrado de carreira, não só não concordo
com tal posição, como também entendo que esta somente leva ao
agravamento dos problemas da Justiça do Trabalho, com visíveis e
graves conseqüências para toda a sociedade.

Qualquer pessoa que tenha rozoável experiência no cotidia
no de atuação da Justiça do Trabalho bem sabe que a grande maio
ria das ações ajuizadas não nascem de dúvida sobre os direitos
devidos aos empregados, mas, ao contrário versam o não paga
mento de verbas rescisórias em despedida injusta e/ou sonegação
de pagamento de labor extraordinário, situações estas que, de an
temão, já denunciam o que é devido ou não sem qualquer margem

de dúvida.
Verifica-se, assim, que os conflitos trabalhistas, em sua

grande maioria, não surgem de um conflito natural entre emprega
dores e empregados, mas, ao contrário, de motivos outros que
cumpre analisar para, sem açodamento, entender-se salutar ou não
a intensa busca de conciliação.

Minha experiência e a de diversos juízes togados de 10 grau
é que várias empresas se aproveitam da Justiça do Trabalho para
reduzir seus custos de mão-de-obra, fazendo das Juntas de Conci
liação e Julgamento verdadeiras extensões dos seus departamentos
de pessoal.

Exemplificando: com indesejável intensidade, os emprega
dores ao despedirem seus empregados de forma injusta, simples
mente sonegam o pagamento de verbas rescisórias devidas,
aguardando o ajuizamento da ação trabalhista para formularem
acordo que, sempre, traduzem-se em valores bem inferiores aos
devidos aos trabalhadores.

Neste sentido, concorrem contra o empregado e a favor de
seu empregador a necessidade do trabalhador de receber o seu di
nheiro para a sua manutenção e a possibilidade do empresário de
aplicar o dinheiro devido no mercado fmanceiro, com ganho sem
pre acima dos juros e atualização monetária resultantes de eventual
condenação pela Justiça do Trabalho, que hoje é demorada.

Por outro lado, existe a crença, muitas vezes sussurrada e
algumas ditas por diversas pessoas, em especial por aquelas de
atuação no mundo dos tribunais, sobre o caráter protecionista da
Justiça do Trabalho, o que leva a imagem ao trabalhador de que
este sempre recebe algo mais do que o devido quando ajuíza uma
ação trabalhista. Assim, pouco importando a veracidade de tal
crença, ou se esta resulta de aplicação da legislação dita protecio
nista ou da posição ideológica do magistrado, o certo é que alguns
empregadores (em especial os de menos porte econômico), de boa
fé, não sentem segurança de pagar extrajudicialmente o devido aos
seus empretados, preferindo assim o acordo judicial e via de con
seqüência, a imutabilidade da situação jurídica decorrente do nas
cimento dos efeitos da coisa julgada material que, por
aproximação, é reconhecida pela lei e pelos tribunais.

Tenho entendimento, portanto, baseado em tais fatos, que o
elevado número de conciliações no processo do trabalho não de
corre da atuação da Justiça do Trabalho, mas fundamentalmente,
dos fatos sociais imperativos já citados, que são, no fundo, resulta
do do paternalismo estatal.

Surge, assim, distorções na atuação do Poder Judiciário tra-.
balhista que, ao contrário da aparência, fica maculado como sendo
um aparte do Estado com a pouco nobre missão de chancelar per- .
das de direitos indisponíveis dos empregados, quando estes são ju
dicialmente cobrados, ou mesmo do papel de criador e criatura das
ações trabalhistas.

Assim, pelos motivos que apresento, entendo que, tal como
está colocada a Justiça do Trabalho, sua credibilidade não somente
é abalada pela demora de julgamento fmal nas ações não concilia
das, mas, também, pelos prematuros e lesivos acordos que lhe são
sumbmetidos, que, em verdade, no mais das vezes, consistem no
breve caminho de sonegação de verbas trabalhistas indispensáveis
e outros direitos sociais ~e, pela atual desorganização da fiscali
zação do Estado, acabam esquecidas. Em outras palavras, a solu
ção fácil empregada por alguns não é mérito para a justiça do
Trabaho, mas, ao contrário, fator que leva ao seu desprestígio em
boa parte da sociedade.

Finalmente, não se deve esquecer que o juiz, como membro
de um dos Poderes da República, tem de pensar não s6 em como
melhorar sua atuação, mas também se preocupar em diminuir o
custo do seu funcionamento de forma a prestigiar o dinheiro do



Por isso, inclusive, é importante que a eliminação da TR te
nha um efeito retroativo, capaz de aliviar a pesada carga que foi
colocada nos ombros dos agricultores.

Outra questão preocupante é a que trata dos recursos para a
comercialização, não apenas para as indústrias, mas também para
os produtores, a fim de colocar os preços mínimos em patamares
mais elevados.

Afinal, enquanto o produtor tem que sobreviver com preços
ínfimos para sua safra., o atravessador oferece os produtos ao con
sumidor em valores absurdos.

De fato, outra questão que o Governo Federal parece não
estar interessado em resolver é a imposição de barreiras alfandegá
rias ou tributárias, para deter a entrada de produtos agrícolas im
portados no País.

Como se já não bastasse serem subsidiados em seus países
de origem, Sr. Presidente, esses produtos são [manciados com di
nheiro externo privilegiado.

Isso, somado à defasagem cambial, torna essa prática des
leal para com a agricultura nacional, pois os preços mais acessíveis
dos produtos importados inviabilizam a comercialização da safra
brasileira.

Como vemos, se providências mínimas não forem tomadas,
será muito difícil garantir uma nova supersafra para o País.

Cabe ao Governo Federal tomar medidas urgentes na reso
lução desses problemas, na formulação de uma política global para
agricultura nacional, que, se não fosse pela coragem e determina
ção do homem do campo, teria sucumbido há muito.

Enquanto a agricultura não for encarada com a seriedade
que merece, a fome continuará a ser um fantasma assombrando
milhões de brasileiros.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputa-
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contribuinte e que, como todos nós sabemos, nem sempre é respei- dicais que, ao se retirarem do âmbito do Estado, teriam de se preo
tado. cupar com sua missão primeira de defesa da categoria, e os seus

Algumas propostas de solução paira a Justiça do Trabalho - dirigentes de se manterem e às suas entidades tão-somente pelo di
Sem querer fazer apologia do neo-liberalismo (hoje tão intensa- nheiro arrecadado em suas respectivas bases de atuação.
mente defendido por alguns), várias das soluções para o melhora- Seria ainda reflexo desta solução a melhoria da imagem da
mento da Justiça do Trabalho passam, necessariamente, pelo Justiça do Trabalho que, por um lado, abandonaria a sua feição pa
abandono da idéia do Estado como necessário interventor nos con- ternalista, conferindo ao empregador maior confiança de julga
flítos de interesse. mento isento e, por outro lado, teria o empregado a segurança que

Existem hoje propostas de diversos juristas (por exemplo, decorre de um serviço público barato, rápido e eficiente.
do juiz togado do trabalho da 3" Região Antônio Alvarez) e da Finalizo, assim, este artigo, tendo fé em que, mesmo que as
própria Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas - soluções ora apresentadas não sejam a de melhor consenso na so
"Anamatra" que encontram soluções inteligentes e de baixo custo ciedade, o debate sobre o tema se intensifique, buscando-se sem
para o melhoramento da Justiça do Trabalho. pre o aprimoramento da prestação jurisdicional da Justiça do

A primeira destas propostas pertine à criação de comissões Trabalho sem preconceitos e com respeito às idéias divergentes,
de mediação e arbitragem, compostas de forma paritária entre em- mas jamais tentando banalizar as discussões ou mascarandos-se os
pregado e empregador, nas empresas acima de cem empregados, diagnósticos dos problemas.
com o fim de conciliar ou arbitrar eventuais conflitos ali nascidos, O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco - PBT - SP.
sendo o rspectivo termo caso haja sucesso na mediação ou arbitra- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Depu
gem, submetido ao juiz do trabalho para homologação, com nasci- tados, o campo cumpriu sua missão. Os produtores nacionais de
mento da executibílidade plena do título. ram ao País mais uma safra recorde, inundando os armazéns com

Nesta proposta, os conciliadores ou árbitros não terão vín- grãos e hortaliças.
culo algum com o Estado, não representando assim nenhum custo No entanto, a comercialização dessa safra está ameaçada
para o Tesouro Nacional· pelo Governo Federal, que continua postergando decisões de filll-

Da mesma forma, a submissão do conflito à comissão resta- damental importância para o setor.
rá gm;antida pela aplicação de multas à cada parte que vier a não Uma das mais importantes, Sr. Presidente, é a que diz res
comparecer perante esta no prazo exíguo fixado por lei, o que por peito à eliminação da TR do crédito rural e dos fmanciamentos do
óbvio estimulará a sociedade em buscar formas consensuais de so- investimento.
lução, extrajudiciais do que hoje, necessariamente, transfonnam-se Ora, desde a implantação do Plano Real, os preços mínimos
em ações trabalhistas com grande peso de custo ao Estado. dos produtos agricolas estão congelados, e, enquanto isso, os pa-

Por fim, as eventuais conciliações e arbitramento sofrerão gamentos dos empréstimos tomados estão sendo corrigidos pela
controle de legalidade pelo Estado através da necessidade de ho- TR.
mologação do tenno pelo juiz que verificarã os eventuais vícios
jundicos segundo os termos da lei civil.

Com relação às demandas trabalhistas onde não foi possível
haver conciliação extrajudicial ou arbitramento, tenho como pro
posta viável o aumento do valor de alçada do 10 Grau, tomando ir
recorríveis a outra instância as demandas que tenham valor
econômico de R$lO.000,OO(dez mil reais), ainda mais porquanto
comprovado por estatísticas que a maioria das sentenças são man
tidas pelos Tribunais do Trabalho.

Desta fôrma, a maioria das ações trabalhistas teriam rápida
solução, o que desistimularia o empregador em tentar perante a c0

missão de fábrica ou mesmo nas Juntas de Conciliação e Julga
mento conseguir acordo vantajoso ante a possibilidade remota de
levar o empregado ao desespero pela hoje conhecida demora da
coisa julgada material das decisões da Justiça do Trabalho.

Por outro lado, os trabalhos nos tribunais regionais do Tra
balho sofreriam uma intensa redução, o que facilitaria um exame
mais acurado e rápido por esta instância dos recursos sobre senten
ças em ações de maior potencial econômico, além do julgamento
mais célere e mais preciso das ações originárias

Teriam ainda uma enorme melhoria dos serviços judicias os
empregados e empregadores, de empresas com menos de cem tra
balhadores, porquanto encontraríamos órgãos judiciais desafoga
dos de processos. Cairia por terra, assim, a chantagem do tempo de
solução do processo para forçar o empregado a um acordo danoso,
além da óbvia melhoria da qualidade dos julgamentos pelos ma
gistrados que, com mais tempo, teriam a chance de estudar mais
detidamente o conflito de interesses e achar a melhor solução a ser
aplicada ao caso concreto.

A extinção do vocalato (juízes classistas), por sua notória
inutilidade, levaria não somente a uma enorme economia de di
nheiro público, como também devolveria oxigêno às entidades sin- dos.



3292 Quarta-feira 15 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Março de 1995

o SR. JOÃO MENDES (Bloco - PTB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, estamos
às vésperas de grandes mudanças na ordem político-institucional
do País. Antes de mais nada, é preciso que o povo saiba exatamen
te o que pretende o Governo para que possa apoiá-lo e inceJ}tivá-Io
na grande obra de reforma constitucional que se avizinha. E preci
so, sobretudo, que as modificações estruturais tenham como esco
po principal a promoção da justiça social e uma distribuição mais
equânime da renda nacional por todas as camadas e segmentos da
sociedade.

Esse é, na verdade, o grande desafio do Governo: integrar,
na plenitude da cidadania, a grande legião de pobres e dessassisti
dos, os 32 milhões de miseráveis que ultrapassaram a linha do de
sespero, e todos os grupos sociais de alguma forma excluídos da
atual ordem sócio-econômi.::a e cultural brasileira.

Sr"s e Srs. Deputados, temos todos a convicção de que a re
forma tributária, desde que tome o rumo certo, é, sem sombra de
dúvida, o instrumento mais eficaz para a correção das profundas
distorções sociais que afligem a sociedade brasileira. Sabemos to
dos que o atual sistema tributário brasileiro é caótico, irracional,
perverso e ineficiente; um labirinto confuso de leis, regulamentos,
normas e resoluções que assusta o contribuinte, pune a quem quer
pagar, facilita a vida do sonegador e torna excessivamente oneroso
o custo da arrecadação.

A radiografia do atual sistema tributário mostra um organis
mo enfermo, em estado quase terminal: tributos e contribuições
excessivas, com elevadas alíquotas, que geram altos índices de
evasão e distorcem o perfil das atividades econômicas; um federa
lismo fiscal desfigurado que, retirando do Município a sua autono
mia histórica e elevando-o à condição de membro do pacto
federativo, acabou esvaziando a base tributária da União, pelo au
mento das transferências aos Estados e Municípios, muitos dos
quais não dispõem de estrutura administrativa ou mesmo de dispo
sição política para explorar suas próprias bases tributárias; e, ain
da, vinculações draconianas da receita tributária a destinações
específicas que asflXiam a administração dos gastos públicos e
conferem uma enorme rigidez ao Orçamento. Esse descalabro tri
butário, consolidado e agravado pela Constituição de 1988 e
emendas posteriores, estimula a sonegação, promove a evasão fis
cal e leva a União a introduzir impostos exóticos, não compartilha
dos, que mutilam ainda mais o sistema.

Em tese, todos concordam que é imperioso, urgente e ina
diável uma reforma profunda que atinja e modifique as próprias
bases do sistema tributário nacional. Na prática, os conflitos se es
tabelecem sempre que se tenta encontrar um denominador comum
que concilie os interesses, muitas vezes contraditórios, que colo
cam em campos opostos o Poder Público e o contribuinte, os Esta
dos mais desenvolvidos do Sul e os do Norte e Nordeste ou, ainda,
a União e os Estados e Municípios. É que os interesses conflitantes
dos contribuintes dependem da posição de cada um na vida econô
mica do País: os Estados industrializados mantêm um discurso de
senvolvimentista e demandam mais autonomia tributária; as
regiões mais pobres dão preferência a fundos regionais vinculados
à arrecadação federal, numa linha nitidamente distributivista; há
disputas entre os Estados para atrair investimentos e também sobre
a defmição do lugar de recolhimento do ICMS; no plano munici
pal, a luta é pela ampliação das transferências automáticas do Fun
do de Participação dos Estados e Municípios. Em suma, os
conflitos se estabelecem em todos os níveis e em todas as esferas
do Poder.

Não se pode deixar de salientar que um dos aspectos mais
perversos do atual sistema tributário brasileiro é a acentuada desi
gualdade de tributação incidente sobre o rollSumo, o capital e o

trabalho. Estudos realizados pela Secretaria da Receita Federal de
monstram que, no Brasil, a tributação dos rendimentos do capital e
excepcionahnente baixa, correspondendo a uma alíquota média
efetiva de 8,18%, ao passo que, nos países mais desenvolvidos,
essa média é de 38,43%. Apenas como ilustração: na Inglaterra, a
tributação sobre o capital corresponde a 59%; no Japão, a 56%;
nos Estados Unidos, a 40%; na Itália, a 27,5%; na França, a
25,6%; e, na Alemanha, a 24%. É fácil perceber que a baixa tribu
tação dos rendimentos do capital reduz a capacidade redistributiva
do sistema, mormente em um país como o Brasil, recordista em
desigualdade social.

O mesmo estudo assinala uma tributação excessiva sobre o
consumo. Enquanto os preços dos produtos, nos Estados Unidos e
no Japão incorporaram, em média 5% de impostos, na série histó
rica de tributação compreendida entre 1980 e 1991, no Brasil, nes
se mesmo peúodo, o percentual foi de 16,8; elevando-se, após a
Constituição de 1988, para 20,6%, de 1989 a 1991. Mesmo nas
quatro maiores economias européias, onde essa modalidade de tri
butação é mais relevante, a incidência média foi de 15,6%, entre
1980 e 1988.

Por fim, somos levados à triste constatação de que o rendi
mento do trabalho é o que suporta a maior carga tributária. Quem
assume decisivamente esse ônus é a classe trabalhadora, principal
mente a classe média assalariada, que desconta na fonte o seu im
posto e não tem como fugir ao Fisco. Mas a coisa não fica por aí:
se considerarmos que os impostos do tipo ICMS, IPI e ISS, embo
ra pagos originariamente pelo industrial, comerciante ou prestador
de serviço, acabam sendo transferidos para os consumidores, em
butidos no preço fmal dos produtos, verificamos que, feitas as con
tas, é a classe trabalhadora que acaba suportando sobre os ombros
o peso de uma carga tributária brutal, injusta e opressiva.

As raízes da cultura do calote e da sonegação, que parece já
fazer parte da alma brasileira, se assentam, na verdade, na natureza
profundamente injusta do atual sistema tributário, que cobra muito
de quem tem pouco e pouco ou nada de quem tem muito. Isso ex
plica - ao lado da fragilidade da estrutura fiscal do País, que só
dispõe de 5.500 fiscais de tributos para todo o território nacional
o fantástico nível de evasão tributária no Brasil, algo em torno de
50% de toda a base tributária, o que equivale a dizer que para cada
real arrecadado um outro se evade e vai alimentar a economia in
formal ou paralela, que, segundo dados fornecidos por entidades
internacionais, equivale a 50% do PIB oficial brasileiro.

É absolutamente indispensável que a reforma tributária am
plie os recursos postos à disposição do Estado para que este possa
cumprir cabahnente o papel que lhe está reservado, seja no plano
do desenvolvimento, seja no atendimento às prioridades sociais.
Não há nada mais falso nem mais prejudicial à aceitação pacífica
da reforma tributária por parte da sociedade do que o mito, larga
mente difundido, de que no Brasil pagamos impostos em demasia.
A realidade é bem outra: em comparação com as economias mais
avançadas do mundo, o Brasil é um dos países de menor receita
pública. Nos Estados Unidos e no Japão, onde a presença do Esta
do não é tão relevante para a vida do povo, a receita pública é de
31% e 34% do PIB, respectivamente; na Europa, situa-se, em mé
dia, em cerca de 40% do PIB. Em contrapartida, no Brasil, mal
conseguimos, no ano passado, num recorde histórico de arrecada
ção, atingir a marca de 25%.

Sras. e Srs. Deputados, todos temos a consciência de que o
modelo econômico que nos serviu no passado e que tinha como
fulcro a utilização de recursos estatais está morto e enterrado. O
modelo exauriu-se e perdeu a sua pedra angular quando se exauriu
o crédito externo na esteira da crise dos juros internacionais em
princípios da década de 80. É certo que, durante algum tempo,
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houve farta disponibilidade de capitai~ fmanceiros ávidos por in- de R$ 16,7 milhões, em fonna de empréstimo, correspondente a
vestimentos em novos horizontes econômicos e a estratégia pôde 85% do valor total da obra, à Companhia Pernambucana de Sanea
funcionar por mais de duas décadas. Com a revoada dos capitais mento - Compesa (na qualidade de agente promotor) e ao Gover
estrangeiros - muitos deles altamente especulativos e que fugiram, no do Estado (na qualidade de mutuário fmal) para que as obras
como ratos assustados, à primeira ameaça de-turbulência - restou- possam ser iniciadas imediatamente.
nos a triste herança do endividamento externo e interno. com todo Este empreendimento, que tem prazo de 30 meses para exe
o seu cortejo de miséria e de desajustes sociais. Foi isso que nos fi- cução, representará o alívio para toda a população das duas cida
cou: um Estado à beira da falência, enfraquecido e sem reservas, a des e não apenas para os cerca de 80 mil habitantes que não
servir-se vorazmente da poupança privada, numa sinistra simbiose possuem atualmente o abasteciemnto d'água em suas residências.
com a face mais negra do mercado fmanceiro. O abastecimento d'água e o esgotamento sanitário constituem ser-

O modelo do novo Brasil que desejamos construir para os viços públicos essenciais e o Estado tem o dever de ofertá-los não
nossos pósteros só pode ser viável se se apoiar na premissa de que só para prevenir doenças, como também para a afetiva conquista
não há desenvolvimento sem investimento, e não há investimento da cidadania.
sem poupança, tanto pública como privada. Acima de tudo, não há O SR. JACKSON PEREIRA (pSDB - CE. Pronuncia o
economia que se recupere e se sustente às custas da massa assala- seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, a vida
riada e da perpetuação do privilégio das elites: haverá sempre um econômica mundial está sempre sujeita a imprevistos que, como
ponto de ruptura, irreprimível, quando o desespero rompe os di- num passe de mágica, alteram todo o panorama da economia de
ques da alienação e põe a pique a nau dos afortunados. um momento para outro.

Srs. Deputados, a reforma tributária nos propicia uma opor- É o caso das dificuldades econômica vividas pelo México,
tunidade ímpar de mudar o perfil do Estado, de sanear as fInanças que obrigou os Estados Unidos a concederem a esse país um
públicas, de restaurar a credibilidade das instituições e de prorno- mega-empréstimo de 20 bilhões de dólares, fazendo com que a ca
ver a justiça social. Não podemos nos dar ao luxo de desperdiçá- tação do dólar norte- americano sofresse as maiores quedas desde
la, cedendo a pressões corporativistas ou a interesses menores, o término da 2" Guerra Mundial frente ao ien e ao marco alemão.
contrários ao interesse nacional. Quase ao mesmo tempo, uma das mais tradicionais institui-

Era o que tinha a dizer. ções bancárias britânicas, o Banco Barings, quebrou, em grande
Muito obrigado. parte devido a investimentos especulativos feitos na Bolsa de Tó-
O SR. JOSÉ CRAVES (BlocdPSB-PE. Pronuncia o se- quio por um de seus representantes em Cingapura.

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, as dmcul- Em verdade, quando uma casa tradicional, como o Barings,
dades enfrentadas pelo povo Pernambucano pela falta de vai à bancarrota, é lícito duvidar de todo o sistema bancário mun
abastecimento d'água em vários Municípios vem de longo tempo e dial, que sai fragilizado depois desse episódio que, para os clientes
com certeza se confunde com a triste realidade de várias outras 10- e funcionários do banco, acabou tendo um fmal feliz com a com
calidades do Nordeste brasileiro. pra do estabelecimento por um poderoso grupo fmanceiro holan-

No limiar do século XXI é vergonhoso saber que convive- dês, numa solução de mercado encontrada em tempo recorde.
mos com gigantescos avanços tecnológicos na área de informática Comentando o assunto, o nobre Deputado DelfIm Netto, em
e telecomunicações, por exemplo, que reduzem o tempo e os espa- entrevista, recentemente concedida ao jornal O Globo, ressaltou
ço entre os homens, e, por outro lado, constatam-se milhares de que há hoje no mundo uma nuvem de dinheiro da ordem de 13 tri
pessoas tendo de conseguir um pouco d'água através de latas car- lhões de dólares em busca de lucros que a economia internacional
regadas sobre as costas, muitas vezes andando quilômenlros para não pode oferecer e que de cada 40 ou 50 dólares produz apenas
obtê-la. um dólar de mercadorias.

Se no sertão há a explicação da estiagem e dos solos infér- Quanto à falência do Barings, o Parlamentar asseverou que
teis, não se pode dizer o mesmo quando o problema ocorre numa o episódio pode ser muito útil para o Brasil, pois lembra que quem
região metropolitana de uma grande capital cercada de manan- não toma conta do seu dinheiro acaba fIcando sem ele e que não
ciais generosos a serem expolorados adequadamente. podemos fmanciar nosso déficit com capitais voláteis como os que

Reporto-me espefIcamente à defIciência de abastecimento especulam no mercado fmanceiro internacioal.
d'água nos Municípios de Camaragibe e São Lourenço da Mata A esse respeito, é preciso assinalar que a equipe econômica
que juntos somam mais de 200 mil habitantes, segundo estimati- brasileira vem tendo uma atuação das mais efIcientes, como de
vas recentes. Nestas duas cidades o abastecimento chega, quando monstrou a alteração da política cambial feita preventivamente an
muito, a 60% das residências, ainda assim com fornecimento em tes que a crise originária do México e da Argentina batesse às
dias alternados. nossas portas.

A solução para este problema não está distante e tampouco Após uma certa histeria especulativa do mercado, a situação
é onerosa, considerando uma relação de custolbeneficio. se acalmou e a cotação da moeda norte-americana permaneceu

Já está pronta a represa do Rio Várzea do Una, próxima ao dentro dos parâmetros da acertada banda cambial determinada
Município de São Lourenço da Mata, faltando tão-somente a exe- pelo Banco Central.
cnção de obras do sistema de produção e de reservação/distribui- A par disso, não se pode deixar de louvar o sistema de con
ção que possibilitarão, ao serem concluídas,o atendimento para trole da BM&F, que é moderno e eficiente, tendo plenas condições
cerca de 395 mil habitantes e a oferta dágua de l,m3/s contra 300 de detectar operações suspeitas, o mesmo podendo ser dito quanto
1Is amais. A vantagem imediata de implantação do sistema de ao CETIP.
Várzea do Una é que signifIcará a transferência deste quantitaivo Desejo ainda destacar o excelente trabalho que vem sendo
hídrico para outras cidades da região metropolitana do Recife tam- feito pelo Presidente da CVM, Dr. Tomaz Tosta, que mesmo sem
bém com dificuldades semelhantes. a estrutura adequada não tem poupado esforços na fiscalização do

O apelo que faço, desta tribuna, é no sentido de que a Caixa explosivo mercado de capitais.
Econômica Federal, através do Programa de Saneamento para a Por derradeiro, gostaria, nesta oportunidade, de apelar ao
População de Baixa Renda - Prosanear, aporte recursos da ordem Exmo Sr. Ministro da Fazenda, Pedro Malan, para que adote as ne-
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cessárias providências objetivando fortalecer a CVM, apoiando o
projeto de modernização e de reestruturação do Dr. Tomaz Tosta,
a fim de que o mercado de capitais tenha uma fiscalização eficaz,
de modo que se evite caso semelhante ao do Barings, resultante de
operações fora dos padrões e da boa norma de negócios determi
nada pelas autoridades monetárias.

Era o que tinha a registrar.
O SR. WELlNTON FAGUNDES (BlocoIPL - MI. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputa
dos, a grande vocação brasileira é a agricultura. Não podemos
ignorar, é claro, a capacidade de outras áreas, na indústria e nos
serviços, mas não resta dúvida de que é na produção agrícola que
se encontra o grande trunfo do desenvolvimento nacional. N6s so
mos hoje um dos poucos países do mundo que dispõem de tama
nha fronteira para avançar na produção de alimentos. Dispomos de
solo, água, clima e mão-de-obra abundantes.

Resta-nos agora ter consciência das metas prioritárias e alo
car com responsabilidade os capitais de que dispomos. Se souber
mos explorar nosso potencial, levando estradas aos agricultores,
seremos, sem sombra de dúvida, um dos principais, senão o princi
pal celeiro da humanidade.

Agora mesmo estamos diante de um ~so de maior impor
tância, que poderá oferecer resultados excelentes num curtíssimo
espaço de tempo. Trata-se da Chapada dos Parecis, do Estado do
Mato Grosso. A região dispõe de 6 milhões de hectares de terras
férteis, nas quais têm sido plantados, com bom retorno, soja, mi
lho, arroz, feijão e cana-de-açúcar. A safra 1994-1995 promete
uma colheita total de mais de 5 milhões de toneladas.

São números impressionantes, mas que podem impressionar
ainda mais, se criarmos condições para o escoamento da produção.
Os produtores da região e toda a população que tira sua renda, di
reta ou indiretamente, da agricultura, estão fazendo grandes mobi
lizações em defesa do asfaltamento da Rodovia MT-235. N6s
estamos hoje, aqui, para unir esforços nesse sentido.

A Rodovia MT-235 fará a ligação entre a BR-163 e a BR
364. Através dela será possível atingir a hidrovia Madeira-Ama
zonas, consolidando o Corredor Norte como uma opção deftnitiva
para o aproveitamento da fronteira agrícola do Cento-Oeste e
Amazônia Legal.

Para se ter uma idéia dos benefícios alcançados com essa
obra, a soja poderá chegar ao porto de Roterdam ao preço de 69
dólares a tonelada, contra os US$90 por tonelada oferecidos pelos
porios de Santos e Paranaguá.

O asfaltamento da MT-235 irá beneficiar diretamente os
Municípios de Nova Mutum, São José do Rio Claro, Campo Novo
dos Parecis, Sapenal, Campos de Júlio, Tapurah e Comodoro, en
tre outros.

É fácil entender porque tantas mobilizações estão sendo fei
tas. Basta um pouco de vontade política e teremos resultados ime
diatos para toda uma região brasileira, cujo imenso potencial
começa a desabrochar. Não só as autoridades locais, mas repre
sentantes de outros países já atentaram para as possibilidades de
comércio contidas na ampliação da malha rodoviária daquela re
gião.

Nós dispomos, neste fabuloso país que é o Brasil, da opor
tunidade rara de colhermos os frutos do pioneirismo, obtendo ex
celentes taxas de retomo para os investimentos produtivos.
Felizmente não precisamos da especulação fmanceira para ganhar
dinheiro e prosperar. .

Contamos, portanto, com a sensibilidade das autoridades fe
derais no sentido de viabilizarem, o mais rapidamente possível, a
Rodovia MT-235, dando sinais claros aos produtores de que p0

dem continuar investindo na região.

Quem conhece a Chapada dos Parecis, ou pelo menos tem
conhecimento da produtividade agrícola de suas terras, compreen
de facihnente por que essa estrada está sendo chamada de Rodovia
Celeiro da Produção.

A SRA. MARINHA RAUPP (PSDB - RO. Pronuncia o
seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sf"s e Srs. Deputados, assomo
a esta tribuna no dia de hoje para discorrer sobre um assunto que
considero de extrema importância para os países em desenvolvi
mento.

Sabiamente, a redução da pobreza e a proteção do meio am
biente constituem atuahnente, Sr"s e Srs. Deputados, os dois maio
res e mais urgentes desafios para os Governantes dos países do
Terceiro Mundo.

No meu entender, apesar da crescente tomada de consciên
cia desses governantes, de que é necessário aliviar a pobreza e pro
teger o meio ambiente, visando ao crescimento econômico, a
dificuldade está, Sr. Presidente, exatamente em encontrar uma fór
mula que solucione simultaneamente as questões num pacote úni
co de decisões políticas. Não sou especialista em
desenvolvimento, mas a meu ver não é possível atacar os dois pro
blemas ao mesmo tempo, portanto, ao se reduzir um tende-se a
exacerbar o outro, tendo em vista a relação intrínseca, porém con
traditória, entre pobreza e meio ambiente.

A situação é complexa, e por isso eu gostaria que os nobres·
Parlamentares me respondesem duas perguntas: Como é possível
debelar a pobreza sem exaurir o meio ambiente? Como se poderá
evitar a destruição da natureza sem comprometer a sobrevivência
dos probres? Eis o grande dilema enfrentado pelos governantes,
sobretudo, diante de uma outra agravante, a não menos estarrece
dora, complicada e problemática explosão demográfica, que tanto
contribui para a proliferação da pobreza e da degradação ambiental.

Acho, sinceramente, Sr. Presidente, de grande dificuldade
encontrar meios de conciliar metas a curto prazo contra a pobreza
e a preservação do meio ambiente a longo prazo, em prol das gera
ções futuras, que dependerão da terra tanto quanto depende a pre
sente geração, posto que nem os doadores internacionais nem os
governos, engatinhando ainda na pré-história da economia tão pre
datória quanto pauperizante, mostram-se capazes de elaborar uma
agenda comum de combate aos dois problemas, a fim de minorar
os conflitos entre o que é benéfico para os pobres e o que é benéfi
co para a natureza.

Falo do assunto com grande conhecimento de causa, pois
venho trabalhando na relação desse binômio, pobreza e meio am
biente, já há 19uns anos. Agora irei trabalhar mais ainda, pois sinto
um grande dever, como Primeira-Dama do meu Estado, de conti
nuar lutando para a promoção do desenvolvimento sustentável e
eqüitativo, através da elaboração de alternativas que venham mini
mizar o sofrimento de milhares de pessoas não s6 do meu Estado,
mas também de todo o Brasil.

O que vemos, nos dias atuais, Sr. Presidente, é um número
cada vez maior de miseráveis que se vêm debatendo entre o nasci
mento e a morte com alimentação insuficiente, moradias precárias
e falta de higiene e de cuidados médicos em todos sentidos.

Desse modo, se não tomarmos providências urgentes, não
iremos conseguir combater efetivamente a miséria, em vista do
vertiginoso aumento populacional que transforma a problemática
da miséria numa verdadeira bola de neve.

Apesar da falta de recursos, dotação orçamentária baixa e
grandes dificuldades estruturais, o atual Governo do Estado de
Rondônia vem desenvolvendo grandes esforços, Sr. Presidente, no
sentido de intensificar a criação de novos empregos, o fornecimen
to de infra-estrutura, o investimento em pesquisas aglÍcolas e o
apoio tecno16gico necessário para a adoção de técnicas aglÍcolas



o GOZO COM A DESTRUIÇÃO

O psicanalista Jurandir Freire Costa, 50 anos, não acredita
em explicações simplistas para atender o que acontece com a nos
sa sociedade quando a maioria das pessoas aw:ova a execução a
sangue-frio de um assaltante por um policial. E justamente a falta
de reflexão mais profunda que leva, segundo ele, as pessoas a
acreditarem que todo o mal da sua vida é resultado da presença de
assaltantes que vêm "perturbar a imagem ideal de que estamos
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modernas, de alto rendimento nas condições e circunstâncias re- numa cidade de brinquedo". Veemente o tempo todo, Jurandir
gionais. abre um leque de fatores para explicar a doença contemporânea

Esperamos que essas alternativas possam ser as mais viá- que massifica as pessoas e faz com que elas dividam a sociedade
veis para alcançarmos resultados, ainda que mínimos,. para a dupla em quem tem bens, e quem não tem. A vida de um assaltante, por
problemática da miséria e da proteção ambiental, enquanto naà se tanto, não vale nada e se ele for "exterminado feito um rato", elas
consegue produzir revolução na produção agrícola que gere em- estarão eliminando o problema. A "ideologia do mercado", que di-
pregos rurais e urbanos para todos, sem exaurir a natureza. vide as pessoas em consumidores e vendedores, é "a grande estu-

Era o que tinha a dizer. pidez" do nosso tempo, que nos faz pisotear valores humanos
O SR. FERNANDO LYRA (Bloco PSB - PE. Pronuncia o fundamentais e que nos aproxima da tellÍvel sociedade nazista.

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, ao ler a "As pessoas estão em transe. Acabamos nos organizando de ma
entrevista da jornalista Regina Zappa com o psicanalista Jurandir neira a ter prazer com o espetáculo da morte do outro." Isso é clas
Freire Costa, publicada no Jornal do Brasil do último dia 12 de sificado como "gozo com a destruição". Mas ao contrário do goso
março, pude me deparar com análise abalisada sobre a dramática sexual, o gozo com a violência é compulsivo, não pára. Para Ju
situação em que vivemos e seus possíveis desfechos. randir, ao desistir da idéia de uma vida justa e decente para todos,

A partir das imagens do policial carioca que executou um perdemos os pilares da nossa ética para "o fetiche do mercado".
assaltante logo após capturá-lo, o psicanalista nos leva a um ques- Corremos então o risco de construir um mundo a la caçador de an
tionamento interessante. Afinal, tão chocante quanto a própria dr6ides.
cena foi a aprovação recebida pelo policial de grande parte da so- Regina Zapra
ciedade. - A televisão mostrou na semana passada a execução de

Sn e Srs. Deputados, não podemos assistir à banalização um assaltante por um policial. A maioria da população aprovou a
da vida humana sem sequer esboçar uma reação. As mazelas de ação. A sociedade está doente quando ela apóia uma execução a
nossa sociedade não podem ser tratadas como um jogo de tensões sangue-frio?
entre pobres e ricos. - Acho que estamos vendo uma sociedade perdida que está

Neste contexto, o Congresso deve ter um papel fundamen- pisoteando todos os seus valores fundamentais. Valores que até
tal, empenhando-se em diminuir as injustiças sociais e promover o agora vinham norteando o tipo de cultura em que n6s vivemos, os
desenvolvimento de nosso país. princípos éticos que adotamos.

Solicito a transcrição da entrevista nos Anais da Casa. - Porque chegamos a esse ponto?
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, as previsões feitas - Não há uma explicação simplista. Temos uma multidão

pelo economista Celso Furtadot em entrevista concedida à revista de fatores que levam a isso. A explicações simplistas são falsas.
ISTOÉ na primeira semana de março deste ano, foram confmna- As pessoas são levadas a não pensar, a não se perguntar porque es
das ao longo dos últimos dias. Trata-se de uma leitura que deveria tão agindo dessa fOlIDa em seu cotidiano e a aceitar explicações
ser obrigatória, principalmente entre as pessoas que participam da simplistas. Por isso ocorrem reações monstruosas como essa. O
direção deste País. simplismo faz com que as pessoas acreditem que todo o mal-estar

Através de uma análise abalisada da nova dinâmica da eco- da vida delas está na presença de ladrões que ameaçam seu coti
nomia mundial, Celso Furtado alerta para os riscos que o Governo diano. Uma vez que elas aceitam isso sem ir um pouco além dessa
'corre ao renunciar aos instrumentos de controle da política econô- evidência aparentemente banal, cavam um fosso entre elas e os !a
mica. Os países emergentes têm optado pela entrada de grandes drões. Aí aquele ladrão deixa de ser um próximo, um igual. E a re
massas de capital fmanceiro, esquecendo-se de que este dinheiro, cíproca é verdadeira. O ladrão que mata e a pessoa que é favorável
apesar do fácil acesso, é extremamente volátil, podendo quebrar ao assassinato estão vivendo situações parecidas - é o mesmo cli-
um país rapidamente, como aconteceu com o México. ma moral.

Seguindo o exemplo dos países desenvolvidos, esquecem- -De quem é a culpa?
se de que não contam com a ajuda mútua de seus parceiros e, em - Vários fatores permitiram que chegássemos a esse estado
caso da retirada busca deste capital, ficam completamente a desco- lamentável de degradação do viver urbano e coletivo. É preciso
berto. haver uma mudança de mentalidade dos gestores, dos governantes,

Condordo com Celso Furtado quando ele atesta que em das elites econômicas num lugar como o Rio. Todos que têm res
economia não existe milagre. Não podemos deixar a cargo do mer- ponsabilidade e autoridade na cidade resolveram transfolIDar o Rio
cado a solução para nossos problemas. Em uma sociedade hetero- numa Disneylândia, numa cidade de mentira. Cismou-se que a
gênea como a nossa, precisamos contar com o Estado para única coisa lúdica que se pode fazer aqui é transformar a cidade
administrar os conflitos de interesses, para transfolIDar a dificil numa espécie de bordel a la Fulgêncio Batista, numa Havana pré
realidade em que vivemos e promover o nosso desenvolvimento. Castro. E lamentável esse discurso completamente inócuo, vazio,

Gostaria de solicitar a transcrição da entrevista nos Anais da estúpido de que o que temos-para vender é só samba, suor e sexo.
Casa. - Essa atitude já está enraiZlJ,da ou ela é estimulada pelas

Era o que tinha a dizer. autoridades?
ENTREVISTAS A QUE SE REFERE O ORADOR: - Depois que o Rio deixou de sér uma cidade de funcioná-

rios e que a capital se mudou para Brasília nunca mais se equili
brou. Agora, no Rio, tudo é feito em função de turista. No Rio se
faz ciclovia, festa todo dia, vende-se a imagem de que isso aqui é
só festa, no meio da mendicância, da prostituição, do esgoto à luz
do dia, da favela despencando. Ninguém leva a sério escola, sa
neamento, saúde ou condição de vida.

- Isso é umfenâmeno localizado, típico do Rio?
- Mais do que nos outros estados do Brasil. Embora tudo

isso faça parte de um contexto nacional, no Rio e no Nordeste, no



do?
- Exato. Você bombardeia as pessoas todos os dias dizendo

que elas s6 agem na vida porque vendem ou porque compram e
elas acabam acreditando que o essencial na vida delas é isso: quem
tem bens de consumo vale tudo e quem não tem não vale nada. A
conclusão é que aquele miserável assaltante não tem nenhuma in
sígnia de ostentação de consumo, portanto a vida dele não vale
nada e ele pode ser exterminado feito um rato. Como se dedetiza
barata. E ninguém tem má consciência. Reconhecer o outro como
humano é um exercício do dia-a-dia. É o pai que diz, a professora
que ensina, e o padre que prega. Não está escrito no coração hu
mano. Os campos de concentração e as guerras provaram isso. En
tão se alguém diz que é humano, que merece respeito,
consideração e compaixão, você o identifica como aquele que se
parece com você. E hoje aquele que se parece comigo é aquele que
tem direito a comprar no Rio Sul.

- E a violência que esse cidadão que compra no Rio Sul so
fre no seu dia-a-dia?

- A recíproca é verdadeira. Da mesma maneira, um ladrão
que mata alguém para roubar está mostrando que o outro s6 vale
pelo que tem. No momento em que ele tirou do outro o que queria,
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litoral, estas caractelÍsticas são mais marcantes. Resultado: você este não vale mais nada. É esse o nível de desumanidade dessa
cria uma cidade com um aspecto de ostentação, contrastando com ideologia obsoleta e irracional. Não sou anti-empresário, mas é
uma miséria absurda. Ao mesmo tempo em que você diz que a fe- que o modo como se gere a riqueza passou a funcionar como ex
licidade está ali, nessa espécie de caricatura de Clube Mediterran- plicação da vida. Essa ideologia faz com que nos comportemos
née, do lado de cá você mantém as pessoas na miséria mais atroz e como formigas, como o alemão nazista, como classe média que
elas estão sabendo disso. Aí todo mundo quer ganhar dinheiro fá- justifica o assassinato de um ladrão que não hesita em matar qual
cil, às custas daquilo que não produziu. quer um de nós para roubar o que temos, que é a única coisa que

- E isso estimula a violência e reações do tipo em que pes- importa e o que o transforma numa pessoa como nós.
soas aprovam a execução de assaltantes? - De onde vem·a ideologia que nós assimilamos?

- É como se o ladrão viesse perturbar aquela imagem ideal - Ela existe desde que o capitalismo surgiu. Só que ela foi,
de que elas estão numa cidade de brinquedo. Nosso governante, até certo ponto, barrada por expectativas socialistas de um mundo
em vez de cuidar do lixo, inventa cada vez mais eventos na praia melhor, pela força das idéias revolucionárias. O modo de organi-
que deixam tudo imundo e favorecem os arrastões. zação social fez com que houvesse um compromisso muito grande

- E a polícia? por parte das elites intelectuais, culturais e mesmo das elites eco-
- O Rio também está muito mal policiado. Em vez de colo- nômicas, com esses ideais. Esse compromisso barrava o vampiris-

car policiamento ostensivo e preventivo, age-se depois que a porta mo e a ganância dessas elites. Depois da Segunda Guerra Mundial,
foi arrombada. Além disso, temos policiais mal fOImados. tivemos o impacto do nazismo que reforçou a consciência demo

- A população do Rio foi induzida a adotar essa mentalida- crática. A Europa foi reconstruída em cima de valores como igual
de ou isso é uma reação àquikJ que elas vêem e não conseguem dade, da idéia de que o outro deveria ser remunerado pelo
resolver?, trabalho, de que certas coisas eram dadas aos humanos, de que não

- Tem as duas coisas. E induzida quando os órgãos de in· podia conviver na sociedade com a injustiça. As democracias ame
fOImação começam a não abordar as questões fundamentais. A ricanas e européias puseram um freio temporário na tal lei do mer
discussão brasileira do momenfu é evasiva, não toca no essencial. cado.
Parece que no Brasil estamos eternamente num congresso de eco- - O que mudou no mundo?
nomia. Ao longo da nossa tradição ocidental, um dia dissemos que - Hoje perdeu-se o interesse pela politica. As pessoas, de-
o mundo foi feito por deuses e os homens se dividiam entre santos cepcionadas, deixaram de imaginar que política é basicamente o
e pecadores. Em torno disso organizamos a sociedade, a econo- exercício de imaginação de fOImas mais justas e melhores de vi
mia, o sistema de poder. Depois, com a revolução democrática, in- ver. Mas no momento, tudo o que resta a fazer nesse país é deixar
ventou-se, no século 19, que as pessoas se dividiam em raças que as regras do mercado - esse fetiche inventado por quem tem
superiores e inferiores - até que a catástrofe nazista veio mostrar dinheiro - regule a vida.
aonde pode acabar essa brincadeira. Depois acreditou-se novamen- -As pessoas têm consciência disso?
te numa espécie de jargão marxista pobre de que o mundo se divi- - Não tenho muita esperança de que as pessoas queiram
dia entre proletários e burgueses. Teve-se de novo a catástrofe. As pensar nisso. Não tenho muita esperança de que as pessoas que es
experiências sociais que podiam levar a uma sociedade mais de- tão indo para o shopping e que dizem que é bom matar assaltante
mocrática e socialista levaram a ditadura atrozes, autoritárias, a pensem um minuto no que elas estão fazendo com as vidas delas.
milhões de pessoas mortas ou sofrendo privação das liberdades. Elas estão em transe, em êxtase, possuídas. Os mecanismos que se

-E agora? tem na nossa sociedade de decerebramento, de fazer com que as
- Agora substituiu-se esse fetiche antigo por um outro que é pessoas ajam feito robôs são potentíssimos.

chamado lei do mercado. Essa estupidez está na cabeça das pes- - Qual a responsabilidade das autoridades de Brasília num
soas como absoluta verdade. O resultado é que se passou a definir caso como esse de assaltante?
as pessoas como consumidores ou vendedores. - Nâo se pode fazer da política e da vida social desse país

- E quem não se inclui nessa "verdade" fica marginaliza- um acerto de contas bancário, algo que não vá prejudicar o capital
fmanceiro. É um crime beneficiar Um grupo privilegiado às custas
da miséria de todo mundo. O México veio provar a estupidez des
sa ideologia. Milhões de pessoas trabalhando para meia-dúzia de
especuladores irresponsáveis, que não têm nenhum compromisso
social. O povo está se comportando como massa. E toda massa se
comporta de maneira unifoIme, sem um segundo de reflexão. As
pessoas quando apóiam uma brutalidade como essa não estão ima
ginando que daqui a pouco a única saída uma situação como essa é
andar armado até os dentes. Teremos que sair de metralhadora e
granada. Não se dão conta de que estão construindo um mundo a
la Caçador de Andróide.

- Quais as conseqüências disso?
- Acabamos nos organizando psicologicamente de maneira

a ter satisfação e prazer com a violência e com o espetáculo da
morte do outro. Em teImOS técnicos, isso se chama gozar com a
destruição.

- Que estságio é esse numa sociedade?
- Tivemos alguns exemplos históricos recentes. A Lista de

Schindler mostrou como toda uma nação, todo um grupo de pes
soas tinha prazer em exteIminar os outros, de sentir poder ao ser
dono da vida e da morte do outro. Mas nossa civilização humani-



o ÚLTIMO GUERREIRO

Celso Furtado, o lorde dos economistas de esquerda, diz
que os governos perderam autonomia e renunciaram aos instro
mentos de política econômica

Carlos José Marques e Octávio Costa

Março de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Quarta-feira 15 3297

tária nunca quis ter esse poder, sempre o devolveu aos deuses. O Muro de Berlim caiu em 1989, a União Soviética desapa
Nesse momento de crise, de perda de valores, vende-se essa ilusão receu do mapa e a China abriu sua economia para atrair capitais
e se produz no indivíduo o gozo mágico, o gozo onipotente com a estraugeiros. Esse cenãrio, impensável há dez anos, tem levado
violência. Em Roma, a massa tinha uma diversão fundamental: os muita gente a concluir que, no mundo atual, não existe mais espa
gladiadores e os leões. Duraute um período por circunstâncias di- ço para o tradicional embate entre esquerda e direita. Pode até ser,
versas, como nós estamos perdendo agora. mas ainda é cedo para generalizar. O melhor exemplo de que ainda

-E como estamos perdendo essa noção? existem exceções de peso é o ex-ministro Celso Furtado, decano
- Quaudo desistimos da idéia de ter uma vida justa e decen- dos economistas brasileiros de esquerda. Aos 74 anos, Furtado

te para todos, os pilares da nossa ética começam a perder para o mantém-se fiel a todas as idéias que defendeu durante sua vida,
fetiche do mercado. Diferente do orgasmo sexual, o gozo pela vio- seja no meio acadêmico, seja nas funções executivas que ocupou.
lência não pára, ele é compulsivo, ele vai de monstroosidade em "Afirma-se que o Estado é fonte de todos os males. Pura ingenui
monstroosidade. Tem-se a ilusão de que você pode matar o outro, dade. Sem o Estado não se resolve nada", rebate com vigor o ho
de que a vida do outro não tem importância porque ele é seu inimi- mem que instaurou, aos anos 60, a idéia de planejamento no
go, a razão de suas misérias, que você acha que pode fazer desapa- Brasil.
recer exterminando ele fisicamente. Criador da Sudene (Superintendência de Desenvolvimento

-E aonde vamos chegar com tudo isso? do Nordeste) na época de Juscelino Kubitschek, Furtado também
- Chegamos a Quentin Tarantino, Pulp Fiction, Cães de foi ministro do Planejamento do governo João Goulart (1%1/64),

Aluguel. Onde a violência é gratuita e dispara para qualquer lado. quando elaborou o Plano trienal, que terminou abortado pelo golpe
Qualquer coisa que você faça que me contrarie, como não tenho militar de 1964. Perseguido pelas reformas de base que pregava
compromisso humano, eu lhe dou um tiro. E se não fizermos algo, l'lntre elas, a distribuição de renda e a reforma agrãria -, ele teve os
não haverá saída. Vamos ver espetáculos como este até chegar direitos políticos cassados e, por um triz, conseguiu manter a vali
àquele estágio do rollerbalJ, onde se vê a violência como esporte. dade de seu passaporte. Doutor em Economia pela Universidade

- Esse mal tem cura? Como se muda a mentalidade de uma de Paris, partiu para o exílio.
sociedade doente? Viveu em Paris, de 1965 a 1985, casou-se com a jornalista

- Não sei se a médio prazo tem cura. Nossos heróis não são Rosa Freire D'Aguiar e só voltou ao poder no governo José Sar
mais Linech, nem De Gaulle, nem Gandhi. É essa gentalha que ney, que, cumprindo desejo de Tancredo Neves, nomeou-o embai
vive acumulando fortunas às custas de preguiça ou do trabalho dos xador do Brasil junto à Comunidade Econômica Européia (CEE),
outros, como o escroque Donald Tromp, um dia posto como herói em Bruxelas. Em setembro de 1986, assumiu o Ministério da Cul
e depois se descobre o caloteiro. É o cúmulo da perda de valores. tura, deixando o cargo dois anos depois, em solidariedade ao pee
Não se trata de obscurantismo. O que os ideólogos do mercado medebista Renato Archer. "O governo era metade Sarney, metade
querem nos fazer crer é que quem é crítico em relação a isso é ma- Ulysses Guimarães. Eu era filiado ao PMDB. Cumpri uma tarefa
luco OU viúva do que passou. partidária", assim ele explica sua participação no início da Nova

- O que as autoridades podem fazer para reverter esse República. Atualmente, Furtado não tem o que justificar: é consul-
quadro? tor da Organização das Nações Unidas para a Ciência,.Educação e

- No Rio, em vez de construir pista para ciclista e fazer fes- Cultura (Unesco). Com problemas no coração, fez uma operação
tival de música, o governo devia tentar resolver o problema de mo- de safena no dia 20 de dezembro com o ministro da Saúde, Adib
radia, sàúde, educação. Devia tentar mudar essa mentalidade de Jatene, no Instituto do Coração, em São Paulo. Mas continua a de
que a salvação econômica da cidade é turismo e vender sexo e sol. fender sua interpretação dos fatos econômicos, com a energia de
As'elites políticas e universitãrias deviam começar um debate polí- sempre.
tico sobre que destino queremos para este país. Na sexta-feira 17, em seu apartamento no Rio, Celso Furta-

- E no contexto da política nacional? do recebeu IstoÉ, mas antes impôs uma condição: "Não me alon-
- As pessoas aposentaram a discussão política como se fos- garei sobre o governo Fernando Henrique. Além de meu amigo

se alguma coisa da· idade da pedra. As últimas eleições pareciam pessoal, considero prematuro avaliar as reformas que ele está de
um painel de um congresso de economia. Há 20 anos, a discussões fendendo." Ele s6 cedeu quando foi informado de que a íntegra de
nesse país eram outras. Política hoje virou simplesmente lobby. A sua entrevista fará parte de um livro que reunirá testemunhos dos
atividade econômica e a iniciativa privada têm que estar submeti- principais economistas do País. E aproveitou para bater forte na
das a imperativos sociais democráticos. onda neoliberal: "Quando se trata de resolver conflitos numa so-

- Qual o perigo que corremos? ciedade heterogênea, a saída não pode ser pelo mercado." Furtado
- O medo é que toda esta situação pode nos transformar em concorda com a opinião dos liberais de que o Chile "é o país mais

homicidas compulsivos. Civilizações que chegaram a isso não so- bem administrado da América Latina", mas prefere o exemplo s0

breviveram. Roma durou mais de mil anos. Nossa democracia é cialista: "A China está mostrando que o Estado organizado ainda é
uma conquista recente e que n6s estamos simplesmente esfranga- o maior instrumento para o desenvolvimento de um país pobre."
lhando em nome da ganância de alguns. Temos um legado de hu- Para ele, a crise do México tem origem na alta volatilidade
manidade. Queremos desenvolvimento para lutar contra do capital internacional: "Existe uma situação completamente
preconceitos sociais e morais, para que haja justiça, decência e li- nova e incerta que pode levar ao colapso irreversível das fmanças
berdade para todos e para que todos possam experimentar a manei- mundiais." Com o bot money, surgiu uma nova moeda em circu
ra de ser mais feliz. lação completamente fora do controle dos bancos centrais. Isso

vale para México, Argentina, Brasil e os demais países emergen
tes. ''Se houver um vendaval, cai tudo como um castelo de cartas",
adverte Furtado. Ao fim da entrevista IstoÉ, quis saber se Furtado
tem dado conselhos a seu amigo FHC. Sua resposta mostrou que,
apesar da amizade, os dois andam batendo de frente quando se tra
ta de apontar soluções para o Brasil: "O acordo é não falar de as-
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suntos substantivos. Eu, não procuro convencê-lo de nada e ele 'preconceitos de lado a lado. Os argentinos, durante muitos anos,
também não tenta me convencer." consideraram os brasileiros incapazes e preguiçosos e nós conside-

IstoÉ A principal explicação para a crise do México foram rávamos os argentinos desleais. Havia muita desconfIança. Eles
realmente os erros cometidos na política cambial? aflID1avam que nossos produtos eram baratos porque lidávamos

Furtado - Um fato é que o processo de globalização redu- com mão-de-obra escrava. Havia uma má vontade generalizada.
ziu fortemente a autonomia de decisão dos Estados nacionais. Para Essa imagem mudou.
entender a crise mexicana, é necessário ter em conta que a forma IstoÉ - O que se prevê hoje é que a Argentina siga pelo
assumida hoje pelo sistema financeiro internacional escapa ao con- mesmo caminho mexicano e quebre. Não é complicado para o
trole dos bancos centrais. Há uma renúncia consciente aos instru- Brasil ter um parceiro nessa situação?
mentos de governabilidade, como as políticas fiscal e monetária. O Furtado - A Argentina tem uma ameaça enonne sobre a
México não podia se defender. É como a mulher que é traída pelo sua cabeça. É impressionante que um país como a Argentina, que
marido, mas fecha os olhos e diz que está tudo bem. desde os anos 30 foi inovador em política monetária, tenha se en-

Is10É - Que motivos levaram os bancos centrais a perde- caminhado para a liquidação de todos os instrumentos de controle
rem a autonomia? do sistema monetário. Pode-se afirmar que já não existe nesse país

Furtado - Os capitais fmanceiros hoje em dia não são apli- o que chamamos de sistema monetário. O Banco Central não tem
cados em títulos, em ações, instrumentos perfeitamente configura- função nenhuma. O sistema deles não é uma dolarização qualquer.
dos. São aplicados nos chamados mercados "derivativos", ou seja: A Argentina substituiu o meio circulante pelo dólar, mas não emi
títulos financeiros derivados de outros que não fIcam nos balanços te o dólar, não é o dinheiro deles. Os cidadãos podem levar o di
dos bancos e, portanto, não podem ser alvo do controle do Banco nheiro todo para fora, os privados podem tirar os recursos da
Central. São documentos que não deixam rastros. Isso aconteceu gaveta e mandar tudo para o exterior. Se flZerem isso, os bancos
no México, está acontecendo no Brasil e na Argentina também, e quebram na mesma hora, pois dólar ninguém aplica. Eles são en
em toda a economia mundial. Mesmo nos Estados Unidos um ban- gavetados sem rendimento nenhum. Para aplicar é preciso trans
co foi à falência sem que o Federal Reserve soubesse da gravidade fonnar o dólar em peso, mas ninguém é besta de fazer isso. Não
do problema. Os países emergentes poderiam limitar a entrada por medo de que o governo tome os dólares, mas porque não exis
dessas aplicações voláteis. Mas todos preferem tirar partido da fa- te muita confiança no peso. Eles estão vivendo o fenômeno da
cilidade de ..acesso a esse dinheiro, não importando a que risco. desconfiança de que o peso logo vai ser desvalorizado.

Is10E - O problema então não é só das economias emer- IstoE - No caso de a Argentina chegar a situação do Méxi-
gentes? co, o senhor acredita que os EUA socorreriam da mesmaforma?

Furtado - De fonna alguma; É muito maior. Compromete Furtado - Não mesmo. O México foi resgatado do fundo
todo o sistema financeiro mundial. E uma situação completamente do poço pelo governo americano, com US$ 50 bilhões, por causa
nova e incerta que pode levar a um colapso irreversível das fman- do problema da fronteira. A instabilidade do México agravaria o
ças mundiais. A diferença está em que os países grandes se ajudam problema da guerrilha, da migração da massa mexicana, que já é
mutuamente, se escoram uns nos outros. Quando exerceram pres- uma ameaça pennanente. A Argentina, se entrar em crise, passa
são sobre a libra esterlina, todos se socorreram. No caso do Méxi- pelo ralo. Ninguém vai se preocupar. Éum país em que a popula
co, todavia, o Grupo dos Sete criticou a ajuda americana, o que foi ção não morre de fome. Não haverá socorro para a Argentina. Tal
um ato de irresponsabilidade. Por eles, o México poderia quebrar. vez um auxiliozinho, uma pequena mãozinha. O Fundo Monetário
Mas os EUA não podiam pennitir isso. São vizinhos do México e Internacional nunca tinha dado a nenhum país uma ajuda acima de
temem uma crise maior, até uma guerra civil, o que provocaria US$ 3 bilhões. O México levou US$ 17 bilhões, causando uma
uma invasão sem precedentes do território americano por trabalha- enonne irritação nos europeus. Ali se mostrou que o FMI é um
dores mexicanos. Os países europeus, a partir do mercado comum, instrumento de Washington. Todos os países importantes da Euro
optaram por abrir mão da autonomia em nome da integração. A pa juntos não têm nenhuma força. Quem manda é a Casa Branca.
França, por exemplo, não tem coragem de largar a Europa, seria ISTOÉ - Então há o risco de o efeito dominó se abater so-
uma tremenda infidelidade. bre as economias emergentes, incluindo Brasil, fndía e China?

Is10É - Nesse contexto, o que dizer do Mercosul? Furtado - O problema é muito maior do que as economias
Furtado - O Mercosul é uma experiência nova, onde os ris- emergentes. Háuma grande precupação com a fragilidade do siste

cos maiores são para a Argentina, já que o Brasil tem uma econo- ma fmanceiro internacional. Na Europa, não se fala de outra. coisa.
mia mais estável e consolidada, um parque industrial moderno. Criou-se um sistema monetário doente, que é frágil em si. Os ban
Além disso, os salários no Brasil são bem mais baixos. O produto cos centrais foram originalmente criados para evitar crises de li
brasileiro fIca mais baixo que o argentino e, portanto, mais compe- quidez. Isso não funciona mais. Há uma nova moeda em
titivo. Normalmente, a economia mais desenvolvida tem a mão- circulação que não é palpável. São as opções de papéis, de títulos
de-obra mais cara. No caso do Mercosul acontece o inverso e os de dívida, negociadas aleatoriamente. É um mercado indisciplina
argentinos estão muito assustados, pois não têm opção econômica. do, que chega a trilhões de dólares. De um momento para o outro,
Seu grande"parceiro é o Brasil. isso pode virar pó. Se houver um vendaval, cai tudo como um cas-

Is10E - Apesar desse quadro, está ocorrendo uma migra- telo de cartas.
ção grande de empresas brasileiras para a Argentina. Estima-se ISTOÉ - Seria umfenâmeno semelhante ao dos petrodóla
que cerca de 400 empresas já foram para lá. Isso não foi bom res nos anos 70, quando os países em desenvolvimento se endivi
para a Argentina? daram aproveitando a liquidezfarta do dinheiro externo e depois

Furtado - Ocorre que o empresariado brasileiro é mais quebraram com a alta das taxas de juros?
bem estruÚlrado, mais agressivo e muito mais confiante em si Furtado - Sem dúvida naquela época todo mundo achava
mesmo. Já a Argentina tem um Produto (Interno Bruto), hoje, bem que o dinheiro era muito barato. O Brasil se endividou a juros ne
menor que 20 anos atrás. Eles estão sem saída e, muito a contra- gativos de 4% a 5% ao ano, mas os EUA mudaram sua política,
gosto, aceitam a parceria como uma solução. Não há nenhuma dú- elevaram abruptamente as taxas para atrair capital e chuparam a
vida de que os dois países se complementam. Caíram por terra os metade dos capitais disponíveis no mundo. Por uma revira-volta



Furtado - Se diz que o Estado no Brasil é grande, mas na
verdade ele tem uma margem enorme de desperdicio. A participa
ção do Estado no produto nacional é de 24% e na Suécia chega a
44%. Seus recursos são modestos e desperdiçados em projetos de
fantasia, como foi o caso da usinas nucleares, que gastaram milhõ
es de dólares. Não tenho dúvida de que, na América Latina, o Bra
sil é o linico país em que o Estado é fundamental para a
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tão grande que o Brasil quebrou. O sistema agora está muito mais do país e que representa 40% das suas exportações. O Chile priva
debilitado estruturalmente..A ameaça é maior e muito mais grave, tizou a Previdência, mas nynca privatizou o setor de cobre. O Es-
pois pode abarcar a economia mundial. tado chileno é poderoso. E como se fosse uma mina de ouro. A

ISTOÉ - O Brasil vai quebrar? China também é uma grande lição.
Furtado - É evidente que os grandes países vão mobilizar Está mostrando que o Estado organizado ainda é o maior

recursos para evitar uma catástrofe maior na seara deles. Quanto instrumentos para o desenvolvimento de um país pobre. A China
ao Brasil, ele se submeteu a uma dolarização implícita, como os dá espaço para o mercado, mas dentro de uma determinada disci
outros países emergentes, o que o toma vulnerável. Os economis- plina. Por mais virtuosas que sejam as forças de mercado, não pa
tas daqui contavam com um fluxo intenninável de capital externo, demos desconhecer que elas agravam os desequilíbrios sociais,
sonho que chegou ao fIm com a crise mexicana. Pior, temos muito que exigem uma ação corretiva do Estado.
menos meios de defesa e ação do que no passado. IstoÉ - Em meio às discussões que o Brasil enfrenta para

ISTOÉ - É possível uma economia emergente passar ao mudar o papel do Estado, como o Sr. encara as reformas propos-
largo dessa crise? O que é preciso fazer para isso? tas pelo Governo FHC?

Furtado - É necessário conciliar a globalização com um Furtado - O que se passa no Brasil é a decadência do Esta-
mínimo de autonomia e de controle interno, que pennita a criação do, sua degradação. Regenerar e aperfeiçoar o Estado é o grande
de uma política de empregos que anule os efeitos da exclusão so- desafio que se coloca para a presente geração. É um erro grave
cial. Isso exige uma ação complexa do Estado, em colaboração afIrmar que no Brasil sempre prevaleceu a conupção. Minha gera
com a sociedade civil. Trata-se de privilegiar o bem-estar da maio- ção se dedicou ao setor público com honestidade cega. A ditadura
ria. O verdadeiro problema é a incapacidade da sociedade para re- é que trouxe os desvios. A conupção só pode ser combatida por
solver coisas fundamentais. Os brasileiros não chegam a um uma sociedade aberta, com instituições sólidas e democráticas. E
acordo sequer para financiar suas escolas, é uma sociedade que se nunca é demais lembrar que quem construiu o Brasil foi o Estado.
acostumou a viver em desarmonia. IstoÉ - Como fica a onda neoliberal, na sua visão de que

ISTOÉ - Isso seria fruto do problema inflacionário que o só o Estado salva?
País vem enfrentando há anos? Furtado - Há uma onda de neoliberalismo, mas também há

Furtado - Mais do que isso. A inflação se transformou num uma tomada de consciência das limitações do neoliberalismo. Isso
grande negócio. Interessa a muita gente poderosa no Brasil e por não é só no Brasil. Na Inglaterra se diz o diabo sobre Tbatcher e o
isso não acaba. Grande parte da riqueza que poucos acumularam neoliberalismo. O mercado é um instrumento maravilhoso, mas ele
foi doada pelo povo através da inflação. Mas, agora obtivemos não desempenha todas as funções. Quando se trata de resolver
uma vitória contra a inflação aguda. Nunca vi o Brasil tão satisfei- conflitos numa sociedade heterogênea, a saida não pode ser pelo
to com uma conquista como essa. Foi esse fator que pennitiu a vi- mercado. Tem que ter a mão de quem defenda o interesse público,
tória fácil de Fernando Henrique. Durante a eleição, dei uma a solidariedade social. É importante que as duas formas de conce
bronca na Maria da Conceição (Tavares, economista do Pf) por- ber a organização social caminhem juntas. O mercado baseia-se no
que ela convenceu o Lula a ficar contra o plano, o combate à infla- heroismo, na iniciativa, na astúcia, para dar dinamismo ao proces
ção, a única coisa que podia unir os brasileiros. so. Já o Estado busca a solidariedade, tem que proteger os fracos.

ISTOÉ - No Cruwdo também oco"eu a união dos brasi- Isso é que forma uma sociedade moderna. É uma maravilha que se
leiros e isso não foi o suficiente para o sucesso no combate à in- tenha encontrado formas de convivência dos dois processos. Não
flação. se pode é radicalizar, transferindo tudo para um lado ou para o ou-

Furtado - Exato. Mas a verdade é que o Plano Cruzado era tro, como estão querendo fazer aqui no Brasil. Alguns afIrmam
muito grosseiro. Foi feito em cima das pernas. Havia inexperiên- que o Estado é a fonte de todos os males. Pura ingenuidade. Sem o
cia. Eles pensavam que a economia ia entrar em recessão e houve Estado, não se resolve nada.
um crescimento acelerado do consumo. Os rapazes da pue eram IstoÉ - Isso também serve para o Brasil?
imaturos. Mas acho estranho mesmo é que Sarney, um politico ex- Furtado - O Brasil só pára se quiser. Ele tem uma economia
periente, caísse numa esparrela daquelas. tão rica, de complementariedade interna tão grande e tão diversifi-

ISTOÉ - Muitos dos formuladores do Cruwdo, como Pér- cada, que não existe nada que possa paralisar seu processo. Tal
sio Arida, Edmar Bacha e Chico Lopes, são hoje os responsáveis vez, com um tremendo déficit do Estado, houvesse uma paralisia,
pelo Plano Real. O que mudou de lá para cá? mas o Brasil vem crescendo apesar de tudo, mesmo nos tempos de

Furtado - Eles são pessoas competentes e aprenderam bas- governo autoritário. Eu não tenho dúvida de que este país tem um
tante. Um plano dessa ordem não se aprende em livros, só com a grande dinamismo próprio. O problema é saber se esse dinamismo
experiência. Eles fizeram uma experiência arriscada demais, que não vai desembocar em formas cada vez mais injustas de distribui
foi congelar os preços e salários num pais como o Brasil, de eco- ção de renda e de tensões sociais. Nesse caso, podem ocorrer ex
nomia desordenada. Isso não se repetiu. Desta vez, quem afirmou plosães, que não acabariam com o País, mas podem trazer muitos
que haveria recessão foi o PT e errou. De qualquer forma, é preci- danos à sociedade. Temos que tomar consciência de que o mo
so cuidado, poi~ muitos setores têm uma vontade danada de que a mento exige um projeto nacional, uma reflexão. Nossos grandes
inflação volte. E lamentável ver declarações como a de um empre- desafios não são econômicos, são sociais.
sário da Fiesp que deu a entender que um pouco de inflação não IstoÉ - Então não é necessário reduzir o tamanho do esta-
faria mal ao Brasil. do?

ISTOÉ -Existe um modew'de país emergente que debelou
a inflação e ao qual o Brasil deveria tomar como exempw daqui
para frente?

Furtado - Os liberais elegem o Chile como o ideal. De fato,
o Chile é o país mais bem administrado da América Latina, nin
guém pode negar. Mas é uma economia muito mais simples do
que a nossa. O Estado controla o cobre, o produto mais importante
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transformação, porque é um dos que têm a renda mais concentrada
do mundo. E o atraso acumulado em matéria de educação é enor
me. De saúde pública, nem se fala. Poucos países no mundo têm
tanta mortalidade infantil como nós. Por sua vez, não se pense que
vamos r~solver o problema da segurança botando mais soldados
na rua. E estranha essa situação do Rio de Janeiro. Essa cidade
está degenerada. Para resolvê-la, temos que começar pela educa
ção, saúde, emprego, exclusão social. Ou seja, pegar de todos os
lados.

IstoÉ - Está-se prevendo para os próximos a~s um novo
ciclo dedesenvolvimento ecow3mico o nos moldes do milagre eco
w3mico ocorrido nos anos 70. O Sr. crê nessa possibilidade?

Furtado - São duas coisas distintas. Que o Brasil retomará o
crescimento, eu acho perfeitamente nOlmal e quase inevitável. O
País tem possibilidade de resolver seus problemas e há um certo
consenso de que vai conseguir. Outra coisa é milagre. Isso não
existe mais em nenhuma parte do mundo. Em economia, não se fa
zem milagres. Para alcançar as taxas de crescimento dos anos 70
foi preciso que a importação de capitais externos chegasse a 7%
do produto bruto nacional. Taxas de crescimento daquela ordem,
de até 10% ao ano, são improváveis. Hoje não há como [manciar
isso e não existe fluxo de capital para tanto. Eu sou otimista na
medida em que vejo que existe uma tomada de consciência mais
nítida do problema social. As elites brasileiras sempre foram in
sensíveis, não perceberam o absurdo do padrão de vida do povo.
Se fosse sociólogo, faria um estudo sobre isso.

IstoÉ - O presidente Fernando Henrique Cardoso, que é
sociólogo, consulta o Sr. sobre essas questões?

Furtado - Sou amigo de Fernando Henrique, mas não con
versamos mais sobre esses assuntos. Ele sabe de cor a minha opi
nião sobre os problemas brasileiros e eu sei como ele pensa. Eu
estou de fora do governo, isso é coisa para gente mais nova. Ele
me telefonou no hospital, porque eu estava doente. Ele é bastante
inteligente para saber quais são as minhas idéias. Qualquer con
sulta é inútil no governo ou fom do governo. O acordo é não falar
de assuntos substantivos. Eu não procuro convencê-lo de nada e
ele também não tenta me convencer.

O SR. FAUSTO MARTELLO (pPR - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SI"s e Srs. Deputados, recen
temente, representantes da Associação Brasileira das Indústrias de
Calçados entregaram ao Vice-Presidente da República, Marco Ma-

• ciel, um memorial pedindo providências tendentes a beneficiar o
setor.

Sua principal alegação é a de que as indústrias de calçados
enfrentam grave crise, decorrente de problemas de defasagem
cambial ainda não solucionados. Pedem a elevação da alíquota de
importação de calçados de 20% para 30%, o estabelecimento de
uma quota máxima de importações que não supere os 10% da pro
dução nacional e créditos especiais para pequenas e médias empre
sas.

Tais pretensões são justificadas pela aftrmação de que as
exportações de calçados brasileiros caíram de dois bilhões de dóla
res, em 1993, para 1,6 bilhões de dólares, em 1994, além do que,
apenas no segundo semestre de 1994, dez mil trabalhadores calça
distas perderam seus postos de trabalho.

A notícia nos preocupa, e não apenas porque dez mil famí
lias estão passando dificuldades, mas também por indicar dificul
dades que atingem um importante setor da indústria nacional, que
mobiliza praticamente toda a vida econômica de duas grandes ci
dades: Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e Franca, no nosso
Estado de São Paulo.

Preocupa também por afetar um setor de grande expressão
para os resultados da balança comercial do País, responsável por
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Com certeza, isso seria suficiente para tornar o seqüestro
um "negócio" pouco rentável e desinteressante. É bom lembrar, Sr.
Presidente, que medida semelhante foi adotada na Itália com am
plos resultados positivos.

Enquanto nada for feito, mais e mais famílias continuarão
expostas à angústia de ter seus membros nas mãos de facínoras,
escondidos em locais insalubres, mal alimentados e, muitas vezes,
sofrendo agressões fisicas e psicológicas.

Isso precisa ter um fim e o papel do Congresso nesse pro
cesso é inegável.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputa-
dos.

o SR. ROMEL ANísIO (pP - MG. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, já há alguns
anos, ou seria melhor dizer, há algumas décadas, os países da
América Latina parecem ter abdicado de sua soberania para seguir
os ditames dos economistas. A fórmula receitada ao Brasil, Argen
tina ou México é sempre a mesma, Sendo que o Brasil, país de
economia mais complexa, tende a demorar mais para aplicar os
mesmos planos já testados naqueles países.

Tais planos, às vezes mirabolantes, às vezes mais modestos,
têm sempre um ponto em comum: a elevação das taxas de juros a
níveis estratosféricos, como forma de se conter a inflação. Curio
samente, entretanto, eles parecem não funcionar muito bem: afmal,
o Brasil conviveu de 1975 a 1995 com juros altos e inflação igual
mente alta. Vinte anos perdidos, onde os govemos aplicaram uma
fórmula que causou recessão em todas as áreas, menos em uma: o
setor fmanceiro.

Chegamos, depois dessas duas décadas de inflação e estag
nação do crescimento, ao Plano Real. Parecia que tudo estava bem
encaminhado, dando certo. Mas vieram as crises do México e da
Argentina, e o Brasil de novo apela para a velha receita: elevação
dos juros, restrições ao crédito, freio no consumo... O único setor
que continua a ganhar é o dos especuladores, capaz de captar mais
dólares no exterioir, graças à valorização do real, que pode ser
aplicado a taxas elevadas, rendendo de 15 a 18% ao mês, sem fi
nanciar nenhuma atividade produtiva e nem expandir o mercado.

Ora, as taxas hoje praticadas no Brasil inibem o investimen
to e tornam quase inviáveis as pequenas e médias empresas. Com
os juros, sobem o desemprego e a violência. Sabemos também, por
experiência própria, que a inflação brasileira nunca foi controlada
através da elevação das taxas bancárias. O Plano Real e o Plano
Cruzado deram certo, num primeiro momento, graças à confiança
da população; mas essa confiança não é incondicional, e o Gover
no deve fazer por merecê-la.

A sociedade brasileira, senhoras e senhores, acabou de ver
uma geração inteira passar a vida imersa em sacrificios, enfrentan
do uma crise econômica que combinou juros altos, salários baixos,
inflação e recessão. Estamos todos cansados. Não há outra alterna
tiva a não ser ocrescimento do Brasil, a geração imediata de mui
tos empregos e salários. Mas o Governo se intimidou com o
crescimento, diz que não sabe administrá-lo, e volta para a velha
cartilha econômica, como se o Brasil só tivesse duas escolhas: re
cessão ou inflação.

Nós, que já tivemos as duas ao mesmo tempo, não quere
mos nenhuma delas, nunca mais. Os agricultores, os empresários e
os assalariados estavam, até há um mês, confiantes no futuro; mas
o Governo titubeia, volta atrás nas promessas de tranqüilidade eco
nômica e ameaça os cidadãos com a elevação dos juros e a reces
são. Ao mesmo tempo, nossos produtos perdem mercados no
exterior, pois a política cambial os toma artificialmente caros, en
quanto, permite a conquista do mercado brasileiro por produtos es
trangeiros.

Essa difícil e insustentável situação está levando diversas
associações comerciais e industriais de todo o Brasil a exigir, com
veemência, a imediata limitação das taxas de juros reais. O Sr.
Fernando Henrique Cardoso, para ter o apoio dos brasileiros, não
pode repetir a mesma ladainha de seus malfadados antecessores.

Ao invés de se aumentarem os juros, devem ser tomadas a
curto prazo, medidas de saneamento do setor fmanceiro nacional.
O Governo deve parar de socorrer os bancos com o dinheiro públi
co, enquanto deixa os agricultores e empresários à míngua, impos
sibilitados de arcar com os juros e as diversas taxas criadas a cada
novo plano econômico.

Uma fiscalização rigorosa deve ser exercida, de modo a se
impedir a exigência de saldos médios, obrigação de compra de se
guros e outros expedientes ilícitos fartamente difundidos tanto nos
bancos privados como nos oficiais.

A longo prazo, visando estimular a concorrência, é necessá
ria a concessão de nova carta patente para instituições fmanceiras
de âmbito regional. Os bancos nacionais, de modo geral, tratam
maIos seus clientes, pois não existem opções, e o Governo sempre
garante os seus lucros, através das taxas de juros. Isso deve acabar,
pois o Brasil não agüenta nem mais um ano sem crescimento eco
nômico. E para que haja tal crescimento, senhoras e senhores, é
necessária a presença de crédito farto e barato. Senão, quem perde
rá o crédito popular, mais uma vez, será o Governo, e ninguém p0

derá prever quais desastrosas conseqüências virão nos próximos
cinco anos que nos separam da próxima eleição e do próximo mi
lênio.

A situação do Braisl ainda é instável, e uma crise como a do
México, aqui, pode alcançar dimensões catastróficas.

Espero que a equipe econômica ouça a sociedade, antes de
continuar aumentando as taxas de juros e inviabilizando o cresci
mento do País.

Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer.
O SR. NEY LOPES (BlocolPFL - RN. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s. e Srs. Deputados, o crédito
agrícola é fator prioritário para as regiões brasileiras, cuja ativida
de fundamental se concentra no campo. Represento nesta Casa o
Estado do Rio Grande do Norte, que tem dois terços de sua econo
mia dependente do setor rural. Por isso, é do meu dever alertar
para a absoluta necessidade de que linhas de créditos de custeio e
investimento sejam programadas e liberadas no tempo devido,
para evitar o colapso tão usual no Nordeste.

Há que se destacar Sr. Presidente, que o produtor rural no
Brasil é tido como entrave à política agrlcola e interpretado como
"pedinte" de favores. O engano dessa análise nasce da circunstân
cia de que um dos mais cruciais problemas nacionais (e também
internacionais) é a produção de alimentos. O mundo caminha para
valorizar a comida, da mesma forma que valorizou o petróleo, a
borracha e outros produtos. E aí o Brasil terá, certamente, a sua
maior oportunidade no cenário externo, não pela realidade inapro
veitada de hoje, mas pelo seu inegável potencial de crescimento
neste setor.

Gastar dinheiro com a agricultura é investir para o futuro; é
assegurar abastecimento no presente. E no instante em que se fala
da seca no Nordeste, impõe-se que, preventivamente, o Governo
oriente os bancos oficiais, principalmente o Banco do Brasil e
Banco do Nordeste, para tranquilizar o agricultor com a liberação
de suas linhas de créditos de custeio e investimento. No momento,
existe medo, apreensão, porque as gerências regionais só anun
ciam reduções e inexistência de recursos para fmanciamento.
Como fica o agricultor? Entregue a sua própria sorte e arcando
com o ônus de débitos corrigidos pela TR, o que em si já é insensi-



Uma avaliação dessa natureza e desse porte deverá ser de
senvolvida por órgão externo ao sistema escolar. Talvez o próprio
Ministério da Educação devesse assumir a coordenação geral da
avaliação ou delegá-la a outras instituições, como por exemplo as
Universidades.

Ao lado dessa avaliação, ao mesmo tempo individualizada
- no que concerne à aprendizagem/resultados dos alunos - e glo
balizadora, quando trata da escola como um todo, tarDa-se muito
significativo premiar resultados positivos.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Parlamentares, todos sabemos que
o desenvolvimento do Brasil implica necessariamente, mellioria da
qualidade de vida do seu povo, e aí se inclui a questão da educa
ção nacional.

É preciso que todos nós, urgentemente, dediquemos uma
atenção especial às questões educacionais, sob pena de não ver
mos o País agendar uma educação moderna e efetivamente de qua
lidade para o novo milênio.

O SR. JORGE WILSON (pMDB - RJ. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o ano de
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bilidade para com o futuro da agricultura brasileira. estimados sobre o mínimo defmido pelo Ministério da Educação,
Fica, pois, Sr. Presidente, o apelo para que o Banco do Bra- ou até acima, se revertemo os resultados inaceitáveis do ensino pú

sil e o Banco do Nordeste do Brasil, os que mais atuam no Nor- blico.
deste do País, anunciem urgentemente linhas de créditos para a Como vêem, Srs. Parlamentares, a questão não é apenas re
agricultura, de maneira que o produtor rural possa programar-se e passar os recursos diretamente para as escolas, mas, sobretudo, o
exercer a sua atividade sem os sobressaltos existentes no passado. montante dos recursos, pois, se forem repassados os mesmos re-

Era o que tinha a dizer. cursos de sempre, não se alteramo os resultados.
O SR. JOSÉ JORGE ( Bloco!PFL - PE. Pronuncia o se- É imperativo que o Ministério da Educação, na pessoa do

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todos Ministro Paulo Renato Souza, dedique o mellior do seu esforço e
nós tivemos a oportunidade de ver e ouvir, em cadeia nacional de da sua competência à questão do modelo referencial de custo/alu
rádio e televisão o Exmo. Sr. Presidente da República Fernando no, como vetor de tratamento igualitário entre os Estados, escolas
Henrique Cardoso no último dia 7 de fevereiro, quando Sua Ex' e alunos numa perspectiva de justiça social.
anunciou para a Nação as -::inco metas do seu Governo para o ensi- Por outro lado, a adoção de uma sistemática nacional de
no público. educação à distância, como alternativa de valorização e capacita-

Convivemos há décadas com indicadores de ensino muito ção do magistério, é significativa e oportuna, até porque as expe
constrangedores: evasão de 19% e reprovação de 31%, especial- riências vividas com o programa 'Um Salto Para o Futuro", de
mente no Norte e Nordeste. Esforços foram envidados em todos os caráter nacional, e o Telescola, criado em Pernambuco, na minha
níveis de competência - federal, estadual e municipal- e, no en- gestão como Secretário de Educação, em 1991 e 1992, depois co
tanto, esses patamares estão estagnados em alguns Estados do Bra- locado em televisão para todo o Brasil, pela TV Globo, são exem
silo pIos positivos do alcance, da qualidade, da importância e da

Temos consciência de que os esforços e a criatividade para aceitação dos programas teleducativos.
gerar alternativas são inúmeros, contudo, eles interagem muito Um outro aspecto defmido pelo Sr. Presidente em seu pro
pouco significativamente nos resultados, isso porque a base funda- nunciamento à Nação, trata da questão do cuIÚeulo mínimo naeio
mental das dificuldades não é atingida, ou seja, a desigualdade de nal. Vale aqui destacar uma questão maior com relação à Lei nO
recursos entre os Estados e os níveis de ensino não é corrigida. 5.692171, ainda vigente, já ultrapassada há muitos anos, e à nova

O padrão de desigualdade na distribuição dos recursos para LDB, a nO 1.258/88, já também defasada mesmo antes de ser pro
a educação tem cada vez mais dificultado o cumprimento dos pre- mulgada.
ceitos legais de oferta de educação pública gratuita, de qualidade e Dois caminhos surgem então: ou se alavanca a fInalização
em condições de igualdade. do processo de aprovação do Projeto de Lei n° 1.258/88, ou, o que
. Alguns aspectos exemplificam a enorme desigualdade exis- é, talvez, mais apropriado para o momento de reformas que o País
tentes no tratamento dado à educação no Brasil. vive, formule-se uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Em primeiro lugar, a distribuição de recursos entre os Esta- Nacional.
dos é irregular e desproporcional: enquanto os Estados do Sul in- Outra meta que merece destaque na proposta do Sr. Presi-
vestem uma média de R$600,OO por aluno, as escolas particulares dente da República é a que se refere à avaliação das escolas.
investem R$1.000,OO, Pernambuco investe, apenas, R$150,oo por Sem dúvida, o instrumento fundamental para avaliar os re
aluno/ano. Nesse sentido, seria necessário, no mínimo, a grosso sultados das escolas são os testes padronizados de conhecimento,
modo, R$400,OO por aluno, para que se pudesse pleitear um ensi- que permitem identificar resultados positivos e áreas problemáti
no público de qualidade com escolas em reais condições de fun- caso Contudo, o que se faz necessário, na atual situação das escolas
eionamento. públicas no Brasil, é ir além da avaliação dos resultados; avaliar

Outro aspecto significativo das desigualdades diz respeito apenas dos alunos. É preciso que o traballio global da escola seja
aos recursos carreados para o ensino superior. A Universidade Fe- constantemente avaliado segundo critérios defmidos, abrangendo
deral de Pernambuco, por exemplo, com mais ou menos 17 mil direção, professores, pessoal técnico e administrativo, bem como
alunos, tem um orçamento de R$200 milhões, enquanto a rede es- os meios, insumos e condições em que a escola realize seu traba
tadual de ensino, com 1 milhão de alunos e 1.300 escolas, tem um llio.
orçamento de R$180 milliões.

Como se vê, é dificil, senão impossível, assegurar qualida
de, igualdade, acesso e permanência dos alunos na escola pública.

Sr. Presidente, as metas anunciadas pelo Sr. Presidente da
República refletem necessidades básicas e antigas do ensino públi
co brasileiro: o repasse de recursos diretamente para as escolas, a
ampliação das oportunidades de capacitação via TV e vídeos, a re
forma do currículo com adoção de referência.

Contudo, Sras. e Srs. Deputados, há decisões políticas e téc
nicas que antecedem algumas dessas metas e ações.

É o caso, por exemplo, de se construir, talvez pelo próprio
Ministério da Educação e do Desporto, um modelo de custos míni
mos para funcionamento da escola. E, a partir desse modelo de
custos, defmir o valor per capita do aluno igual para todos os Es
tados do Brasil. Aí,sim, repassar os recursos para as escolas será
elemento catalisador de significativas mudanças em busca de ensi
no de qualidade.

Com essa defmição de custos se alterará o montante dos re
cursos a serem transferidos, e só assim, com o repasse dos valores



O SR. PRESIDENTE(Ronaldo Perim) - Concedo a pala
vra, pela Liderança do PCdoB, ao Deputado Aldo Rebelo, que dis
põe de três minutos, para fazer urna comunição de Liderança.

O SR. ALDO REBELO (pCdoB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, inicialmente, gostaria de manifestar mi
nha solidariedade aos Deputados Beto Mansur, do PPR de São
Paulo, e Elias Murad, do PSDB de Minas Gerais, pelos pronuncia
mentos em que registraram os 17 anos da lamentável invasão de
Israel ao sul do Líbano, que tive a honra de visitar como Presiden
te da União Nacional dos Estudantes.

Sr. Presidente, neste momento, em nome do meu partido,
quero registrar a nossa atitude crltica ao Presidente do Banco Cen
tral, que hoje deixou de comparecer a uma audiência pública na
Comissão de Fiscalização e Controle, dando como justificativa
para a sua ausência o fato de ainda estar investigando as irregulari
dades ocorridas na última semana em relação aos chamados espe
culadores do mercado financeiro.

v - GRANDE EXPEDIENTE

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim)- Passa-se ao
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1995 trouxe em seu âmago as esperanças de um novo Brasil, um Uma noticia publicada pela Folha de S. Paulo desmente as
País que tem tudo para ser mais pr6spero e dinâmico, muito mais razões do Presidente do Banco Central. Em sua primeira página,
preparado para seguir em direção ao futuro. diz, hoje, aquele jornal que o Banco Central divulgou nota oficial

Ninguém tem dúvidas de que o papel do Legislativo nesse em que nega qualquer irregularidade por parte das instituições que
processo será preponderante. Este Congresso Nacional tem em negociaram d6lares na última sexta-feira, quando se deu o chama
suas mãos a chance ímpar de poder moldar a história do nosso do ataque especulativo à moeda brasileira. Portanto, isso confirma
País. aquilo que dissemos na tarde de ontem: o Governo não alcançou

Aqui, Sr. Presidente, neste plenário, já estão sendo discuti- qualquer tipo de vitória contra os especuladores.
das as mais palpitantes questões nacionais. Assuntos que, pela sua Sr. Presidente, a situação que atravessamos nesta semana é
controvérsia, mobilizam a opinião pública, fazendo do Congresso muito semelhante à que antecedeu a grave crise enfrentada pelo
o ponto de convergência das atenções do povo brasileiro. México. O Governo brasileiro colocou à venda 12 bilhões de d6la-

Acredito que os Parlamentares, dignos I.:presentantes, estão res em titulos da dívida pública, naturalmente diante da descon
à altura do papel que exercem na gigantesca obra de pavimentação fiança dos investidores em relação à estabilidade da moeda. São
do nosso caminho para o futuro, para o que foram sabiamente es- 12 bilhões em títulos dolarizados, oferecendo, naturalmente, atrati-
colhidos pelo povo. vos que os aplicadores do mercado financeiro não acreditavam

Esta Casa, Sr. Presidente, mais do que nunca, tem de consti- mais existir em relação à nossa moeda, o real.
tuir na câmara de eco da sociedade brasileira, tem de ser a mais A ausência do Sr. Pérsio Arida, portanto, é lamentável, por
perfeita síntese da vontade popular, vontade esta expressa pela voz que o Banco Central e o Governo brasileiro devem a esta Casa
das urnas, onde ficou patente sua soberania. uma explicação verdadeira e satisfatória devido à instabilidade que

Para tanto, sugiro que continuemos fiéis aos compromissos enfrentamos na política econômica no último fmal de semana. .
assumidos durante a campanha, quando tantas cidades visitamos, O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Com a palavra o
conhecendo de perto a realidade de um Brasil que não freqüenta Sr. Carlos Santana, do PT do Rio de Janeiro. S. Ex' disporá de 25
restaurantes, não compra carros de luxo nem usa telefones celula- minutos na tribuna.
res. O SR. CARLOS SANTANA (pT - RJ. Pronuncia o se-

Ao deliberarmos sobre os assuntos em pauta, devemos lem- guinte discurso.) - Sr. Presidente, SI"s e Srs. Deputados, é na con
brar que nossa voz é a voz dos milhares de eleitores que nos con- dição em que estou hoje, de Deputado Federal, venho fazer o meu
cederam autorização para falar em seu nome. primeiro pronunciamento ao iniciar nesta Câmara de Deputados o

Sendo assim, que nossa vontade seja a vontade dos que, meu segundo mandato parlamentar, reeleito pelo povo do Rio de
confiando e acreditando nas mudanças, elegeram o Congresso que Janeiro, em especial pelos trabalhadores ferroviário, marítimos,
terá por missão primeira a reforma da Constituição. portuários estivadores, metalúrgicos da contração naval, pelos

Que cada cidadão, nas fábricas e nos escritórios, nas praias meus irmãos favelados, pelos meus irmãos negros e pelos meus ir
ou nas montanhas, tenha a certeza de que tem aqui, nesta Casa, um mãos demitidos do Plano Collor. Este foi o único capital que me
representante digno de suas legítimas aspirações. elegeu: a mobilização dos trabalhadores. Na verdade, fui reeleito

Essas aspirações, Sr. Presidente, não são impossíveis, nem pelos excluídos da sociedade para, contraditoriamente, representá
ao menos difíceis. O que cada um dos brasileiros deseja, no seu ín- los neste Congresso Nacional, que muito pouco tem conseguido
timo, é ter a certeza de que terá sempre a condição de dar o melhor fazer por este povo.
a si mesmo e à sua família, ou seja, moradia, saúde, transporte, Chamo atenção que não costumo dizer que "sou" Deputado,
educação, emprego honesto e salário digno. mas apenas que "estou" temporariamente nesta condição privile-

Contudo, nada será possível se o Legislativo não tiver uma giada de Parlamentar. Na verdade sou, e sempre serei trabalhador
participação efetiva e democrática, em consonância com os verda- e brasileiro, com muita honra soldador ferroviário, e com maior
deiros postulados da cidadania. honra ainda Presidente do Sindicato do Ferroviário do Rio de Ja

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, SI"s e Srs. Deputa- neiro. Pela minha atuação como membro da Comissão de Trans
porte desta Casa., da qual fui Presidente em 1991, represento hoje,
a nível nacional, os ferroviários, os portuários, os marítimos os
metalúrgicos da construção naval e os demitidos.

Farei neste discurso um balanço-síntese de meu primeiro
mandato. Embora tenha atuado em outras áreas, principalmente li
derando, conjuntamente com outros companheiros, o movimento
pela anistia dos demitidos, adquiri nestes meus quatro ~eiros

anos a consciência da importância do Setor Transportes, experiên
cia que norteará este meu segundo mandato. De ferroviário do Rio
de Janeiro, passei a ter uma visão nacional da problemática dos
transportes no País, dentro de uma 6tica multimodal, em que cada
modalidade (rodovia, ferrovia, hidrovia ou aerovia) tem um im
portante papel a cumprir, uma complementando a outra; mais que
isso, transparece com toda a força a importância do Setor Trans
porte, num país de dimensões continentais, com uma costa tão
imensa e comum comércio exterior dos mais pujantes.

Desta forma, pretendo apresentar como síntese de meu
mandato a essência de minha experiência anterior, tomando públi
co os eixos de uma nova política nacional de transportes, que bus
ca reconstruir e redirecionar o Sistema Nacional de Transportes
em novas bases. Este trabalho foi preparado pelo Gmpo Nacional

dos.
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de Transporte do PT, do qual faço parte; apresento neste discurso sidade de recuperação imediata; 30% das locomotivas da Rede
uma síntese do trabalho e anexo, para fIns de constar dos anais Ferroviária Federa - RFFSA estão inativas; a frota mercante brasi
desta Sessão do Parlamento e desta Casa, a cópia integral do docu- leira está envelhecida, com mais de 15 anos de idade m~dia; os
mento, que será em breve publicado. equipamentos dos portos estão obsoletos; em suma, o Sistema Na-

Este trabalho é fruto da dedicação de um grupo de compa- cional de Transporte, construído com o sacrifício de várias geraçõ
nheiros de partidos, lideranças da área, cidadãos especialistas em es de brasileiros, padede hoje de senilidade precoce, em franco
transportes, e fruto de várias discussões amadurecidas com diver- processo de deterioração e sucateamento, tendendo ao colapso.
cos representantes de segmentos do setor. É interessante que nosso As conseqüências são as piores: 60.000 acidentes de trânsi
diagnóstico do Setor Transportes tem pontos de similaridade com to por ano nas vias federais, gerando as chamadas "estradas da
o Programa apresentado em campanha do Governo do Presidente morte"; elevadíssimo risco, inclusive de fortes danos ambientais,
Fernando Henrique Cardoso. No entanto, as soluções são estrutu- no transporte de produt40s perigosos em grande escala pela ferro
ralmente diferentes; de um lado, nós procuramos garantir sobretu- vias e hyidrovias; enfun, o custo global do transporte desde a sua
do funcionamento do Sistema Nacional de Transportes existente; origem até o seu destino é triplicado em muitas situações, encare
por outro lado, o programa do atual Governo preocupa-se em fazer cendo o preço fmal dos produtos.
grandes novas expansões do sistema, sem se referir'à recuperação 2. desequilíbrio na matriz modal de transportes, em prejuízo
do atualmente existente, hoje em franca deterioração. Passo agora dos sistemas ferroviários e hidroviários, uma vez que as rodovias
a apresentar as linhas essenciais de nosso programa. transportam cerca de 60% das cargas e mais de 95% dos passagei-

Uma nova política de transportes deve considerar como ros, o que implica maior consumo de combustível, além de causar
eixo prioritário reconstruir e redirecionar o Sistema Nacional de desgaste prematuro das próprias estradas pelo elevado número de
Transportes em novas bases, admitindo, por princípio, que trans- cargas pesadas, que deveriam ser transportadas por ferrovias ou hi
porte é, antes de tudo, uma atividade-meio, fator indispensável ao drovias.
processo de desenvolvimento econômico e social auto-sustentado, 3. falta de condições econômico-fmancerras para atendi
voltando-se ao atendimento das massas secularmente oprimidas mento às necessidades das novas regiões de fronteira para desen
neste País. Como conseqüência natural deste princípio, o provi- volvimento agrícola e extração mineral, que vem exigindo fortes
mento, pelo menos, da infra-estrutura básica para o funcionamento investimentos na malha viária do País.
do Sistema Nacional de Transportes é uma função tipicamente es- A regeneração do Sistema Nacional de Transportes, a rea
tatal. Seus resultados só podem ser medidos pelos beneficios so- rientação da matriz modal de transportes e atendimento adequado
ciais líquidos proporcionados à população, em termos de melhoria às regiões de fronteira agrícola-mineral compõem a tríade essen
do bem-estar coletivo, principalmente através da redução do custo cial do conjunto de prioridades do Governo Democrático Popular
de transporte, da diminuição do tempo de viagem, do aumento da no Setor Transportes. O alicerce deste trinômio de restruturação do
segurança nas vias Sistema Nacional de Transportes está calcado em dois pilares cen-

A Política de Transportes deve defmir dois outros grandes trais: a definição de uma Política Nacional de Transportes, em no-
eixos: vas bases, e a implementação de um Programa de Regeneração do

- um, dedicado a assegurar o funcionamento regular do Sis- Sistema Nacional de Transportes. O suporte fmanceiro principal
tema Nacional de Transportes - SNT, adotando soluções emergen- deverá ser o Fundo Nacional de Transportes - FNT, restabelecido
ciais, através de ações imprescindíveis, mas de baixo volume de através de emenda constitucional e o Fundo de Marinha Mercante
investimentos, respeitados os atuais limites restritivos de recursos, - FNM, além de recursos privados para novos investimentos, sob
com base em estudos já disponíveis; nesta linha, considera-se tam- a forma de capital de risco, empréstimos externos em situações es
bém importante concentrar esforços em reformas de caráter insti- pecfficas e suplementações orçamentárias para empreendimentos
tucionais, gerenciais, de racionalização das atividades de cunho nitidamente social ou estratégico.
governamentais e dos processos de regulamentação dos selViços Esta Política Nacional de Transportes visa, antes de tudo,
oferecidos, cujos resultados podem muitas vezes superar o da rea- interromper o longo ciclo de sucateamento dos sistemas de trans
lização de obras fisicas, e porte brasileiro, que atingiu inicialmente as ferrovias, os sistemas

" - outro, de caráter estrutural, empenhado em produzir uma de navegação, os portos e agora também as rodovias. A recupera-
Política Nacional de Transportes, que será o instrumento norteador ção da infra-estrutura básica existente, a modernização de seus
de todas as ações de governo, baseado em um processo de planeja- veículos, embarcações e equipamentos, seu aprimoramento e inte
mento participativo, descentralizado, integrado e permanente. gração multimodal, constituirão as prioridades básicas, através da

Este trabalho está enfeixado num ponto central: apontar os implementação de um Programa de Regeneração do Sistema Na
principais macroproblemas de transportes, na área do Governo Fe- cional de Transportes, que restabeleça o funcionamento dos trans
deral, como ponto de partida para indicações de soluções consen- portes em regime de eficiência e em condições de segurança.
suais, obtidas junto aos principais atores da comunidade dos Incluem-se aí principalmente a eliminação de trechos saturados,
transportes (usuários, operadores - trabalhadores e empresários - e assim como de "pontos críticos", geradores de acidentes ou de gar
Governos - União, Estados e Municípios). Destacam-se três ma- galos no escoamento da produção, nos sistemas rodoviário, ferro
croproblemas, entre vários outros, que gravam hoje o setor de viário e portuário.
transportes, no âmbito da União: A implantação de sistemas efIcazes de controle de excessos

1. degeneração acentuada da infra-estrutura existente, assim de peso por eixo dos veículos nas rodovias é medida imprescindí
c~o dos veículos, embarcações e equipamentos do Sistema Na- vel para garantir a efetividade deste Programa, evitando o desgaste
cional de Transporte, por falta de manutenção adequada, por satu- prematuro das vias, conjugadamente com a melhria das ferrovias e
ração e por obsolescência de vários de seus sistemas: existem hoje das hidrovias, de modo a propiciar a transferência das cargas mais
cerca de 16.000 km (32%) de estradas federais pavimentadas em pesadas para aqueles sistemas mais apropriados.
precária situação, o que é agravado pela absoluta falta de fiscaliza- Considera-se questão de prioridade máxima eliminar as "es
ção e controle do excesso de carga por eixo, nas estradas; cerca de tradas da morte", através do aumento de capacidade de vários tre
8.000 km (36%) de vias férreas de alta densidade estão com neces- chos viários (duplicação ou terceira faixa), acessos adequados em



- restaurar, por ano, 4.000 km. de rodovias federais;
- efetuar anualmente a conservação' de toda a malha rodo-

viária (50.000 km.), para que seja substancialmente reduzido o
atual ritmo de degeneração;

- melhorar os níveis de segurança de tráfego, para diminuir
o número de acidentes e eliminar 570 pontos críticos por ano, pro
movendo inclusive campanhas para elevar os níveis de educação
para o trânsito;

- implantar postos fIXOS e móveis de pesagem, com o obje
tivo de controlar o excesso de peso dos veículos de carga, de modo
a preservar a vida útil do pavimento e proporcionar aumento de se
gurança nas estradas, inclusive induzindo a transferência da carga
mais pesada para as ferrovias ou hidrovias;

- desenvolver pesquisas para melhoria da infra-estrutura
dos transportes, e realizar treinamento para capacitação profissio
nal, melhorando a qualidade técnica do setor;

- promover adequação de capacidade em 300 km. por ano,
de trechos que se encontram saturados, principalmente próximos
das áreas urbanas, propiciando melhores condições de tráfego e di
minuindo o número de acidentes;

- readequar o sistema ferroviário da RFFSA, restaurando, a
cada ano, em média, 1.250km. de via permanente, modernizando
75 locomotivas, assim como recuperando 500 vagões, além de
modernizar os sistemas de operação, de comunicação e armazena
gem, capacitando o sistema para operar com carga geral e passa
geiros de longa distância;

- garantir a melhoria da infra-estrutura portuária e dos equi
pamentos portuários, priorizando aquelas áreas destinadas à atra
ção de navios de cabotagem de carga geral.

Para executar esse programa seriam necessários cerca de
US$2,0 bilhões por ano, de acordo com a capacidade histórica de
investimentos do Setor Transportes, bem menos do que os cerca
de US$5,0 bilhões, fantasticamente previstos no Programa de
Campanha do atual Presidente Fernando Henrique Cardoso, que
propõe grandes expansões, quando o País não consegue sequer ta
par os buracos de suas estradas.

No entanto, parece-nos claro que o atual Governo não está
apontando para nenhuma política nacional de transportes, nem
para os eixos que apontamos, nem para o seu próprio compromis
so de campanha. É uma nau em parte sem rumo, mas em parte se
guindo desesperadamente os rumos de uma política neoliberal, já
abandonada em seu berço pátrio, a Europa, e agora rotundamente
fracassada na América Latina. Mas mesmo assim insiste.

Esta insistência em uma política apátrida tem três linhas
marcantes no setor transportes: a abertura da cabotagem e da nave
gação interior ao capital estrangeiro, a propalada flexibilização do
monop6lio de petróleo, inclusive do transporte de petróleo bruto e
seus derivados e onda de privatizações que varre o setor transpor
te, de forma inconseqüente, em especial, a privatização da Rede
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travessias urbanas, sinalização compatível e defensas adequadas, Nação, hoje avaliado em cerca de US$3OO bilhões, montante supe
além da restauração ou mesmo reconstrução da via, se necessário. rior à nossa dívida externa.
No momento, a duplicação das vias entre São Paulo e Belo-Hori- Na realidade, os recursos disponíveis para investimento fo
zonte e entre São Paulo e Porto Alegre, assim como de aumento de ram drasticamente reduzidos, conforme pode ser observado no
capacidade em vários trechos da Via Dutra (Rio - São Paulo) quadro seguinte, passando de uma média de US$2,0 bilhões
constitui obras já de clamor público, a serem feitas 'em contraparti- anuais na década de 70 para menos de US$O,4 bilhão por ano nos
da com os Estados e com apoio fmanceiro do BID. últimos 5 anos, inviabilizando qualquer política nacional de trans-

Como suporte fmanceiro do Programa de Regeneração do portes. Ressalte-se que nos exercícios de 1994 e 1995 o Governo
Sistema Nacional de Transportes, a principal medida é a volta da Federal dotou um verba ínfima para o Setor Transportes, cerca de
vinculação de recursos, tendo como fonte um único imposto sobre US$300 milhões, a menor de toda a história, o que mostra a abso
os combustíveis e lubrificantes, sem aumentar a carga tributária, luta falta de prioridade para o setor.
considerando-se devidamente as necessidades da União, dos Esta- Para reverter esta difícil situação, a proposta é atingir as se
dos e dos Municípios. Os recursos arrecadados seriam vinculados guintes metas principais, através do Programa referindo, quais se
a um Fundo Nacional de Transportes - FNT, com vistas a finan- jam
ciar, exclusivamente, a manutenção, a restauração, a segurança do
tráfego viário e a adequação de capacidade de trechos saturados,
pesquisa e desenvolvimento tecnológico, treinamento e capacita
ção da mão-de-obra. Para tanto se faz necessário aprovar emenda
constitucional, que na Revisão Constitucional contou com o apoio
unânime dos Parlamentares da Comissão de Viação. Faz-se tam
bém necessária a reconstituição do Fundo de Marinha Mercante,
dotando-o de recursos próprios capazes de garantir o adequado fi
nanciamento para renovação e adequação da frota mercante brasi
leira às exigências da concorrência internacional, de acordo com
Projeto de Lei que apresentei nesta Casa, que já passou por todas
as Comissões desta Casa e que tive a satisfação de ser comunicado
Pelo Presidente da Câmara dos Deputados, de que o mesmo irá, fi
nalmente, para a redação fmal e em seguida para o Senado Fede
ral, após cerca de 3 anos de luta.

Por sua vez, a questão estrutural preconiza uma mudança na
matriz modal dos transportes l\rasileiros, tornando-a mais equili
brada. Uma nova política deve pregar o compromisso de iniciar
este redirecionamento da matriz de transportes, a favor das ferro
vias e hidrovias, sem prejuízo da atual estrutura rodoviária, sempre
num enfoque multimodal e sistêmico, incentivando aqueles siste
mas de transportes que propiciem ao País o menor custo social.

.Sua implementação, contudo, é uma tarefa que compete à socieda-
o de como um todo; ao Governo cabe ser, principalmente, o elemen
to desencadeador e catalisador desse processo de mudança,
oferecendo as condições para sua implementação.

Destaca-se aí como fundamental a revitalização do trans
porte por cabotagem, para carga geral, através de modernos méto
dos de unitização de mercadorias, atendendo a imensa maioria da

. população situada na costa brasileira, a menores custos, interligan
do esse mercado de massas com as regiões internas do País, princi
palmente através de ferrovias e vias navegáveis interiores,
alimentando a rede básica com a perenização de uma malha de vi
cinais, através de incentivos federais ao desenvolvimento de novas
tecnologias nessa área e coordenação de esforços de pesquisa e fi
nanciamento. Há que se referir também que se impõe, como fator
de soberania nacional, dotar o País de uma moderna frota mercan
te própria, capaz de oferecer serviços a preços competitivos no
mercado internacional. A propalada eficiência dos portos brasilei
ros será alcançada quando o Governo, mesmo em parceria com a
iniciativa privada, investir seriamente na recuperação e modern
ização dos obsoletos sistemas operacionais, que há cerca de um sé
culo são utilizados nos terminais portuários.

Considera-se, por fim, que, se a regeneração do Sistema Na
cional de Transportes não for seriamente perseguida, todo o res
tante estará comprometido, inclusive os novos sistemas
ferroviários ou hidroviários, já reclamados pela sociedade. Ao in
vés de avançarmos, corremos o risco de perder este imenso patri
mônio que já foi construído com enorme sacrificio social da
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Ferroviária Federal- RFFSA.
A atual Proposta de Emenda Constitucional ao art. 178, do

Poder Executivo, travestida de um mero enxugamento do texto
constitucional, procura, na verdade, abrir a navegação costeira (ca
botagem) e a navegação interior ao capital estrangeiro, inclusive
podendo permitir que os navios brasileiros sejam totalmente tripu
lados por estrangeiros. Vai-se longe demais, além de constituir
uma verdadeira excrescência.

A elite dirigente brasileira costuma decidir olhando a expe
riência estrangeira dos países desenvolvidos. Pois que as olhem
agora! O transporte interno, de mercadorias e de pessoas, em qual
quer País do mundo, é feito exclusivamente por nacionais, pratica
mente sem exceções, quer seja no sistema rodoviário, quer no
ferroviário, quer no aquaviário (interior e maritimo) e quer no
aeroviário. Especialmente, a navagação de cabotagem é privativa
de embarcações nacionais nas principais potenciais maritimas, ci
tando-se como exemplo os Estados Unidos, França, Japão, Holan
da, Alemanha, Grécia, etc. É só abrir os olhos e ver. Esta emenda
caminha assim na contramão da experiência internacional. Querem
ser mais neoliberalistas do que os pais do neoliberalismo!

Apesar de líder sindical. de trabalhadores, vejo-me na obri
gação de alertar os empresários brasileiros da ârea de transportes.
Num primeiro momento, abocanha-se o mercado dos annadores
nacionais, que ainda desfraldam em seu mastro a bandeira brasilei
ra, enconomizando divisas para este País e gerando empregos.
Caídos estes, nada impede, pela rigidez da lógica neoliberal, que o
próximo setor será o de navegação aérea. Por que não? Os argu
mentos que estão utilizando para a navegação aquaviária encai
xam-se como uma luva também para este setor.

Raciocina-se que seria mais econômico ao País permitir o
uso de espaços ociosos de navios estrangeiros que transitam pela
costa brasileira. O mesmo argumento é válido para aeronaves es
trangeiras que contam o espaço aéreo brasileiro. Nossos Parlamen
tares poderão agora contar nos concorridos vôos para Brasília, por
exemplo, com os serviços de uma "Air FranceJBrasil"? Quem ga
rante que num passo mais audacioso tal abertura não será feita
também para o sistema rodoviário? Deve-se citar que a lei de reci
procidade internacional não é, obviamente, aplicada no transporte
interno de qualquer País: se abrimos a cabotagem ou navegação
interior para navios estrangeiros, não estaremos autorizados a tran
sitar nos sistemas de transportes semelhantes dos países estrangei
ros que por aqui aportarão. Será uma via de mão única: tudo será
levado, nada será retribuído.

Para se ter noção dos cuidados que os Estados Unidos to
mam com sua navegação costeira, na rodada uruguaia do GATI
não permitiram incluir, no item sobre serviços, a liberação do
transporte maritimo internacional e também o de cabotagem.

Estes são argumentos de certa fOlma políticos, mas existem
outros contra esta emenda que podemos citar:

A costa maritima brasileira está geograficamente distante
das rotas predominantes do comércio internacional (o chamado
tráfego Norte-Sul/Europa - América do Norte), com mais de 80%
deste comércio. O nosso tráfego é marginal, atuando no sentido
Leste - Oeste. Assim sendo, não há interesse do capital estrangeiro
em manter linhas regulares em nossa costa, apenas viagens even
tuais, de acordo com seus interesses específicos. Colocar o escoa
mento de nossas mercadorias à mercê de momentâneas situações
do quadro do comércio internacional, que podem ser favoráveis ou
não à permanência de navios estrangeiros em nossa costa. Em
muitas situações será verdadeira a frase popular: "ficaremos a ver
navios";

A Cabotagem seria fruto da ação de "dumping" de empre
sas de navegação estrangeiras com interesse em nosso mercado in-

terno, eliminando em curto prazo a nossa frota própria mercante
de cabotagem. A ação de "dumping" é perfeitamente possível,
haja vista a existência de megatransportadores, possuidores de
capital superior dois bilhões de dólares e mais de uma centena de
navios por empresa, representando grandes grupos ,estrangeiros
(alemão, dinamarquês, americano, chinês, e japonês). E importante
observar que estas empresas já se fazem representar e defendem
seu interesse nos tráfegos brasileiros, através de associações;

Nossa submissão ao poder marítimo estrangeiro não se li
mitaria ao escoamento de nossas mercadorias; haverá certamente a
discriminação de produtos e tráfego, deixando aos brasileiros as
piores cargas e as piores rotas;

A emenda proposta pelo Poder Executivo é incoerente com
a posição dos governos envolvidos no MERCOSUL, que reconhe
ceram a privacidade de sua respectivas navegações de cabotagem
e interior;

A provável falência da maioria de nossas empresas de cabo
tagem traria mais um forte fator de enfraquecimento à nossa já de
bilitada indústria de construção e reparação naval, com a
suspensão de novas encomendas, gerando ainda mais desemprego,
num setor de desempregados;

A obrigatoriedade de utilização de embarcações nacionais
na cabotagem é uma constante histórica nas Constituições brasilei
ras, como ocorreu em 1891, 1934,1946,1967 e 1988.

Vale considerar ainda que o mercado da cabotagem corres
ponde a cerca de 300 milhões de dólares por ano, não sendo assim
desprezível. No entanto, num primeiro momento, pode-se pensar
que o alvo das grandes empresas de navegação estrangeira seria o
transporte de carga geral. Na verdade, são transportados cerca de
97 milhões de toneladas de carga pela nossa cabotagem, dos quais
78 milhões de toneladas são granéis líquidos, quase tudo petróleo
e seus derivados, 18 milhões de toneladas são granéis sólidos e tão
somente 1 milhão de toneladas, de carga geral, onde estão a cha
madas cargas nobres, de alto valor agregado. Ao contrário do que
se pensa, não haverá interesse na carga geral, pois nossos portos
não estão ainda aparelhados para receber este tipo de carga, nem
estarão nos próximos 10 anos, com a falta de política governamen
tal para o setor.

Em outras palavras, o alvo é o transporte de petróleo e seus
derivados. Agora fica tudo claro. O que se quer é a plena garantia
da entrega do petróleo ao capital estrangeiro, em toda a sua etapa,
desde a prospeção até o seu transporte interno. Assim a emenda
sobre cabotagem e navegação interior não pode ser entendida; faz
parte de um processo bem mais amplo, estando fortemente correla
cionada com outras emendas constitucionais, sendo em grande
parte decorrência ou subproduto de outras emendas apresentadas,
em especial a que trata da flexibilização do monopólio do petró
leo, inclusive seu transporte (art. 177) e a que versa sobre a mu
dança do conceito de empresa brasileira (art 171).

ConcIamo assim a todos as entidades de classe do setor
transporte a se manifestarem contra essa emenda, porque lesiva
aos interesses nacionais, nos fazendo cobaias de uma experiência
neoliberal, nunca tentado por eles mesmos em seu próprios países.
Na verdade, corroe-se o conceito de soberania nacional. Não en
tendemos como a Marinha de Guerra é favorável, ela que sempre
defendeu o conceito de poder naval brasileiro, formado por vasos
de guerras e auxiliado pela nossa frota mercante. Como fica agora
este conceito estratégico para a soberania nacional. Estranhamos
muito quando fomos informados que o Ministro da Marinha con
corda com esta emenda. mais dificil fica ainda de entender que o
nosso colega Deputado Odacir Klein. hoje Ministro dos Transpor
tes, tenha emprestado sua assinatura a tais propósitos.

Outra questão que nos preocupa no momento é a privatiza-
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ção da Rede Ferroviária Federal- RFFSA. Nascendo sob o impé- implantação de grandes projetos - como foi o caso da Ferrovia do
rio da ilegalidade, foi colocada no Plano Nacional de Desestatiza- Aço - e para o transporte metropolitanos de passageiros. Em con
ção como se fosse uma empresa com ações a serem vendidas na seqüência, os investimentos necessários para continuar a adapta
Bolsa, e não serviço privativo da União, que só pode ser objeto de ção do sistema, tais como restauração e melhoria de linhas
concessão. Pretendo reativar um projeto de Decreto Legislativo existentes, contração de pátios e terminais, melhoria dos sistemas
que sustava este tipo de procedimento, ou mesmo entrar em íns- de sinalização e de controle de tráfego, recuperação dos equipa
tância superior da Justiça contra tal decisão. Além disso, os estu- mentos de transportes existentes, ficaram aquém do desejável para
dos caramente desenvolvidos por consultoras estrangeiras pelo que o sistema continuasse a crescer."
BNDES são caixas pretas, a cujos resultado não se tem acesso. Os cépticos poderão ainda falar que esta é uma posição ul-

Fala-se muita coisa sobre o processo de privatização da trapassada do último Governo autoritário. Porém, fala mais alto o
Rede Ferroviária Federal. O mais grave será a sua segmentação em trecho que consta do documento "Brasil: Transporte para o Futu
várias empresas, tirando-lhe o caráter de uma rede nacional de ro", da Confederação Nacional de Transportes - CNT, de 1992,
transportes integrado. Seriam algumas empresas privadas, duas ou entidade máxima de representação dos empresdários de transpor
três, outra para o restante da área comercial, e uma de cunho so- tes, resumindo o resultado da "Conferência Nacional para integra
cial, pública, para o transporte subsidiado do Nordeste. Ao acabar ção e Desenvolvimento do Transporte", primeira grande
segmentar a RFFSA não sabem como fazer com a integração ope- conferência de transporte no Brasil, feita pela iniciativa privada,
racional entre as várias áreas. Já falam até emuma Associação Na- que contou inclusive com a participação, em sua abertura do Presi
cional para suprir esta lacuna. Para que então desmantelar o dente da República. Assim se expressaram os empresários brasilei
sistema da RFFSA? Além disso, em muito produtos passar-se-a na ros de transportes: "Note-se que, apesar da falta crônica de
prática de um monopólio estatal de transportes, minério por exem- recursos financeiros, em conseqüências das dificuldades atravessa
pIo, para um monopólio privado, sabidamente pior. das pelo País e, também, da sua pouca capacidade de mobilização

O que mais me assusta é a alegada ineficiência da RFFSA. política, as ferrovias brasileiras têm passado por um processo de
De um modo geral, são afirmações mentirosas. O segmento co- racionalização operacional e administrativa, onde são destacados:
mercial da RFFSA é hoje operacionalmente lucrativo. Todo "défi- aumento da produção e da produtividade, redução do quadro de
cit", nos últimos anos, do sistema da Rede advém da prestação de pessoal, eliminação de ramais antieconômicos, utilização de tri
serviços anti-econômicos pela RFFSA, na região do Nordeste, sem lhos mais robustos soldados em barras-longas, fIXação elástica,
a corresponde contrapartida de recursos financeiros do Governo, modernização dos sistemas fIXOS de controle e segurança de tráfe
em desobediência à Lei que estabeleceu em 1973 o Plano Nacio- go e renovação da frota de vagões". Mais uma vez afirmo: se não
nal de Viação. O Governo Federal deve hoje à RFFSA mais de citasse a fonte, seria acusado de faltar com a verdade ou de corpo
500 milhões, que lhe deveriam ser transferidos, a título de ressarcí- rativismo inescrupuloso.
mento pela prestação de serviços sociais, na conta de "nonnaliza- Nesse contexto adverso, de falta de recursos, de não paga
ção contábil". Hoje todo o lucro obtido nos segmentos comerciais mento dos débitos do Governo, que leva hoje a RFFSA a ter mais
da RFFSA são tranferidos para cobrir o enorme "déficit" gerado de 30% de seus vagões e locomotivas imobilizados, por falta de
pela operação no Nordeste, e não honrado pelo Governo Federal. peças, s6 se explica mesmo corporativamente, pelo brio e brasili-

Neste contexto, pergunto se o Governo honrará o déficit da dade de seus funcionários manterem a empresa funcionando, com
nova empresa ferroviária nordestina, ou a deixará morrer paulati- sucessos ganhos de produtividade.
namente? O que a RFFSA menos precisa agora é de privatização. É

Um trabalho do Governo Federal, elaborado em 1985, de tí- preciso antes de tudo que o Governo reponha à Rede os recursos
tulo "Perspectivas de Desenvolvimento do Setor Transporte", do que são dela. O dinheiro que usará para preparar a privatização, se
Ministério dos Transportes, afirma categoricamente: "A se analisar gundo exigência do próprio BNDES, seria muito mais bem empre
o sistema ferroviário brasileiro nas três últimas décadas, constata- gado, se usado na recuperação operacional da RFFSA, num novo
se um grande dinamismo. A imagem de um sistema estagnado e conceito de transporte multimodal, expandindo-a para ser mais
ineficiente, atribuída às ferrovias brasileiras, notadamente àquelas agressiva, inclusive atuando na aérea de carga geral e intensifican
administradas pela Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA, não do o transporte de passageiros de longa distância.
corresponde à verdade dos fatos. Apesar das grandes dificuldades O Sr. Freire Júnior - Permite-me V. Ex· um aparte?
de natureza financeira por que passava a Empresa, ela vem cre- O SR. CARLOS SANTANA - Com prazer, Deputado
scendo com base em ganhos de produtividade e eficiência" Se não Freire Júnior.
citasse a fonte, certamente passaria por mentiroso. O Sr. Freire Júnior - Caro Deputado Carlos Santana, ouço

O texto vai mais longe ainda, afirmando, entre outros elo- com muita atenção o discurso de V. Ex·, que, com o conhecimento
gios: 'Houve uma preocupação muito grande em aprimorar proce- adquirido ao longo dos anos, não só nesta Casa, mas durante a sua
dimentos e reduzir custos. Essa preocupação pode ser melhor militância política, traz informações valiosas a este Plenário. Mais
sentida quando se nota que, enquanto em 1964 cada empregado da do que isso, nobre Deputado, V. Ex· faz uma diagnose muito pró
Rede produziu em média 144 mil unidades de tráfego (soma de 1 pria de quem tem conhecimento profundo da realidade do setor de
passageiro-quilÔIDetro com 1 tonelada-quilômetro), em 1978, este transporte do nosso País. Dentro dessa análise que V. Ex· tece,
nível de produtividade evoluiu para 363 mil unidades de tráfego". muitos dos pontos abordados coincidem com o pensamento que
Dados oficiais do Ministério dos Transportes mostram que o nú- quero expressar. V. Ex· afnma que, de 1970 para cá, o Ministério
mero de funcionários da RFF8A decaiu de 67.522, em 1985, para dos Transportes tem perdido a sua importância dentro do contexto
46.063, em 1993. político-administrativo do País, não s6 porque os recursos que lhe

O texto referido é ainda mais preciso: Paralelamente a esse são destinados no Orçamento Geral da União são cada vez mais
crescimento,..., não houve aumento dos investimentos com o fnn reduzidos, mas também pela falta de uma política adequada para a
de reaparelhar a empresa para realizar o transportes em condições área de transporte do País. V. Ex· afnma com propriedade, e cOn
e a custos operacionais satisfat6rios. Além disso, os investimentos cordo, que é preciso que intensifiquemos os investimentos na área
feitos no período anterior predominantemente orientaram-se para a de transporte fluvial e ferroviário, além de recuperarmos a malha



Aproveito a oportunidade para agradecer ao Presidente da
Comissão de Viação e Transportes por ter me mantido na relatoria
do Projeto de Lei dos Transportes Multimodal de Cargas, empe
nhando-me para aprová-lo o quanto antes, o que fará com que o
Brasil entre verdadeiramente entre na nova era da modernidade do
transporte multimodal de cargas.

Por fim, faço questão de agradecer e elogiar a atitude do
Presidente desta Casa, Deputado Luís Eduardo, que garantiu, em
parecer de 9 de março de 1995, que o Projeto de Lei n° 3.448, que
trata do fmanciamento para a construção de navios, de minha auto
ria, fosse finalmente encaminhado ao Senado Federal. Após mais
de 3 anos de luta, a Direção da Comissão de Justiça, queria que o
mesmo voltasse àquela Comissão, mesmo após ter sido aprovado
por todas as Comissões, inclusive a de Justiça e ter esgotado os
prazos recursais de plenário, alegando querelas redacionais. Sendo
matéria vencida, não mais caberia volta à Comissão de Justiça; es
quecia-se que o Senado é justamente Casa Revisora, para corrigir
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rodoviária brasileiIa, ao mesmo tempo em que também afuma - e proposta original do Governo. De forma inexplicável, o que pode
é verdade - que a Rede Ferroviária Federal, nos últimos cinco ser considerado verdadeira traição, todas as emendas acordadas fo
anos, diminuiu e muito o número de seus funcionários, e que tem ram vetadas. O resultado é que se implantou a bagunça, especial
conseguido - mesmo com prejuízos e com 40% da sua frota para- mente no Estado do Rio de Janeiro, onde os trens de subúrbio são
da, sucateada e sem condições de colocar toda a sua frota para ro- ainda importantes. A lei previa a municipalização do Metrô do Rio
dar -, melhorar o seu desempenho. Creio que a única diferença de Janeiro, de fonna autorizativa. O fato é que o atual Prefeito ca
existente entre nossos pontos de vista reside na questão da necessi- rioca não quer sequer falar sobre o assunto.
dade - que defendo - de haver uma co-participação da iniciativa Por outro lado, o Governo do Estado, além de ter que conti
privada, por meio de joint ventures, de associações das diversas nuar arcando com o Metrô, percebeu que ficará com os "déficits
modalidades previstas, com o Estado. Dessa fonna, poder-se-á até dos subúrbios e que as verbas prometidas pelo Governo Federal e
complementar os' investimentos necessários para que possamos, pelo BJRD são insuficientes para recuperar o sistema com um mí
enfim, elaborar um plano viável às diversas ações do Estado e da nimo de decência. Com isto o novo Governo do Estado também
iniciativa privada no setor de transportes. Pal(Ibenizo V. Ex' pelo desinteressou-se pela efetivação da estadualização. O trem de su
brilhante discurso e demonstração de conhecimento de causa" e pe- búrbio é agora um filho deserdado, mal visto pelo Govemo Fede
las suas palavras nesta tarde. agradeço a V. Ex' o aparte. ral e não aceito pelo Estado do Rio de Janeiro. Vale lembrar que

O SR. CARLOS SANTANA - Peço à Mesa que o aparte na verdade a estadualização interessava apenas ao antigo Governa
do nobre Deputado Freire Júnior seja incorporado ao meu discur- dor do Rio de Janeiro, na medida em que liberava o BANERJ de
so. Ouço, com prazer, o aparte do nobre Deputado Gilney Viana. ser avalista das dívidas do Metrô do Rio de Janeiro, liberando a

O Sr. Gilney Viana - Deputado Carlos Santana, compa- capacidade de endividamento do Estado, num ano eleitoral.
nheiro do Partido dos Trabalhadores, solidarizo-me com V. Ex', Outra questão preocupante é a lei portuária. Sem meias ver
particulannente em relação à necessidade não só de o Governo, dades, está claro que esta lei não pegou e nem pegará. Os famosos
mas também de a sociedade mobilizar-se para que tenhamos con- Conselhos de Autoridade Portuária - CAP foram implantados,
dições de segurança na estrada. Gostaria que ficasse registrado o mas na prática não funcionam. Foi dada liberdade tarifária aos por
meu apoio a sua iniciativa e, particulannente, no que diz respeito tos, mas não a usam., prendendo-se a modelos arcaicos. Os portuá
ao lançamento de uma campanha popular para salvar vidas que se rios não aceitaram o órgão gestor de mão-de-obra, e não deixam
perdem inutilmente. São mortes que podem ser evitadas tanto nas implantá-lo, resistindo a qualquer custo para sua implantaçãO. Isto
estradas quanto nas ruas das nossas cidades. Nesse sentido, esta- tudo há mais de dois anos após a promulgação da famosa Lei de
mos lançando um.movimento chamado "Pas na Estrada e Paz no Modernização dos Portos, que na prática nada modernizou.
Trânsito", para, juntamente com a sociedade, forçar as autoridades Na verdade, a culpa de tudo isto está nesta própria Casa,
a consertar as nossas estradas e a investir mais na engenharia de deixando que a Lei pendesse de forma exagerada para o lado dos
trânsito, para evitar que nossos flJ.hos tenham morte precoce. Para empresários, sem qualquer equilíbrio, mesmo que se reconheces
tenninar, refrro-me à citação de V. Ex' no que diz respeito ao pro- sem os vícios do sistema anterior. Alertamos, com muita insistên
grama do nosso candidato à Presidência da República, Luiz Inácio cia, que da forma exagerada como os empresários se postavam,
Lula da Silva, cuja presença .hoje aqui no Congresso, em reunião sem dúvidas, passariam a lei, mas nunca a implantariam. Assim, o
com a nossa bancada, visa a enfrentar justamente os desafios da Senado, mais amadurecidamente, aprovou emenda tornado o ór
oposição ao projeto neoliberal, a esse Governo que faz justamente gão Gestor de mão-de-obra partidário, gerido igualmente por em
com que as nossas estradas não tenham segurança. Muito obrigado presários e trabalhadores, tendo o Governo como órgão arbitral.
e desculpe-me ter tomado o tempo de V. Ex' De forma radical, a Câmara derrubou a emenda do Senado, tendo

O SR. CARLOS SANTANA - Peço à Mesa que inclua o como resposta a radicalização dos trabalhadores portuários. Neste
aparte do nobre Deputado Gilney Viana ao meu pronunciamento. cenário é hora de reconhecer que é preciso mudar esta lei, reequili-

Ouço, com prazer, o nobre companheiro de partido Deputa- brando as forças envolvidas e priorizando agora a refonnulação
do Adão Pretto. dos sistemas portuários, garantindo-lhes antes de tudo financia-

o Sr. Adão Pretto - Cumprimento o ilustre Deputado pelo mento adequado para se reaparelharem e modernizarem. Convoca
brilhante discuirso e pelo importante tema abordado que é a ques- as forças progressistas desta Casa para discutirem um novo Projeto
tão do transporte. Neste momento, relembro a V. Ex' que, no nos- de Lei sobre Portos, realmente representativo dos interesses nacio
so Estado, o Rio Grande do Sul, que já foi o celeiro do Brasil, nais.
houve época em que a produção era toda transportada por ferrovia.
Hoje, não temos sequer um trem mais que transporte grãos. Al
guns ainda transportam cimento e outros produtos. Sabemos que,
com a quantia gasta na construção de um quilômetro de estrada as
faltada, poderiam ser construídos dez quilômetros de estradas de
ferro. Mas não há o mínimo incentivo por parte do Governo, que
está fechando os olhos para essa possibilidade de progresso que
poderia ser atingido de fonna bem mais econômica para o nosso
País. Nosso abraço e nossos cumprimentos a V. Ex' pelo pronun
ciamento e pelo tema exposto nesta Casa.

O SR. CARLOS SANTANA - Agradeço a V. Ex' o apar
te, o qual incorporo ao meu pronunciamento.

Gostaria de falar ainda, brevemente, sobre o projeto de esta
dualização de trens urbanos. Lembro que fomos Relator desse Pr0
jeto, que passou nesta Casa e no Senado, após um amplo acordo
com todos os Partidos e o Governo, onde foram acatadas várias
emendas de minha autoria, no intuito de dar maior confiabilidade à
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eventuais erros deste tipo. Não ganh.ou este Deputado com estaso
berana e justa decisão do Presidente desta Casa; ganharam cerca
de 40.000 trabalhadores da construç1ío naval; ganhou o Brasil, que
poderá aumentar a sua frota mercante própria, com navios novos,
mais modernos e mais baratos.

ANEXO AO DISCURSO DO DEPUTADO CARLOS SAN
TANA:

significativamente superiores ao do crescimento do Produto inter
no Bruto - PIB, mesmo em épocas de recessão, conforme pode ser
observado no quadro seguinte:

TAXAS DE CRESCIMENTO REAL- Variaçlo rMdla anual

- EIXOS POR UMA POLÍfICA NACIONAL
DE lRANSPORTES, EM NOVAS BASES- PERlODO TRANSPORTE-Um % PIS %

Fonte: Anuário Estatistico GEIPOTlMT - 92193

MATRIZ BRASILEIRA DE TRANSPORTES em % - 1192

Rodoviária 58,7 96,0
Ferro/Metroviária 20,6 2,2

Hidroviária 17,2 nd
Outras 3,4 1,7

No que se refere à participaç1ío de cada modalidade de
transporte de carga no Brasil, que tem se mantido relativamente
estável no decorrer dos últimos anos, a primazia é do transporte
rodoviário (quase 60%); os transportes de passageiros por rodo
vias, por sua vez, detêm 96% do produto de transportes, conforme
pode ser notado no quadro seguinte.

S.6
1.5
5,0

CARGA PASSAG.

11,1
3,2
7,1

MODAUDADE

1870 -18S0
1;eo-1m
1970-1m

A compreensão dessa situação exige que se conheça a rela
ção histórica entre o desenvolvimento dos transportes no Brasil e o
modelo de desenvolvimento econômico adotado, confonne apre
sentado no Anexo I. Como resultado do processo histórico do de
senvolvimento brasileiro, construiu-se uma ampla infra-estrutura
básica de transportes, cujos principais indicadores são sintetizados
no quadro seguinte.

RECONSTRUINDO E REDIRECIONANDO
O SISTEMA NACIONAL DE TRANSPORTES - SNT

lias transportes estão para uma cidade, região
ou País, assim como a circulação sangüínea está para o
corpo humano; se um pequeno vaso capilar está com
problemas, pode comprometer irremediavelmente toda
a saúde do COrpOIl

GRUPO NACIONAL DE lRANSPORTES
DO PARTIDO DOS lRABALHADORES
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CAPITuLo 1
Aspectos básicos do Setor Transporte: uma
atividade meio, indispensável ao processo desenvolvimento
A importância dos serviços de transportes no cenário eco-

nômico do País pode ser expressa através de sua participação dire
ta no PIB, correspondendo a uma parcela de 4% (1980-1990) e
pela sua característica de forte mercado gerador de emprego e ren
da. Os empregos diretos relacionados com a operação de transpor
te ocupam cerca de 7% do total da População Economicamente
Ativa (PEA), dos quais aproximadamente 90% na área rodoviária.
Ao se considerar todas as atividades diretamente relacionadas ao
transporte - por exemplo, indústria automobilística, autopeças,
produção e distribuiç1ío de combustível, etc. - , a geraç1ío de em
pregos eleva sua participação no contexto nacional para 20%.
Além disso, o produto de transportes (t.km) tem crescido a' taxas

INFIIA"",STIILmJIIA IIAlIICA DE TlIANSPOIlTES

MODALIDADE FEDEIIAl. ESTADUAL TOTAL

~

- Total M300km 1ee.eoo km 25Hookm

- P'Ylmemeda 50200 km 77.700 km 12Hookm

- Nio--pa'llmentadl le 100 km 110.m km 127000 km

Ferrovlan. 2".840 km 5.023 km ~M3km

~

- Intllior 2e4e7 km 1 eoo km 2e.2e7 km

- ClbOtagem 7200 km 7200 km

Dutovlinl re;7km

S;Sllmll po"yirt05

- Maritimos (PúbliCOS) 3po11OS 32 poIIos 35 portOI

- j"nnlnlls pnvadoS 20 portos

- Pequenos terminaiS 500 portos
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degradação das estradas é também uma das principais cau
sas de ocorrência de acidentes, gerando as chamadas "estradas da
morte", cuja situação na malha federal é a seguinte:

- a circulação por rodovias em estado crítico (péssimo e
mau) representa deseconomias ou acréscimos de custos substan
ciais, que podem ser expressos da seguinte forma:

ESTADO DA RODOVIA QUILOMETROS %
Excelente 6.500 13
Bom 18.000 36
Regular 9.500 19
Mau 8.000 16
Péssimo 8.000 16
TOTAL 50.000 100

60.000
37.000
5.000

US$ 80 milhões

QUANTIDADE/ANO

Consumo de combustível
Custo Operac1onal
Número de Acidentes
Tem de Vi em

Nordeste, com vários trechos já necessitando de reconstrução, por
falta de manutenção adequada, por saturação e por obsolescência
de muitos de seus sistemas; este problema é também agravado pela
quase total falta de fiscalização e controle do excesso de carga por
eixo, nas estradas; provocando a seguinte situação, segundo dados
técnicos oficiais:

- existem hoje cerca de 16.000 km de estradas federais
(32%) em precária situação, conforme quadro seguinte:

DiSCRIMINA O

- a malha da Rede Ferroviária Federal - RFFSA encontra
se em estado crítico:

- 8.000 km (36%) dos 22.000 km da malha, em
estado mau; .

- 4.600 km (58%) desses 8.000 km transportam
cargas perigosas, elevando o risco de acidentes em gran-

CAPÍlUL02
Pontos Críticos do Setor Transporte: um sistema

em deterioração, com uma matriz de transporte distorcida
A estrutura atual da oferta de transportes, de cargas e passa

geiros, urbana e interurbana, apresenta pontos de estrangulamento
que a tomam insuficiente e incapaz de fazer face ao aumento da
demanda de bens e passageiros, que ocorrerá com a adoção do
modelo de desenvolvimento preconizado. Os três principais ma
cro-problemas que gravam hoje o setor de transportes, no âmbito
da União, são os seguintes:

1 - degeneração acentuada da infra-estrutura existente, as
sim como dos veículos, embarcações e equipamentos do Sistema
Nacional de Transporte, especialmente nas regiões Sul, Sudeste e

Nas sociedades modernas, devido ao elevado grau de mobi
lidade exigido, é crescente a forte interdependência desempenhada
pelo setor transporte para o desenvolvimento econômico e social.
Seus efeitos se disseminam em todos os níveis da sociedade. Este
complexo inter-relacionamento extrapola, assim, as condicionan
tes pr6prias dos transportes de operar com eficiência, ampliar a in
tegração multimodal, atualizar-se tecnologicamente e garantir a
manutenção e expansão vegetativa dos sistemas existentes.

O processo de democratização da vida econômica buscará
um novo ciclo de desenvolvimento, principalmente baseado na
constituição de um novo mercado interno de massas, na criação de
um círculo virtuoso de crescimento entre empregos, salários, poder
aquisitivo, produtividade, consumo e investimentos e na descen
tralização desta política. Isto exige a implementação de um con
junto coordenado de medidas de política industrial, agrícola e de
desenvolvimento de infra-estrutura de serviços, principalmente de
transportes, de modo a responder a um crescimento entre 2 a 5%
do PIE, nos pr6ximos anos.

Uma característica essencial dos transportes é que eles não
constituem um fim em si mesmo. Ao contrário, eles devem ser
pensados como atividade-meio, isto é, como alavanca fundamental
para o processo de desenvolvimento econômico e social do país.
Os transportes constituem assim um setor estratégico para a me
lhoria da mobilidade de pessoas e de bens, contribuindo desta for
ma para a melhoria da qualidade de vida.

Admite-se dessa forma, por princípio basilar, que transporte
é, antes de tudo, uma atividade-meio, fator indispensável ao pro
cesso de desenvolvimento econômico e social auto-sustentado.
Esta visão é fundamental numa economia capitalista, pois esta ati
vidade não está necessariamente ligada à obtenção imediata de lu
cros privados, mas sobretudo aos seus efeitos indutores e
multiplicadores da produção, dooemprego, da renda e do consumo.
Come atividade-flID. prevaleceria o ganho privado, no lugar do be
nefício coletivo. Como corolário natural deste princípio, o provi
mento, pelo menos, da infra-estrutura básica para o funcionamento
do Sistema Nacional de Transportes é uma função tipicamente es
tatal. Seus resultados s6 podem ser medidos pelos benefícios so
ciais líquidos proporcionados à população, em termos de melhoria
do bem estar coletivo.

As diretrizes de um Programa de Governo apontam para a
necessidade de constituição de um "mercado de consumo de mas
sas", através da execução de políticas de melhoria e geração de
empregos, de abastecimento alimentar, de reforma agrária e de ser
viços básicos, tais como saúde, educação, cultura, etc. O sucesso
destas ações dependem, em grande parte, da estratégia a ser adota
da para o setor transportes, de modo a se obterem as necessárias
reduções nos custos de produção, a melhoria da qualidade dos ser
viços e o acesso ao consumo de produtos e serviços por parte da
população urbana e rural.
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de escala, com danos ambientais;
- uma, em cada 2,6 (36%) das 1.400 locomotivas,

está imobilizada..
- os equipamentos dos portos estão obsoletos e já em pro

cesso de decomposição, prejudicando o desempenho operacional
dos portos e contribuindo, também, para que os custos portuários
sejam elevados;

- a frota mercante brasileira está envelhecida, com mais de
15 anos de idade média, tecnologicamente defasada" o que lhe tira
condições de competitividade no mercado internacional, provo
cando uma evasão de divisas de cerca de US$ 4,0 bilhões, restan
do ao Brasil menos de 10% do montante global de fretes gerados
no comércio do Brasil com outros países; apesar disto, o País pos
sui um parque de construção naval, detentor de tecnologia de pon
ta, com elevado indice de ociosidade (dos 40.000 postos de
empregos disponíveis, apenas 10.000 estão ocupados).

2 - Desequilíbrio na matriz modal de transportes, em prejuí
zo dos sistemas ferroviários e hidroviários: em que pese a preca
riedade própria de comparações internacionais fica patente que a
matriz modal dos transportes brasileiros é desequilibrada, em pre
juízo das ferrovias e das hidrovias. Os sistemas ferroviários dos
países desenvolvidos e mesmo subdesenvolvidos tem participação
muito mais expressiva do quea brasileira, situando-se em tomo de
40%, praticamente o dobro da do Brasil. Por sua vez, o transporte
de passageiros nos países desenvolvidos é'feito em sua maior par
te pelo modo metro-ferroviário, ao contrário do Brasil, onde pre
domina, quase exclusivamente, o transporte por ônibus, conforme,
quadro a seguir:

MAlRIZ DE lRANSPORTES
COMPARAÇÃO INTERNACIONAL- em %

MOOAIJDAIlIE ....UDUaNV. Su.::='OL _11.

CNlGA ......... e...."" .......... e...."" .........
RodOvlil1l 30 30 42.3 .. 51.7 ..F_

'" 00 31.5 3 20.' 2.2 ,H_
11 • 10 • NO 112 NO

outras 14 • '.3 1 34 17
Fonte: Anu'no EJtItIIÜCO GEIPOTIMT .. i2II3

Fonte: Anuário Estatístico GEIPOTIMr - 92/93
Em parte, esta situação é também explicada pelo favoreci

mento relativo ao preço do díesel em relação à gasolina e ao ál
cool, além da falta do controle da pesagem de cargas, que torna o
serviço rodoviário mais barato do ponto de vista privado, encare
cendo-o porém do ponto de vista social, uma vez que a comunida
de como um todo arca com os prejuízos dos excessos de carga que
são desviados para as rodoviás. Não pairam dúvidas, assim, que
essa excessiva concentração em tomo das rodovias é onerosa, im
pondo ao País um elevado custo social. Dois elementos principais,
entre outros, contribuem de forma significativa para agravar ainda
mais essa situação:

- o uso intensivo das rodovias provoca o seu desgaste pre
maturo, aumentado as necessidades de manutenção e a recupera
ção das estradas, assim como da ampliação de sua capacidade, além
de contribuir para elevar em demasia o número de acidentes, e

- o maior consumo de energia, provocada pela dependência
elevada de díesel, o que conduz a um desequilíbrio na matriz ener
gética, levando a uma maior produção ou importação de petróleo.

" 3 - Falta de condições econômico-fmanceiras para atendi
mento às necessidades das novas regiões de fronteira para desen
volvimento agrícola e extração mineral, situadas principalmente
nas Regiões Norte e Centro-Oeste do País; deve-se considerar
também a interligação com os países limítrofes desta ampla região,
assim como a possiblidade de intercâmbio com outros países mais
distantes, via Pacífico; nestas regiões as distâncias médias de
transporte têm sido consideravelmente aumentadas - a distância
média de transporte evoluiu de 267 km (1970) para 407 km (1992)
-, muitas vezes em áreas bastantes inóspitas, sem infra-estrutura
razoável de transporte, o que vem a exigir fortes investimentos em
novas expansões da malha viária do País, notadamente em novos
sistemas ferroviários e em hidrovias e, também, em algumas novas
rodovias.

Na realidade, os recursos disponíveis para investimento fo
ram drasticamente reduzidos, conforme pode ser observado no
quadro seguinte, passando de uma média de US$ 2,0 bilhões
anuais na década de 70 para menos de US$ 0,5 bilhão por ano nos
últimos 5 anos, inviabilizando uma consolidação mais rápida des
sas áreas de fronteira agrícola. Ressalte-se que nos exercícios de
1994 e 1995 o Governo Federal dotou um verba ínfima para o Se
tor Transporte, cerca de US$ 300 milhões, a menor de toda a histó
ria, o que mostra a aboluta falta de prioridade para o setor.

• EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM TRANSPORTES

ANOS MIõOlA ANUAL USS bllh6u

1175-7. 2,1

1.77-10 1,7

1..1.... 1,3

1115-17 1,2

19....3 0,4

Além desses três graves problemas que prejudicam o de
sempenho dos transportes brasileiros, somam-se a eles vários ou
tros aspectos problemáticos importantes, que contribuem para
piorar ainda mais a situação, conforme pode ser visto no Anexo IL
Como resultado-síntese desse processo o custo de transportes das
áreas de produção aos centros consumidores chega a alcançar o tri
plo do que se verifica em outros países, devido às condições de de
gradação dos sistemas de transportes, à falta de integração
operacional, tarifária e institucional entre os diversos sistemas de
transportes e reduzida participação do transporte ferroviário e hi
droviário.

CAPÍTULO 3

A Visão Estratégica dos Transportes: Reconstruindo e
Redirecionando o Sistema Nacional de Transportes - SNT

3.1 - Principais Pontos Estratégicos
Uma radical mudança na estruturação do "Sistema Nacional

de Transportes - SNT", de cargas e passageiros, é condição im
prescindível para um novo modelo de desenvolvimento, que tenha
como objetivo resgatar, da miséria e da fome, os milhões de brasi
leiros alijados dos direitos mais elementares da cidadania, imprj-
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SOOun. .2000un 70 2SO
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A principal medida para a execução do Programa Emergen
cial de Recuperação da Infra-estrutura de Transportes é a volta da
vinculação de recursos, tendo como fonte um único imposto sobre
os combustíveis e lubrificantes, considerando-se devidamente as
necessidades da União, dos Estados e dos Municípios. Os recursos
arrecadados no Setor Transportes seriam vinculados ao próprio Se
tor, através de um Fundo Nacional de Transportes - FNT, a ser
criado então por legislação complementar, vencidos os óbices
constitucionais., conforme apresentado no anexo m. Se faz· tam
bém necessária a reconstituição do Fundo de Marinha Mercante 
FNM, dotando-o de recursos próprios capazes de garantir o ade
quado fmanciamento para renovação e adequação da frota mercan
te brasileira às exigências da concorrência internacional, de acordo
com os mecanismos já em fase de aprovação fmal pelo Cqngresso
Nacional, conforme detalhado no anexo IV.

A questão estrutural preconiza uma mudança na matriz mo
da! dos transportes brasileiros, tornando-a mais equilibrada, sem
favorecer as rodovias. Na realidade, depende de uma mudança
profunda no processo social e político, em qp.e o ganho coletivo
esteja sempre acima dos interesses privados. É um processo assim
de longa maturação, que implica inclusive na transformação dos
padrões educacionais e culturais do País. ,

O Governo Democrático e Popular assume o compromisso
de iniciar este redirecionamento da matriz de transportes, a, favor
da ferrovias e hidrovias, sem prejuízo da atual estrutura rodoviária,
sempre num enfoque multimodal e sistêmico, sem estanqueísmos
ou corporativismos. Deverá incentivar aqueles sistemas de trans
portes que propiciem ao País o menor custo social e cuidar para
que o processo se torne irreversível. Sua implementação, porém,
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mindo, assim, um novo sentido ao desenvolvimento social e eco-· dos transportes, e realizar treinamento para capitação profissional,
nômico do Brasil, em termos nacionais, regional e local (urbano e melhorando a qualidade técnica do setor;
rural). - promover adequação de capacidade em 300km por ano,

A regeneração do Sistema Nacional de Transportes, a reo- de trechos que se encontram saturados, principalmente próximos
rientação da matriz modal de transportes e atendimento adequado das áreas urbanas, propiciando melhores condições de tráfego e di
às regiões de fronteira agrícola-mineral compõem a tIíade essen- minuindo o número de acidentes;
cial do conjunto de prioridades do governo democrático popular - readequar o sistema ferroviário da RFFSA, restaurando a
no setor transportes. O alicerce deste trinômio de restruturação do cada ano, em média, 1.250km de via premanente, modernizando
Sistema Nacional de Transportes está calcado em dois pilares cen- 75 locomotivas, assim como recuperando 500 vagões, além de
trais: a defmição de uma política nacional de transportes, em no- modernizar os sistemas de operação, de comunicação e armazena
vas bases, e a implementação de um Programa de Regeneração do gem, capacitando o sistema para operar com carga geral e passa
Sistema Nacional de Transportes. O suporte financeiro principal geiros de longa distância;
deverá ser o Fundo Nacional de Transportes - FNT e o Fundo de - garantir a melhoria da infra-estrutura portuária e dos equi
Marinha Mercante - FMM, além de recursos privados para novos pamentos portuários, priorizando aquelas áreas destip.adas à atra
investimentos, sob a forma de capital de risco, empréstimos exter- ção de navios de cabotagem de carga geral.
nos em situações específicas e suplementações orçamentárias para
empreendimentos de cunho nitidamente social ou estratégico.

O governo democrático e popular busca, antes de tudo, in-
terromper o longo ciclo de sucateamento dos sistemas de transpor
tes brasileiros, que atingiu inicialmente as ferrovias, os sistemas de
navegação, os portos e agora também as rodovias. A recuperação
da infra-estrutura básica existente, a modernização de seus veícu
los, embarcações e equipamentos, seu aprimoramento e integração
multi modal, constituirão as prioridades básicas, através da im
plantação da implementação de um Programa de Regeneração do
Sistema Nacional de Transportes, que restabeleça o funcionamento
dos transportes em regime de eficiência e em condições de segu
rança.lnclui-se aí, principalmente, a eliminação de trechos satura
dos, assim como de "pontos críticos", geradores de acidentes ou de
gargalos no escoamento da produção, nos sistemas rodoviário, fer
roviário e portuário. A implantação de sistemas eficazes de contro
le de excessos de peso por eixo dos veículos nas rodovias é
mediOa imprescindível para garantir a efetividade deste Programa,
evitando o desgastes prematuro das vias, conjugadamente com a
melhoria das ferrovias e das hidrovias, de modo a propiciar a
transferência das cargas mais pesadas para aqueles sistemas mais
apropriados.

Considere-se questão de prioridade máxima eliminar as "es
tradas da morte", através do aumento de capacidade de vários tre
chos viários (duplicação ou terceira faixa), acessos adequados em
travessias urbanas, sinalização compatível e defesas adequadas,
além da restauração ou mesmo reconstrução da via, se necessário.
No momento, a duplicação das vias São Paulo e Belo Horizonte,
São Paulo - Porto Alegre, assim como o aumento de capacidade
em vários trechos da Via Dutra (Rio - São Paulo) constituem
obras já de clamor público, a serem feitas em contrapartidas com
os Estados e com apoio fmanceiro do BID.

Para reverter esta dificil situação e atingir as seguintes me
tas principais, através do programa referido, quais sejam.

- restaurar, por ano, 4.000km de rodovias federais;
- efetuar anualmente a conservação de toda a malha rodo-

viária (50.000km), para que seja ·substancialmente reduzido o atual
ritmo de degeneração;

- melhorar os níveis de segurança de tráfego, para diminuir
o número de acidentes e eliminar 570 pontos críticos por ano, pro
movendo, inclusive, campanhas para elevar os níveis de educação
para o trânsito;

- implantar pontos fixos e móveis de passagem, com o ob
jetivo de controlar o excesso de peso dos veículos da carga, de
modo a preservar a vida útil do pavimento e proporcionar aumento
de segurança nas estradas, inclusive, induzindo a transferência da
carga mais pesada para as ferrovias ou hidrovias;

desenvolver pesquisas para melhoria da infra-estrutura
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extrapola o âmbito de duração de um único Governo e atinge as US$5,0 bilhões por ano. Atualmente, os recursos disponíveis para
esferas federais, estaduais e municipais, em conjunto. o Ministério dos Transportes, não chegam US$O,5 bilhão (mesmo

E uma tarefa que compete à sociedade como um todo; ao na época áurea a média de investimentos não ultrapassou a US$2,O
novo Governo compete ser, principalmente, o elemento desenca- bilhões), o que torna inatingível a realização do conjunto desses
deador e catalisador desse processo de mudança, apontando a dire- grandes empreendimentos.
ção mais correta do desenvolvimento dos transportes do País e A proposta desta Política Nacional de Transportes, numa
oferecendo todas as condições para sua implementação. atitude responsável, não se compromete a priorizar nenhum desses

Destaca-se aí como fundamental a revitalização do trans- grandes projetos, de imediato. Seu compromisso é estabelecer
porte por cabotagem, para carga geral, através de modernos méto- prioridades em face da restrição de recursos, considerando a viabi
dos de utilização de mercadorias, atendendo a imensa maioria da lidade econômico-social de cada empreendimento, de acordo com
população situada na costa brasileira, a menores custos, interligan- a Política e o Plano Nacional Estratégico de Transportes - PNET,
do esse mercado de massas com as regiões internas do País, princi- a serem definidas logo no primeiro semestre da gestão governa
palmente através de ferrovias e vias navegáveis interiores, mental. Uma vez defmido esse Plano, de forma participativa com
alimentando a rede básica com a perenização da malha de vicinais, os demais segmentos da sociedade, o novo Governo não poupará
através de incentivos federais ao desenvolvimento de novas tecno- esforços para executar os investimentos considerados prioritários,
logias nessa área e coordenação de esforços de pesquisa e finan- na perspectiva de nortear o País para reestruturar a sua matriz mo
ciamento. Há que se referir também que se impõe, como fator de daI de transportes, na busca de serviços de transportes mais bara
soberania nacional, dotar o País de uma moderna frota mercante tos e com menores impactos ambientais e consumo energético.
própria, capaz de oferecer serviços a preços competitivos no mer- Além desses pontos estratégicos principais, este Programa de Go
cado internacional. verno recomenda uma série de diretrizes específicas, relacionadas

Em outras palavras, do ponto de vista estrutural, torna-se no Anexo V, também importantes, e que devem ser priorizadas e
imprescindível instaurar um verdadeiro processo de planejamento perseguidas.
participativo, descentralizado, integrado e permanente no Setor Considera-se, por fIm, que, se a regeneração do Sistema Na
Transportes, defmindo uma Política Nacional de Transportes, que cional de Transportes não for seriamente perseguida, todo o res
oriente a elaboração de um Plano Nacional Estratégico de Trans- tante estará comprometido, inclusive os novos sistemas
portes - PNET, que será submetido à aprovação do Congresso Na- ferroviários, já reclamados pela sociedade. Ao invés de avançar
cional, plano esse a ser ultimado no primeiro semestre do novo mos, corremos o risco de perder este imenso patrimônio que já foi
Governo. construído com enorme sacrifício social da Nação, hoje avaliado

No contexto de uma visão estratégica de longo prazo, reina em cerca de US$300 bilhões, montante superior à nossa dívida ex
no País a incerteza, uma vez que não existe na verdade nenhum tema.
Plano Nacional de Desenvolvimento e, em conseqüência, nenhum 3.2 - Medidas de Curto Prazo por Corredor de Transporte
Plano Nacional de Transportes. Isto inviabiliza, a rigor, neste pri- Logo de início Governo, deverão ser empreendidos todos os
meiro momento, a defmição de um Programa de Metas para o Se- esforços possíveis para assegurar o melhor funcionamento do Sis
tor Transportes e, mais ainda, um Programa de Grandes Projetos tema Nacional de Transporte, de forma a não comprometer a cir
de caráter reestruturante. culação de mercadorias e pessoas no País, enquanto se defme a

No entanto, a sociedade brasileira já aspira por mudanças nova política de transportes. Desta forma, inicialmente primeiro
que convergem para as três grandes linhas de ação apontadas pelo semestre os programas de transportes serão balizados pelos estu
Governo Democrático Popular para o Setor Transportes. Se ante- dos já disponíveis, em especial aqueles desenvolvidos pela Empre
riormente pregava-se que "governar é abrir estradas" (mote das sa Brasileira de Planejamento de Transportes - GEIPOT, com
campanhas de Washington Luís na década de 50), hoje apregoa-se recomendações de curto prazo. Tem-se como pressuposto que são
que o Setor Transportes deveria estar calcado em novos eixos fer- ações que exigem baixo volume de recursos, algumas de caráter
roviários e hidroviários (ferrovia Transnordestina, Ferrovia Norte- exclusivamente institucional e gerenciais, mas cujos resultados são
Sul ou hidrovia Tocantins-Araguaia, Ferronorte, Ferroeste, altamente compensadores.
hidrovia Tietê-Paraná, hidrovia Paraná-Paraguai, ligações do País O objetivo básico é o de definir uma estratégia de ação go
com o Pacífico ou mesmo com o Caribe, etc.). Ainda há que se vernamental, visando a corrigir disfunções existentes em corredo
considerar que em regiões de fronteira principalmente no Centro- res de transporte, com vistas ao incremento da eficiência
Oeste e na Amazônia, se fazem necessárias algumas expansões ro- operacional dos sistemas envolvidos com a movimentação de car
doviárias, como a de ligação Manaus-Boa Vista e do apoio à ga, principalmente de granéis agrfcolas. A produção e o consumo
perenização de rodovias vicinais. de grãos por estado constam dos quadros do Anexo VL

De um lado, estas aspirações são extremamente salutares, Entretanto, em que pese a urgência das intervenções, a con-
indicando que a prioridade de longo prazo é reorientar a rnatriz dição de curto prazo não será atendida no seu todo, tendo em vista
moda! de transportes. Por outro lado, estes projetos carecem ainda as exigências de maior prazo de maturação por parte de algumas
de estudos de viabilidade econômico-social, sem considerar a falta medidas e as notórias dillculdades orçamentárias atualmente vivi
de um Plano Nacional Estratégico de Transportes - PNEf, que das pelo País. Assim, o Governo Democrático e Popular vai agir
considere todos esses projetos, de forte efeito impactante, de forma de início mais diretamente nos corredores estratégicos atualmente
integrada e sistêmica. Por outro lado, essas grandes aspirações da definidos (paraná, Santa Catarina, Santos, Centro-Leste, Rio de Ja
sociedade brasileira que apontam, inquestionavelmente, para uma neiro, Sul, Nordeste e Norte), onde se concentra a produção de
mudança estrutural na composição modal dos transportes brasilei- grãos.
ros, esbarram na extrema escassez de recursos por que passa o Entende-se por Corredores de Transportes a divisão do País
País, sem perspectivas de alteração significativas nos próximos em zonas de tráfego, levando-se em consideração a matriz de ori
anos. A implementação desses projetos, aí somadas as necessida- gem e destino (O/D), na busca de uma integração regional, no con
des de recuperação dos sistemas, importaria em recursos próximos texto de políticas que busquem o fortalecimento e consolidação da
de US$20 bilhões no período de 1995 a 1998, ou seja, cerca de produção agrícola nacional, no estímulo ao mercado interno de



O Corredor do Rio de Janeiro é composto pelo Estado de
Rio de Janeiro e parte de Minas Gerais, na fia que se estende do
sul do Estado de Belo Horizonte. Na área de influência deste cor
redor, estão localizados duas usinas siderúrgicas de grande porte, a
Companhia SidelÚrgica Nacional e a Usiminas, uma montadora de
autom6veis, bem como importados jazidas de minério de ferro,
além dos postos do Rio de Janeiro (RJ), de Angras dos Reis (RI), e
de Sepetiba (RI). Desta forma, os principais produtos movimenta
dos são produtos sidelÚrgicas, ferro-gusa, minério de ferro, carvão
mineral, veículos automotores, café e grão e trigo.

O Corredor Sul abrange uma região que corresponde aos
Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e
parte dos Estados do Paraná, São Paulo e Minas Gerais. Trata-se
de um orador de grande importância estratégica, uma vez que in
clui uma das regiões mais desenvolvidas do País, contribuindo
para a integração nacional, para o abastecimento do mercado inter
no e para o intercâmbio comercial entre o Brasil e a Argentina,
sendo assim de fundamental importância para o funcionamento do
Mercosul. Por incluir em sua área de influência região de grande
capacidade produtora, apresenta elevados fluxos de carga em que
se destacam: derivados de petróleo, álcool, trigo, cimento, contêi
neres (com produtos industrializados, frutos, etc.) grãos agrícolas e
produtos sidelÚrgicos.

O Corredor Nordeste é formado pelo conjunto de corredo
res de Salvador, Recife e Fortaleza, que abrange, os Estados da
Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do
Norte. Tal aglutinação deve-se ao fato de a região abrangida ser
eminentemente consumidora de produtos, com poucos p610s de
geração de cargas nos quais a produção é ainda incipiente em ter
mos de abastecimento interno e de exploração. Na área do corre
dor de Salvador destacam-se a região do sudeste baiano, na

3314 Quarta-feira 15 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Março de 1995

massas, equilibradamente com o mercado internacional. Em outras à exportação, principalmente pelos portos de Paranaguá - PR e
palavras, corredor de transporte é um conjunto coordenado de São Francisco do Sul - SC. Nesta área localiza-se o maior parque
meios e facilidades que, ao longo de determinado eixos de circula- moageiro de soja do País, que absorve grande parte da produção
ção, viabiliza a movimentação de cargas, em regime de eficiência da região, gerando farelo para a exportação e 61eo para o mercado
econômica. interno. Granéis agrícolas, inclusive aqueles produzidos no Para-

Fundamentada, nesse conceito está a idéia de se organizar a guai e exportados pelo porto de Paranaguá, fertilizantes, papel, ce
movimentação de cargas com base em rotas que, beneficiadas pela lulose, álcool e derivados de petr61eo constituem os principais
concentração de ações e investimentos, permitam atrair demandas fluxos de cargas transportadas no corredor.
em níveis suficientes para gerar economias de escala na produção O Corredor de Santos compreende os estados de São Paulo,
dos serviços de transporte e, conseqüentemente, menores custos Mato Grosso do Sul, parte de Goiás e Triângulo Mineiro. Essa
para usuários e para o conjunto da sociedade. Trata-se, em suma, área tem como caracteústica principal o fato de que, ao mesmo
de estratégia de ação governamental adequada a países de recursos tempo em que abrange o Estado com o mais alto grau de industria
escassos como o Brasil, em situações emergências. Considera-se lização do País, contém também regiões das mais férteis e quase
que este enfoque substitui com vantagens a clássica separação por que integralmente vocacionadas para a atividade agropecuária. Os
regiões, haja vista que leva em consideração também a interliga- produtos que apresentam os principais fluxos de carga ao longo
ção e integração entre as diversas regiões, não as considerando de desse corredor são granéis agrícolas, derivados de petróleo, miné
forma isolada. rio de ferro, fertilizantes, calcário e produtos industrializados. Esse

Nesta 6tica de curto prazo, além dos pontos cúticos gerais corredor, que tem sua malha de transporte convergindo para o por
de todo o Setor Transporte, já realizados anteriormente, compete to de Santos (SP) cumpre essencialmente duas funções básicas: a
destacar as disfunções, que interferem significativamente nos cor- de exportação, via Porto de Santos e a de abastecimento do merca
redores de transporte estrategicamente considerados: do interno, através de sua bem distribuída malha multimodal de

- a necessidade de melhor adequação da rede de armazena- transporte.
gem existente, para oferecer condições de escoamento gradual da O Corredor do Centro-Leste compreende os Estados do Es
safra agrícola durante um peúodo maior de tempo ao longo do pírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Rondônia, e
ano, reduzindo-se, dessa forma, os efeitos dos picos acentuados de também parte do Sudoeste e Sul da Bahia. Analisando-se a produ
transporte; ção e o consumo na área de influência deste corredor, nas funções

- a necessidade da implantação de uma política agrícola que de abstecimentos do mercado interno e de atendimento à exporta
propicie a liberação das verbas de custeio da produção, por oca- ção pelo complexo Portuário de Vitória (ES), constata-se que os
sião do seu escoamento, de modo a favorecer a aquisição de insu- principais fluxos de cargas existentes na região são os de minério
mos agrícolas a tempo de serem transportados como carga de de ferro, carvão mineral e vegetal, produtos sidenírgicos, ferro
retomo, reduzindo-se, dessa forma, os custos dos fretes em opera- gusa, celulose agrícolas (soja e milho), derivados de petróleo e ál-
ções casadas de transporte; cool.

- a necessidade de as empresas de transporte ferroviário e
as administrações portuárias adequarem seus equipamentos para a
movimentação dos granéis agrícolas;

- a necessidade de analisar a conveniência de uma coorde
nação central das atividades em cada corredor que, contando com
a colaboração da RFFSA, da FEPASA, da Estrada de Ferro Vit6ria
a Minas (EFVM), dos usuários e das administrações portuárias, se
ria responsável pelo gerenciamento e cumprimento das programa
ções de transporte em direção aos portos, e

- a necessidade da integração entre a política ambiental e o
setor transporte, principalmente no transporte de cargas perigosas.

O Corredor do Rio Grande compreende a região produtora
de grãos agrícolas, compreendida entre as cidades paraguaias de
Ciudali deI Este. Assunci6n e Encamaci6n, o nordeste argentino e
o estado do Rio Grande do Sul. A área de influência desse corre
dor funciona, primordialmente, no sentido de exportação, através
do porto de Rio Grande - RS, além de cumprir função de abasteci
mento do mercado interno. Seus produtos são soja em grãos (in
clusive aquela produzida fora do País) e seus derivados, além de
arroz, fertilizante, derivados de petróleo, calçados, fumo e carvão.
O sistema de transporte desse corredor, além de sua interligação
com os sistemas argentinos e paraguaios, que possibilitam o escoa
mento de fluxos de cargas oriundas qesses países, apresenta como
caracteústica uma malha de transporte densa e bem distribuída, o
Porto de Rio Grande como principal convergência das cargas de
exportação ou mesmo de abastecimento interno, via cabotagem.

O Corredor do Paraná-Santa Catarina abrange os Estados
do Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso,
bem como a região do Paraguai que se estende de Assunção até a
fronteira com o Brasil, cuja principal função é o escoamento dos
fluxos de cargas destinadas ao abastecimento do mercado interno e
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produção de grãos, e a de Salvador. no setor de fertilizantes. No
corredor de Recife destacam-se fluxos de abastecimento de trigo e
milho, enquanto no de Fortaleza sobressai o abastecimento do mi
lho.

O Corredor do Norte é fonnado pelos Estados do Mara."
nhão, Goiás, Tocantins, o nordeste do Mato Grosso, o sudeste do
Piaui e, no Pará, as faixas no entorno da BR-158, do projeto Cara
jás e do rio Tocantins, desde a divisa com Mato Grosso até Belém.
Em sua área de influência encontram-se localizadas áreas produto-
ras de grãos agrícolas, madeira e minério de ferro, que, juntamente
com os derivados de petróleo, representam as principais cargas
movimentadas na região. O Corredor do Norte canaliza os fluxos
das cargas destinadas tanto à exploração, via porto de Itaqui (MA),
quanto ao abastecimento dos mercados internos dessa e de outras
regiões do País.

Dessa fonna, com recursos relativamente parcos, cerca de
US$ 2 bilhões ao longo de quatro anos, é possível empreender
uma série de pequenas ações que assegurem o funcionamento,
com relação grau de eficiência, dos principais corredores de trans-

portes, estrangeiro's no curto prazo para o País. Deve-se considerar
ainda que várias outras ações de cunho exclusivamente gerencial
ou institucional propiciam também ganhos siguificativos em rela
ção à operação do Sistema Nacional de Transportes. Assim, sem
recorrer à grandes obras é possível melhorar razoavelmente os
transportes, pelo menos em caráter emergencial, sem menosprezar,
no entanto, as profundas mudanças eslnIturais que se fazem neces
sários nesse setor.

Os montantes de investimentos plausíveis em função da cri
se orçamentária do governo federal, são apresentados no quadro a
seguir. Cada corredor apresenta uma série de disfunções, cujas re
comendações para sua correção são apresentados nos quadros se
guintes, com a estimativa de custos respectivos para cada ação de
curto prazo proposta. Vale observar que o Programa de Corredores
tem prevalência sobre o Programa de Recuperação Emergencial, o
que significa que serão priorizadas as obras do Programa de Recu
peração que constam do estudo de corredores, na fase inicial de
Governo..
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DISFUNCAO RECOMENDAÇÃO CUSTO
BR 116 :Problemas em travessias ur- Eliminar pontos críticos, cons-
banas, de capacidade e na pavimen- truir terceiras. faixas,. recuperar
tação, de controle de peso; e nas pon- pavimentaçAo, reativar postos
tes sobre os rios Piratini e Arroio de pesagem, concluir projeto de
Pelotas duDlicac"ão e obras nas DOntes 27,10
BR 158 :Pontos críticos em travessias Executar recuperação e o con-
urbanas e manutencAo deficiente tomo de Palmeira das Missões 14,20
RS 344 :Péssimas condições de tráfeao Restaurado dos trechos 8,40
BR 285 e BR 101: Má condição de trá- Recapeamento da pista e retif..
feoo e deficiência aeométrica cacAo de curvas· 7,70
BR 392 : Probfemas nas pontes sobre Concluir a substituiçio das
os rios Vár-zea I e 11 Ipontes. 0,70
Geral: Falta de sinalizado ImDlantar sinalizado e defensas 0,17
RFFSA : Problemas de infra-estrutura e Recuperar trechos e efetuar ma-
suoerestrutura em vários trechos nutedo na via 42,40
RFFSA : Alto indice de imobilização do Recuperar equipamentos e efe-
material de trado e vaaões tuar manuten"câo adeauada 31,20
PORTO RIO GRANDE: assoreamento Oragagem, recuperação dQs
·.10 canal, desagregação de rochas, molhes e dos sugadores, pro-
sugadores e equipamentos em péssimo gramas de manutenção e recu-
estado Ioeracão dos eauioamentos 11,30
TOTAL DE INVESTIMENTOS DO CORREDOR RIO GRANDE 143.17
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CORREDOR DO PARANÁ/SANTA CATARINA (Em milh6es de US$)

DISFUNÇAO RECOMENDACAO CUSTO
BR 070 1163/467 17641 060 :Falta de Restaurar, conservar, ampliar
conservação, sinalização e drenagem a capacidade das vias, recu-
deficientes e má condlcão de tráfego Iperar postos de pesagem 77,28
BR 101: Falta controle de pesagem, má Restaurar, conservar, ampliar
condição de tráfego, deficiência nos a capacidade e recuperar pos-
acessos e oroblemas de travessia urbana tos de pesagem 11,81
SC 210: Falta conservação e trechos em Conservação e restauração de

IDéssimas condicões de tráfeoo trechos 3,01
BR 212 : Péssimas condições de tráfeao Restaurar trechos 14,90
BR 369 : Falta controle de peso Recuperar posto de m 0,10
BR 376: Pavimentação, tráfego e sinali- recuperar e restaurar trechos e
zação deficientes e falta controle de peso recuperar posto de pesagem 14,03
BR 476: Tráfego e sinalizaçio deficiente Recuperar e restaurar trechos 8,50
BR 267 : Deficiência na pavimentaçio- Recuperação de trechos 8,40
BR 277 : Problemas em travessias, más Eliminação de pontos críticos,
condições de tráfego, falta de controle de concluir obras de restauração

Ipeso e restauração paralisadas e recuperar posto de pesagem 63,82
Geral - Falta de sinalização Executar sinalização/defensas 0,79
RFFSA -:Problemas de infra-estrutura e Recuperar trechos e efetuar a
superestrutura em vários trechos manutenção da via 49,00
RFFSA: Alto índice de imobilização do Recuperar equipamentos e
material de tração e vagões . efetuar manutenção adequada 30,00
RFFSA : Inadequação do material Adequar o material rodante
rodante pará descida da Serra do Mar 0,68
RFFSA : Deficiência de pátios em Implantar novo pátio
Paranaguá 5,00
PARANAGUA : Cais mal dimensionado, Ampliar cais em 250 m, me-
falta equipamentos para de fertilizantes, Ihorar as instalações,
armazenagem e distribuição de energia duplicar a capacidade de
deficientes, equipamentos obsoletos, armazenamento e instalar
moegas rodoferroviárias insuficientes moega central para recepção
para recebimento de grtos e farelos de grtos e farelos 45,40
sAo FRANCISCO DO SUL: Assores- Dragagem, recuperar a infra-
mento do canal, dificuldade de operar estrutura e equipamentos e
graneleiros de grande porte, instalações e intensificar programas de
eauioamentos em Déssimas condiCÔes manutenção 2,63
TOTAL DO CORREDOR PARANAlSANTA CATARINA 335,35
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CORREDOR DE SANTOS (Em milhões de US$)

ç
INVESTIMENTOS DA ORDEM DE US$ 1,07 bilhões

DISFUNCAO RECOMENDACAo CUSTO
BR 116 : Deficiência de capacidade e Duplicar segmento
mau ~stado de conservação 42,40
BR 267: Falta controle de peso Recuperar o posto de pesagem 0,02
BR 3M: Drenagem e sinalização Adequar sinalização e drenagem
deficiente e restaurar trecho 30,30
BR 281 : Problemas de travessias Adequar a capacidade do trecho
urbanas e de capacidade e eliminar pontos de conflito 62,31
BR 070/163: Falta conservação, sina- Conservar e duplicar o segmento
Iização e drenagem deficientes e reativar posto de pesagem 16,35
BR 153: Dimensionamento Adequar capacidade, recuperar
inadequado e má conservação e conservar o pavimento 13,00
BR 163: Más condições de tráfego e Restaurar, conservar e ampliar a
sinalização deficiente e falta controle capacidade, recuperar o POsto
de oeso de veículos • de pesagem 48,83
Geral • Falta de sinalização Implantar sinalização e defensas 0,75
RFFSA: Sistemas de sinalização e Modernizar o sistema de sinali··
comunicacio obsoletos zação e comunicação 9,0
RFFSA : Problemas de infra-estrutura Recuperar trechos e efetuar ma-
e superestrutura em vários trechos nutenção na via 59,30
RFFSA : Alto índice de imobilização Recuperar equipamentos e efe-
do material de tracio e vaa6es tuar manutençAo adequada 98,50
RFFSA: Deficiência na eletrificação Adequar sistema de eletrificação 1,8
PORTO DE SANTOS: assoreamento Draaaaem permanente 20,0
PORTO DE SANTOS: Armazenagem Ampliar a capacidade de arma-
deficiente zenagem - 48.000 t 128,1
PORTO DE SANTOS: Equipamentos Readequar os equipamentos e
obsoletos intensificar a manutenção 21,6
PORTO DE SANTOS: Problemas de Obras no trecho Valongo-Paque-
conaestionamento tá, aumentando o cais em 633m 130,0
HIDROVIA T1ET_ :Proble- ConclusAo das obras acessórias
mas de navegabilidade e aprofundamento de canal 94,0
TOTAL DE INVESTIMENTOS DO CORREDOR DE SANTOS 776,"
OSS.: A INTEGRA ~AO DA RFFSA COM A FEPASA E MOSTRA NECESSIDADE DE
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CORREDOR DO CENTRO-LESTE (Em milhões de US$)

Março de 1995

DISFUNCÃO RECOMENDACAO CUSTO
BR 020 : Falta controle de pesagem Recupe~ropo~odepesagem 0,04
BR 116162136413651381: Falta controle Reçuperar o po~o de pesagem
de pesagem de veículos 0,23
BR 153: Falta controre de pesagem, Concluir o posto de pesagem,
problemas em travessias urt>anas, restaurar, conservar a via e
más condições de tráfego, falta de eliminar os pontos de conflito
aco~amento e de sinalizacão 43,01
BR 381 : Problemas em travessias Duplicar segmento e eliminar os
urbanas e deficiência de caoacidade IDOntoS de conflitos 207,89
BR 452: Más condicôes de tráfeoo Intensificar a conservdo 0,51
Geral- Falta de sinalização Implantar sinalização e defensas 0,83
RFFSA: Si~ema de sinalização e Modernizar o sistema de sina-
comunicação obsoletos. . Iização e comunicação 26,4
RFFSA .: Alto índice de imobilização Recuperar locomotivas e vagões
do material de tracão e vaoões efetuar manutenção adeauada 41,5
RFFSA : Traçado desfavorável Con~ruir a variante de <42 km no

lorovocando oroblemas de ooeração trecho da Serra do Tiare 98,8
RFFSA: Deficiência operacional na Obras dos ramais de Horto FIo-
transDOsição de Belo Horizonte restaI -CaDitAo Eduardo 63,3
RFFSA: Pátios deficientes dificultando Amptiar pátio de Araguari e
as ooeracões e suas exoan5Ôes implantar terminal em Corinto <4,0
PORTO DE VITORIA: Inadequação Amptiar e recuperar as in~a-

das instalações laçÕes, 5,18
TOTAL DE INVESTIMENTOS DO CORREDOR CENTRO-LESTE 491,41

CORREDOR DO RIO DE JANEIRO(Em milh6es de USS)

DISFUNCAO RECOMENDACÃO CUSTO
BR 116/040/101/393 :Más condições Providenciar melho~mentos em
de tráfego, deficiências de geometria, interseções e acessos, retificar
problemas de travessia urbana e curvas, recuperar a malha e
deficiências de acesso eliminar os pontos de conflito 86,04

Geral- Falta de sinalização Implantar sinalização horizontal,
vertical e defensas 0,61

TOTAL DE INVESTIMENTOS DO CORREDOR RIO DE JANEIRO 86,65
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CORREDOR DO NORDESTE (Em milhões de USS)
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DISFUNCAO RECOMENDAÇAO CUSTO
BR 101/020/2421407 :Pavimentação Restaurar e intensificar a
deficiente e má conservacão conservacão 30,31
BR 1161407: Falta controle de Recuperar o posto de pesagem
pesagem de veículos 0,67
PORTO DE SALVADOR: Equipamen- Programas de manutenção,
tos obsoletos e mal conservados e recuperação dos equipamentos
assoreamento do canal e dragagem permanente 0,40
PORTO DE ARATU: Assoreamento Dragagem permanente
do canal 2,50
RECIFE: Equipamentos ineficientes, Programas de manutenção,
infra-estrutura deficiente e assorea- recuperação dos equipamentos
mento do canal e adeQuação da infra-estrutura 6,50
FORTALEZA: Equipamentos Programas de manutenção,
ineficientes, infra-estrutura deficiente e recuperação dos equipamentos
assOreamento do éanal' . e adequáção da infra-estrutura 2,10
TOTAL D.E INVESTIMENTOS DO CORREDOR NORDESTE 42,48

CORREDOR DO NORTE (Em milh6es de US$)

DISFUNCAO RECOMENDACAO CUSTO
BR 1531226/010: Superfície de Restaurar e intensiftear a
rolamento em estado crítico conservacão 21,70
RFFSA: Condições precárias de Recuperar linha tronco
superestrutura de via 88,0
RFFSA : Condições precárias e Construção de ligação e pátio de
operação de transbordo deficiente transbordo em Itapecuru-Mirim 10.0
TOTAL DE INVESTIMENTOS DO CORREDOR NORTE 119,70
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ANEXO I
Breve Histórico da Formação dos Transportes no Brasil

Em grandes linhas, pode-se citar que a evolução do sistema
de transporte do País, entre 1850 e 1930, apoiou-se, basicamente";
no complexo ferrovia-porto e era orientada para atender uma eco
nomia primário-exportadora. O crescimento econômico, com base
em produtos de bens duráveis de consumo, determinou, com o
passar do tempo, a necessidade de maior integração entre as diver
sas áreas isoladas do País. A compreensão desse fenômeno por
parte das classes governantes fez com que se buscasse, através da
ampliação da infra-estrutura de transportes, maior articulação entre
as regiões do País. Devido a sua maior flexibilidade e às suas
maiores facilidades e rapidez de construção de grandes eixos, a
modalidade rodoviária foi a privilegiada na estruturação dessa arti
culação.

Assim, a partir de 1930, timidamente, e mais intensamente a
partir de 1945, procedeu-se a um amplo programa de construção
de grandes eixos rodoviários de integração nacional, agora para
também garantir a implantação da indústria automobilística do
País. Com os projetos de asfaltamento dos eixos, ligando quase to
das as capitais estaduais, esgotou-se, praticamente, a possibilidade
das grandes expansões desse sistema, através da implantação ou
pavimentação de grandes eixos rodoviários de integração nacional.

Esse processo foi-se exaurindo no tempo, principalmente a
partir de 1970. Vale observar que esse processo de longa auto-sus
tentação (1930-1974), aplicado intensamente, acabou por impul
sionar projetos que dificilmente seriam implantados, se sofressem
um processo mais profundo de avll1iação econômica. Esse cresci
mento acelerado do setor rodoviário não resultava em transtornos
imediatos para a economia nacional, enquanto esta apresentava
uma estrutura produtiva, ainda em estágios iniciais de crescimento,
concentrado em um perfil industrial leve e uma produção agrope
cuária dispersa, associados ao baixo preço do petróleo. Esses fato
re!i, geravam uma conseqüente demanda de transportes, facilmente
captável pelo setor rodoviário.

O rápido crescimento industrial do País na década de 70
apresentou uma forte mudança no seu perfil econômico, resultante
do desenvolvimento vertiginoso da indústria pesada e básica (mi
nerais não metálicos, indústrias metalúrgicas, siderúrgicas, quími
cas, petroquímicas, etc.). Paralelamente, houve uma modificação
estrutural do setor primário, com o crescimento intenso da partici
pação de alguns produtos, que passaram a apresentar grandes vo
lumes especialmente concentrados. Esses fluxos que, em termos
econômicos, se orientam preferencialmente para as modalidades
"pesadas" de transporte - ferroviária e hidroviária -, com custos de
transporte mais baratos para esses tipos de fluxos, passaram a não
encontrar, em contrapartida, uma oferta de serviços adequada dos
sistemas correspondentes.

Em síntese, o recurso às grandes obras rodoviárias como su
porte para a integração nacional, esgotados praticamente os seus
limites de aplicação, gerou uma relativa hipertrofia do setor rodo
viário, reduzindo a capacidade de fmanciamento de projetos em
outras modalidades (ferrovias e hidrovias). Essa distorção do siste
ma de transporte rodoviário, acaba por gerar problemas à econo
mia nacional, dificultando o desenvolvimento de setores vitais,
como a indústria pesada, a extração mineral e a agricultura comer
cial de exportação.

Tal fato tem se evidenciado, por exemplo, com a produção
originária das novas faixas de fronteira agrícola que, ultimamente,
surge como principal argumento nas solicitações da sociedade bra
sileira a favor do desenvolvimento de projetos no setor transporte,
voltados predominantemente para os modos ferroviário e hidroviá-

rio. A distorção fica evidenciada quando se constata que o aumen
to das distâncias médias de transporte evoluiu de 267 Km (1970)
para 407 km (1992), predominantemente ainda a construção de
novas rodovias para a ligação das áreas de fronteira agrícola com
as zonas de consumo e os portos de exportação.

ANExorr

Outros Aspectos Problemáticos do Setor Transporte
Além desses três graves problemas que prejudicam o de

sempenho dos transportes brasileiros, somam-se a eles vários ou
tros aspectos problemáticos importantes, que contribuem para
piorar ainda mais a situação, a saber:

falta de um processo de planejamento, principalmente de
caráter estratégico, apesar do setor estar institucionalmente apto e
com recursos humanos capacitados para esta tarefa. Em 1978, ela
borou-se um Plano Nacional de Transportes-PNT, que não foi im
plementado. No início da Nova República, executou-se o
Programa de Desenvolvimento do Setor Transportes-Prodest, com
um processo relativamente participativo, mas que foi abandonado
pelo Governo Collor foi abandonado; agrega-se a isto a degenera
ção do sistema de informações do setor transporte: no setor rodo
viário a carência de dados é tão forte que não se sabe hoje sequer
o número de veículos em circulação; os portos tinham um precioso
sistema de informações estatísticas, desmontado com a dissolução
da Portobrás; os sistemas de navegação também possuíam um es
quema de acompanhamento bastante sofisticado, abandonado com
o fim da Sunama~

. desestruturação da base de financiamento do setor que não
conta hoje com recursos vinculados que permitam, no mínimo, a
manutenção do atual sistema; o setor rodoviário perdeu todas as
suas receitas próprias (vinculadas), não contando hoje com recur
sos orçamentários sequer para manter a malha rodoviária em con
dições mínimas de operação eficiente e segura; o Imposto sobre
Importação de Petróleo foi reativado com o intuito de ser destina
do à manutenção rodoviária, por decisão política, mas tem sido,
em mais de 70%, desviado para outros setores; a solução por con
cessões privadas, via pedágio, só tem se mostrado economicamen
te viável em pouquíssimas rodovias; sua arrecadação não terá
assim expressividade a nível dos montante de recursos necessários
a nivel nacional para todo o Sistema Rodoviário Nacional; a Rede
Ferroviária Federal tem suas receitas tarifárias insuficientes, com
tarifas baixas em relação ao padrão intemacional, tendo ainda o
seu desempenho econômico, em termos privados, fortemente pre
judicado pela prestação de serviços sociais, sem o devido ressarci
mento por parte da União; os portos têm, com a nova Lei,
liberdade tarifária, mas vivem ainda com o velho e complicado
modelo tarifário, sem poder contar com os antigos recursos do
Adicional de Tarifa Portuária, drasticamente reduzidos, e ainda
sem linhas adequadas de fmanciamento a longo pram para renova
ção e modernização dos seu tquipamento: a Construção Naval
teve seus recursos reduzidos à ,metade por Lei de iniciativa do ex
presidente Collor;

- ênfase na privatização como solução dos problemas de
um setor, já .predominantemente nas mãos da iniciativa privada; o
Lloyd Brasileiro está sendo leiloado após um século de excelentes
serviços prestados à Nação e ter sido propositadamente colocado
em situação de insolvênCia pelo próprio Governo; a Embraer, no
setor aeroviário, está em processo de privatização, após ter desen
volvido processos de tecnologia de ponta, cuja apropriação deveria
ser de cunho nitidamente público; a anunciada privatização da
RFFSA é uma verdadeira "caixa-preta", com processo conduzido
pelo BNDES, mas questionado pelo próprio Ministério dos Trans
portes; a nova Lei dos Portos permite uma ampla privatização, fa-



. falta de implementação adequada de uma política de pre
servação do meio ambiente nas ações de transporte, apesar do se
tor estar capacitado para este fim, com estudo já desenvolviclos
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cilitando a operação e implantação de teIminais privativos, poden- . pequeno uso das vias navegáveis do País para o transporte
do inclusive operar com cargas de terceiros, tomando praticamente interno; apesar da existência de quase 30.000 km de vias navegá
o lugar do porto póblico, com regras de serviços privados; a con- veis interiores no território brasileiro, o transporte fluvial e lacustre
cessão da opemçio de rodovias para a iniciativa privada já está em é inexpressivo, participando com cerca de 1% apenas do total das
andamento, apesar de ser algo insignificante do ponto de vista de cargas transportadas, com participação mais reduzida ainda ao ní
solução a nível nacional, fato esse comprovado internacionalmente vel de transporte de passageiros. A cabotagem serve bem ao trans
(suas receitas não superam mais que 5% das necessidades totais do porte de granéis, o que é explicado pela fortíssima participação da
Pais, como é o caso da França, uma das nações que mais intensifi- Petrobrás, que tem conseguido uma maior racionalização no trans
cou programas deste tipo). porte de combustíveis. Na carga geral seu uso é insignificante,

• baixo nível de multimodalidade devido à predominância apesar da concentração de 70% da POIXIlação do País na faixa de
da tradição e do corporativismo modal, da excessiva burocracia da até 200 km da costa brasileira; é possível sair do porto de Porto
documentação de cargas, da ausência de tecnologia apropriadas ao Alegre, no extremo Sul. e alcançar o porto de Manaus. com navios
manejo de cargas (conteinerização e paletização), da falta de insta- de até 30.000 toneladas, inclusive tipo roll-onlroll-off, sem um
lações apupriadas para o transbordo e da precária capacitação ge- único transbordo (hoje é comum o trajeto São Paulo-Manaus-São
rencial para o transporte porta à porta; Paulo ser feito com caminhões, usando-se inclusive balsas no tra-

· inábil política de descentralização (estadualização), para- jeto Belém-Manaus);
doxalmente conduzida sem participação dos Estados; a Lei que es- . dificuldades no desenvolvimento do setor de serviços 00
tac:lualimu os serviços de trens suburbanos foi vetada em tudo reos; as empresas aéreas de primeiro nível tem enfrentado eleva
aquilo que beneficiava legitimamente os Estados e garantia os di- dos índices de ociosidade, com problemas de adaptação a um
reitos dos trabalhadores ferroviários, apesar de acordo no Congres- mercado de menor grau de regulamentação num país de dimensões
so Nacional; a revisão do novo Plano Nacional de Viação que está continentais; assumem caráter estratégico, principalmente na ga
sendo executada pelo Executivo prevê a passagem de cerca de rantia da soberania nacional e econômica da região Amazônica,
50% da malha rodoviária para os Estados, sem consulta aos De- onde inclusive falta a instalação de um sistema de radares para
partamentos Estaduais de Estradas de Rodagem-DERs, que inc!u- controle e segurança dos vôos; em alguns setores, os serviços aé
sive não concordam com os critérios adotados, e principalmente reos são essenciais. como é o caso dos correios nacionais;
não estão dispostos a aceitar estes novos encargos sem o repasse . prevalência de interesses clientelistas e eleitoreiros na defi-
dos recursos COlTespondentes; nição dos investimentos. gerando ociosidade, baixa qualidade e

• baixa eficiência dos serviços portuários devido ao não padrão inadequação à demanda de transportes; são vários os casos
equacionamento das relações trabalhistas, da obsolescência dos de obras inacabadas e outras abandonadas (Ferrovia do Aço e
equipamentos, da não absorção de processo tecnol6gicos atualiza- Transamazônica são exemplos clássicos);
dos, e da desorganização institucional do setor portuário; impasse . falta de adoção de modernos conceitos de logística, com
criado pela aprovação da Lei dos Portos, principalmente na relação auxílio das técnicas de pesquisa operacional, cuja função-objetivo
capital-trabalho: a nova legislação portuária foi criada com base no deveria ser a minimização dos custos globais dos serviços presta
pressuposto que o principal problema do porto era o custo da mâo- dos, considerando a interação entre localização das atividades eco
de-obra, cuja causa única seria o monopólio da mão-de-obra de es- nômicas e sociais e as necessidades de transportes; no transporte
tivadores e awlsos; foi aprovado um órgão gestor de mão-de-obra, de cargas é estratégica a localização dos annazéns para bens 00

gerido pelos próprios empresários passando-se do monopólio sin- mercadorias, principalmente de produtos agrícolas. A rede de ar
dicaI de trabalhadores para um monopólio de sindicato patronal; mazenamento brasileira é caótica: muitos armazéns são ineficien
como resultado, o relacionamento entre portuários e empresários, tes e inadequados para evitar a deterioração dos produtos e
agravou-se; após inúmeras tentativas de negociações, partiu-se sobretudo mal localizados, em relação à rede viária; em suma, o
para o confronto, entretanto os trabalhadores com argüição direta Brasil não está apto para gerir eficientemente safras superiores a
de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, contra vá- 60 milhões de toneladas por ano, em termos de armazenamento e
rios dispositivos da Lei dos Portos; de transporte;

· exagerado grau de mon0p6lio e carte\ização dos serviços . falta de definição do Papel do Governo Federal, em rela-
de transporte coletivo interestaduais e internacionais de passagei- ção aos Estados e Municípios; sobressai-se a questão dos transpor
ros por ÔDiros; o resultado são serviços caros e de baixa qualida- tes de massa das regiões metropolitanas e dos municípios, assim
de; recentemente o 9ovemo baixou decreto permitindo a abertura como o problema do transporte rural (de pessoas e carga); o Ga
do mereado, sendo que esta medida está sendo anulada por práti- vemo Federal tem oscilado do exagerado centralismo, na época do
cas de cartelização há muito usadas no Brasil através de acordos regime militar, para a completa ausência no Governo Collor; e
ou negociatas, que conduzem à redistribuição das linhas entre os . inexistência de política específica para o desenvolvimento
mesmos gmpos empresariais; do transporte rural como fator preponderante em programas inte-

• elevado índice de ociosidade do parque de construção na- grados de produção de alimentos e como indutor da mobilidade
val, com capacidade para gerar cerca de 40.000 postos de empre- rural necessária à fixação a poIXIlação no interior do país; foram
gos diretos, não ocupando hoje sequer 10.000 pessoas; no extintos todos os programas de apoio à implantação, manutenção e
momento, luta-se para aprovação de nova Lei para o setor, assina- recuperação de rodovias vicinais, que procuravam garantir um me
da pela Bancada do Partido dos Trabalhadores, com amplo con- Ihor acesso dos produtores rurais às cidades mais pr6ximas, inclu
senso entre trabalhadores e empresários; conforme pode ser visto sive aqueles que desenvolviam pesquisas tecnológicas, como
no anexo IV; por falta de fmanciamento adequado e de uma regu- sistemas de pavimentação de baixo custo e construção de pontes
lamentação equilibrada e eficaz, a frota mercante marítima brasi- mais apropriadas; o transporte rural de pessoas sempre foi esqueci
leim está tendendo a desaparecer, constituída em sua maior parte do;
de navios obsoletos e com idade média superior a quinze anos; si
tuação análoga de ociosidade vive a indústria de equipamentos
metrofenoviários;



o Fundo Nacional de Transportes - FNT

1.) - Proposta Básica
A principal medida para a implementação do Progranta de

Regeneração do Sistema Nacional de Transportes é a volta da vin
culação de recursos, tendo como fonte um único imposto sobre os
combustíveis e lubrificantes, considerando-se devidamente as ne
cessidades da União, dos Estados e dos Municípios. Os recursos
arrecadados no Setor Transportes seriam vinculados ao próprio Se
tor, através de um Fundo Nacional de Transportes - FNT, a ser
criado então por legislação complementar, vencidos os óbices
constitucionais. Esta proposta tem os seguintes pressupostos bási
cos:

• vinculação de recursos para financiar, exclusivamente, a
manutenção, a restauração, a segurança do tráfego viário e a ade
quação de capacidade para ajuste ao crescimento da demanda, in
clusive pesquisa e desenvolvimento tecnológico, treinamento e
capacitação da mão de obra, com vistas ao aumento da qualidade e
produtividade dos sistemas de transportes; .

• a proposta de recriação da vinculação para o setor trans
portes é, assim, uma proposta equilibrada, mantendo graus de li
berdade consideráveis para o Governo Central, esta é a diferença
essencial do modelo anterior, destinado a fmanciar principalmente
a implantação do Sistema Rodoviário Nacional; agora, pretende-se
prioritariamente somente garantir o funcionamento, em regime de
eficiência e condições adequadas de segurança, da malha viária já
existente;

• convém salientar que, a vinculação de recursos não deve
implicar em aumento da carga tributária para os usuários, uma vez
que estudos indicam que estes já pagam o suficiente para o funcio
namento do sistema viário; considera-se mais racional que os re
cursos a serem vinculados provenham de uma única fonte, cobrada
dos combustíveis e lubrificantes, que inclusive guardam uma cor
relação bem acentuada com o uso efetivo da vias; assim seriam eli
minados os atuais impostos sobre esses produtos (Imposto sobre
Importação - IL Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Servi
ços - ICMS e Imposto sobre Vendas a Varejo - rvvc, este último
já em processo de extinção por emenda constitucional).

• novos investimentos, que reflitam expansões significativas
do sistema, continuariam a ser fmanciados com Recursos Gerais
do Tesouro, sujeitos às decisões políticas do Governo e do Con
gresso Nacional; de um lado, competiria ao Poder Público decidir
sobre a construção de uma nova rodovia, de uma ferrovia ou de
um hidrovia; considera-se desta fonna que estas prioridades de
vam ser analisadas em conjunto, cotejando-se os projetos de todos
os setores ao mesmo tempo (saúde, transportes, educação, sanea
mento básico, energia elétrica, etc.); por outro lado, se decidida a
construção de uma via, há que necessariamente garantir-se recur
sos para sua manutenção.

• do ponto de vista econôlnico, o ideal é a cobrança direta
dos usuários pelos serviços prestados, através de taxas ou tarifas
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pelos órg!os governamentais, além de e~istiruma adequada regu- que inclusive não estão sujeitas ao mecanismo da desvinculação;
lamentaçao de transpox:e ~ produ~s ~ngosos, de acordo inclusi- no setor rodoviário, isto só é possível através dos sistemas de pe
ve com as re.eomenda~s mternac~onaIs. dágios, que, no entanto, tem um custo de administração dos mais

Em smtese, o SIstema NacIOnal de Transportes padece de elevados; constituem assim solução válida apenas para rodovias de
uma ampla ga~ de proble~~ que, se não corrigidos em tempo alta densidade de tráfego, mas não resolvem o problema do Siste
o~no, e deVIdamente pr}onzados pela restrição de recursos ma Rodoviário Nacional; o esquema de privatização também se
eXIstente:, o levarão ao colapso. Após o seu período áureo de inclui na questão dos pedágios, pois um de seus pressupostos bási
constru~s, ,?e teve seu auge entre 1960 e 1974, o Setor Trans- cos é a cobrança de tarifas pelo uso da rodovia;
porte fOI pratIcamente abandonado. Não se consegue hoje assegu- • o Sistema Ferroviário Nacional não aufere receitas sufi
rar ~~ursos: .sequer, ~ ~ funcionamento do sistema em cientes para cobrir os seus gastos operacionais, devido principal-
condIçoes illlillillas de eficIencIa e segurança. mente à obrigação da prestação de serviços antieconômicos ou

ANEXO nr sociais, como é o caso da operação da Rede Ferroviária Federal no
Nordeste e o de transportes de passageiros de subúrbios;

• as hidrovias e as ferrovias, principalmente, têm fortes
"economias externas", em relação às rodovias, propiciando a trans
ferência do tráfego pesado para essas modalidades de transporte,
diminuindo custos, ao evitar o desgaste precoce das estradas, de
crescendo assim o seus gastos com manutenção e possibilitando a
sua melhor operação e segurança pela diminuição de tráfego; pre
coniza-se com isto transferências intennodais;

• os transportes urbanos também estariam contemplados, de
acordo com a regra essencial do princípio básico da vinculação: os
recursos devem ser aplicados de fonna proporcional à sua fonte
geradora;

• o produto da arrecadação do imposto sobre comoostíveis
deve ser distribuído a todos os entes .que têm a seu cargo o provi
mento da infra-estrutura de transportes, nas esferas federal, esta
dual e municipal.

Considera-se que, se o Fundo Nacional de Transportes, que
requer uma Emenda Contitucional, não for seriamente perseguido,
todo o restante estará comprometido. Ao invés de avançarmos,
corremos o risco de perder este imenso patrimônio viário que já
foi construído com enonne sacrifício social da Nação, hoje avalia
do em US$300 bilhões, montante superior à nossa dívida externa.

2 -Justificativa histórica
Em 27 de dezembro de 1945, pelo Decreto-Lei nO 8.463

(conhecido como Lei Joppert) foi criado o Fundo Rodoviário Na
cional-FRN. Era fonnado com recurs0!l vinculados, provenientes
do produto da arrecadação do Imposto Unico sobre Lubrificantes e
Combustíveis Líquidos e Gasosos - ILULCLG, criado em 21 de
~etembro de 1940, pelo Decreto-Lei nO 2.615. Além do Imposto
Unico (IULCLG), outros encargos contribuíram. como receitas
próprias do setor, embora com menor intensidade, para a fonnll;Ção
do Sistema Rodoviário Nacional, a saber. a Taxa RodoviáriaÚni
ca- TRU; Imposto sobre os Serviços de Transportes Rodoviários
ISTR e os pedágios.

O FRN foi, no entanto, o principal instrumento da política
de implantação do sistema rodoviário no Brasil. Essa medida foi
tão importante na época que, em menos de um ano, todos os Esta
dos que ainda não possuíam um órgão de administração rodoviária
o criaram, através do mecanismos adequados de redistribuição de
recursoJl para os Estados e, assim com para os Municípios.

!:': importante frisar que foram destinados recursos deste Im
posto Unico a outros modalidades do setor transportes. A partir de
1965 foram transferidos recursos do IULCLG para o setor aero
náutico, em montantes que oscilaram entre 5% e 2% do total arre
cadado. Foram transferidos para o sistema ferroviário, variando de
11% a 4% do total do IULCLG, desde 1957 até 1982. A partir de
.1976, foi instituído um adicionall de 12% sobre o Imposto Único
IULCLG, destinado ao Fundo Nacional de DesenvolvimentO Ur
bano - FDTU, dos quais 75% para transporte urbano, a cargo da
Empresa Brasileira de Transportes Urbanos - EBID, e ("'; ·15%
restantes para desenvolvimento urbano. De qualquer fonna fica



ANEXO IV

o Projeto de Reconstituição do Fundo de
Marinha Mercante - FMM

A reconstituição do Fundo de Marinha Mercante - FMM
tem como principal medida o Projeto de Lei n° 3.448/92, que dis
põe sobre o Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mer
cante - AFRMM, o Fundo da Marinha Mercante - DMM, a
Fundação Nacional dos Empregados na Construção e Reparação
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claro que os recursos do Imposto Único não se limitavam apenas vas, que infelizmente não lograram sucesso.
ao setor rodoviário, podendo-se afrrmar que o Fundo Nacional de Na tentava de contornar esta difícil situação, foi aprovado
Transportes já existia de fonua embrionária. pelo Congresso Nacional a implantação do Selo-Pedágio, através

A maior causa de degeneração do IULCLG foi a desvincu- da Lei n° 7.112, de 22 de outubro de 1988. Era aparentemente uma
lação setorial de recursos na área federal, posta em prática gradati- f6rnmla ideal, uma vez que estabelecia-se uma tarifa para ressarcir
vamente desde 1975 e completada a partir de 1982. Buscou-se, na a conservação de rodovias. No entanto, esta solução apresentou
verdade, ao máximo de concentração de recursos no Poder Cen- um grande número de ineficiência operacionais, que compromete
tral, em detrimento dos 6rgãos setoriais. A desvinculação tributária ram de fonua defmitiva os seus resultados. Estes fatores negativos
subtrai, assim, ao planejamento dos transportes sua autonomia re- criaram um ambiente bastante desfavorável ao Selo-Pedágio em
lativa e flexibilidade mínima para atender às necessidades do se- amplos segmentos importantes da sociedade brasileira. Assim, por
tor, mesmo só em termos de preservação do patrimônio existente, proposta do Executivo, o Selo-Pedágio foi extinto em 16 de agosto
sem condições inclusive de evitar a sua deterioração. de 1990.

A Constituição de 1988 inCOlpOrou o princípio da desv~cu- Logo após, uma nova tentativa de solução foi a proposição
lação de recursos gerados de impostos, proibindo a sua vinculação de uma Taxa de Conservação Rodoviária - TCR, a ser cobrada
a órgão, fundo ou despesa. Além disso, deixaram de existir na pelo uso efetivo ou potencial das vias integradas do Sistema Rodo
nova regra constitucional todos os impostos especificos ou seleti- viário Federal. Seu pagamento seria efetuado através do preço dos
vos, entre eles o Imposto Único sobre Lubrificantes e Combusti- combustíveis automotivos. Assim, foi aprovada pelo Congresso
veis Liquidos e Gasosos - IULCLG. Em decorrência, extinguia-se, Nacional em 28 de dezembro de 1990. Contudo, esta Taxa sequer
na prática, o Fundo Rodoviário Nacional- FRN. chegou a ser aplicada, uma vez que o Supremo Tribunal Federal a

. Entretanto, a carga tributária que pesava sobre o usuário ro- considerou, inconstitucional, por considerá-la um novo tributo so
doviário não foi diminuída, pelo contrário, foi aumentada. No lu- bre o preço dos combustíveis, o que é vedado pela Constituição.
gar do IULCLG, que estava com alíquotas bastante reduzidas, foi Após mais esta tentativa frustada, restou ao Governo Fede
criado o novo imposto sobre Operações relativas à Circulação de ral iniciar a cobrança em caráter emergencial do Imposto sobre a
Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interes- Importação de Petróleo, pretendendo-se gerar uma receita de US$
tadual e Intermundial e de Comunicação - ICMS. Este novo tribu- 840 milhões, anualmente, equiparando-se o seu valor à arrecada
to, com níveis de taxação superior ao IULCLG, é de competência ção pretendida pela Taxa de Conservação Rodoviária. O cerne da
estadual, com redistribuição para os Municípios. Indo mais além, dificuldade com este tipo de cobrança é que se trata também de um
foi criado mais um tributo sobre os combustíveis, o Imposto sobre tributo geral, sem qualquer vínculo com o setor transporte, em es
Vendas de Combustíveis Liquidos e Gasosos a Varejo - rvvc, pecial o rodoviário. Na verdade, houve apenas uma decisão politi
exceto 61eo diesel, de competência e destinação exclusivamente ca do Governo em destinar tais recursos para a manutenção das
municipal. À União ficou permitido a cobrança de Imposto de Im- rodovias federais. Na prática, o Governo não tem cumprido total
portação sobre os combustíveis. mente o seu compromisso, diminuindo e atrasando o repasse dos

Em termos práticos, os usuários do setor rodoviário conti- recursos.
nuam a contribuir significativamente para a fonuação das receitas Dos fatos que ocorreram após a aprovação da Constituição
tributárias, em níveis superiores, sem ter no entanto, agora, a cor- de 1988, podem ser extraídos os seguintes ensinamentos.
respondente garantia de aplicação desses recursos no sistema rodo- O Congresso Nacional já reconhece a necessidade de rever
viário. Dessa fonua, os dispêndios públicos imprescindíveis à este sistema tributário, que tanto prejudicou o setor transportes.
preservação da infra-estrutura rodoviária passaram a depender Por duas vezes, praticamente por unanimidade, aprovou mudanças
quase exclusivamente de dotações orçamentárias, com fonte única legais, através do Selo-Pedágio e da taxa de Conservação Rodo
praticamente apenas nos recursos gerais do Tesouro. viária, que restabeleciam em parte o modelo anterior de fmancia-

Estão assim ao sabor de fortes influências políticas, sujeitas mento.
às aprovações, anuais do Orçamentos em garantir os recursos mÍ- Não existe f6rmula operacional de se cobrar qualquer encar
cimos, oportunos e permanentes, principalmente aqueles necessá- go para fmanciar a manutenção das rodovias, a não ser através do
rios à manutenção e operação do sistema viário, inclusive consumo dos combustíveis, que é uma variável que mede com
segurança do tráfego. Nisto tudo a aspecto critico é que a prática bastante precisão o uso das vias. Além disso, é um mecanismo de
das fmanças públicas no Brasil, na disputa pelos escassos recursos fácil cobrança e fácil controle pelo poder público, uma vez que
orçamentários gerais, não tem sido a de privilegiar os gastos com a pode ser recolhido diretamente pelas distribuidoras; suas evasão,
manutenção da infra-estrutura social implantada. assim, é quase nula; a maioria dos países desenvolvidos adota esta

Além disso, a redistribuição do Fundo Rodoviário Nacional sistemática de cobrança, para ressarcir os gastos com rodovias, e
- FRN entre Estados e Municípios esta baseada em um conjunto Enfim, fica patente que não existe outra alternativa de ree
de variáveis (conjunto de combustíveis, superfície e população), quilibrar os sistema de transportes, a não ser através de emenda
que garantiam àquele Fundo um maior grau de justiça social e constitucional, que possibilite a vinculação tributária, para manu
equiliôrio regional. Com o advento da Constituição de 1988 esse tenção da infra-estrutura viária, através do Fundo Nacional de
equilíbrio foi rompido, baseando-se a distribuição de recursos dos Transportes, criado por lei complementar.
usuários rodoviários principalmente, no consumo de combustíveis,
concentrando assim a maior parte dos recursos nas regiões mais ri
cas do País. Na verdade, o atual sistema tributário para o setor
transporte contribui para aumentar os desequilíbrios regionais, pri
vilegiando as regiões mais desenvolvidas, em prejuízo das menos
favorecidas.

Para conigir este descompasso entre receitas e necessidades
de recursos imprescindíveis para garantir a operação da infra-es
trutura viária com um mínimo de eficiência, foram várias tentati-



ANEXO V

Outras Diretrizes Específicas para o Setor Transporte
Nesta perspectiva, é fundamental conduzir as ações gover

namentais em transportes, considerando as seguintes diretrizes es
pecíficas, além dos pontos estratégicos apresentados anteriormente
(tópico 3.1):

- priorizar aqueles investimentos voltados para o desenvol
vimento econômico e social, em especial para produção agrícola,
mineral e a geração de empregos;

- alterar a matriz viária voltada a exportação pelo Atlântico,
buscando aumentar a capacidade de cargas internamente, com vis
ta a reduzir o custo dos alimentos e insumos, como base para me
lhorar o atendimento do abastecimento interno;

- buscar maior integração da rede de transportes brasileira
com os países do Continente Americano, visando em especial faci
litar a consolidação do Mercosul e de outros programas de integra
ção com os países limítrofes do Brasil, assim como projetos que
propiciem redução de custo.. para exportação, via Oceano Atlânti
co Norte ou mesmo Pacífico, em busca inclusive de novos merca
dos potenciais para o comércio exterior brasileiro;

- buscar reduzir as desigualdades regionais, facilitando o
escoamento da produção nas regiões objeto de reforwa agrária e
de programas de desenvolvimento regionais;

- rever a matriz energética direcionada para transportes, in
centivando formas mais baratas e menos poluentes de combustí-
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Naval e em atividades Marítimas, de autoria da bancada do Partido vios como já ocorreu no passado. A Comissão Diretora do Fundo
dos Trabalhadores, já aprovado pela Câmara dos Deputados, res- de Marinha Mercante - CDFMM passa a ser gerida paritariamente
tando sua tramitação no Senado Federal. Este projeto foi fruto de pelo Governo, empresários e trabalhadores (a exemplo do Conse
um amplo consenso entre todos os principais segmentos da socie- lho de Autoridade Portuária - CAP da nova Lei dos Portos); dessa
dade (trabalhadores, empresários e governo), envolvidos com as forma, os representantes da sociedade terão pleno controle sobre a
atividades de construção e reparação naval, formalizado em reu- gestão dos recursos do Fundo de Marinha Mercante. O controle fi
nião da Câmara Setorial da Construção Naval. nanceiro continuará sendo feito pelo Banco Nacional de Desenvol-

O objetivo primordial é permitir, sem mais tardar, que a in- vimento Econômico e Social - BNDES, que já tem larga
dústria de Construção Naval do País retome a operar à plena capa- experiência consolidada no fmanciamento de projetos de longo
cidade, voltando a empregar cerca de 40.000 trabalhadores, prazo, com é o caso da construção de navios.
quando hoje não consegue gerar sequer 10.000 postos de trabalho. Deve ficar claro que todos as atividades aqui prevista não
Destaca-se ainda que atualmente o comércio internacional gera, estão lastradas em quaisquer tipos de recursos que compõem o Te
por ano, fretes da ordem de US$5,0 bilhões (com previsões de souro Nacional, não se adotando como fonte qualquer tipo de tri
atingir a US$12 bilhões no final da pr6xima década, segundo o buto. O Adicional ao Frete s6 pode ser classificado do pontO de
BNDES), sendo que a participação brasileira vem caindo assusta- vista estrito da teoria econômica, como uma tarifa, ou mais apro
doramente a ponto de representar, na atualidade, cerca de apenas priadamente um adicional tarifário. Os recursos do AFRMM cons
10% desse total; a tendência é de piora, principalmente em virtude truem assim receitas próprias do setor em que são geradas, sendo
do envelhecimento da frota mercante brasileira, sem condições aplicadas no pr6prio setor, por regras específicas conforme legisla
adequadas de financiamento para a sua renovação, ampliação e ção especial. Deve ser considerado, também, que há muito tempo,
modernização. Dessa forma, procura-se contribuir para que Brasil não são mais concedidos subsídios (recursos a fundo perdido) para
recupere, de forma equilibrada, posição compatível com sua im- as atividades de fmanciamento de construção naval, prática essa,
portância no comércio mundial para a sua frota mercante, dotar contudo, que ainda continua sendo largamente adotada na maioria
efetivamente o País de fator de soberania nacional e elemento pro- dos outros países que constroem navios.
pulsor do nosso desenvolvimento econômico e social. Além desses mecanismos fmanceiros previstos neste Proje-

Em seu conteúdo essencial, o Projeto visa propiciar os me- to de Lei, outros instrumentos estão sendo ativados, de forma inte
canismos fmanceiros indispensáveis para permitir a reativação do grada, para reerguer a Marinha Mercante, a saber: métodos
parque de construção naval brasileiro. De um modo geral, busca modernos de produtividade e qualidade industrial, com incentivo à
permitir a adequação da capacidade fmanceira dos compradores de pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico compatíveis com o se
navios, em termos de fluxo de caixa, ao enorme aporte de recursos tor, além do investimento no gerenciamento e na capacitação pro
exigidos para sua construção, através de fmanciamentos de longo fissional da mão-de-obra; os resultados têm sido os melhores
prazo, de acordo inclusive com a média da prática internacional, possíveis, com o reconhecimento da qualidade do navio produzido
de países com estaleiros próprios para produzir embarcações de no Brasil, traduzido por exportações de equipamentos modernos e
grandes porte. sofisticados, de última geração tecnol6gica. A implantação da Câ-

Em síntese, o Projeto propõe que os recursos para o fman- mara Setorial da Construção Naval, com sucesso, é prova maior
ciamento de navios continuem oriundos de um Adicional Tarifário que estas medidas constituem caminho Correto para recuperar a
(Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante - Construção Naval deste País e reconquistar o nosso frota mercante
AFRMM), que passa de uma alíquota de 25% para 50% sobre o pr6pria.
frete marítimo das importações e de 10% para 20% sobre os fretes
de cabotagem e de navegação inteira. A Proposta visa reconstruir a
capacidade fmanceira do Fundo de Marinha Mercante - FMM,
equivocadamente reduzida a níveis críticos por proposta do ex
presidente Collor, de forma a garantir a normalidade dos fluxos fi
nance!r0s vinculados aos navios em construção, além de estimular
novos fmanciamentos destinados à renovação e ampliação da frota
mercante brasileira.

Na prática, retoma-se aos níveis anteriormente praticados
por décadas, penodo durante o qual não foram registrados proble
mas ou contestações importantes por parte dos contribuintes (im
portadores). Vale destacar que este Adicional Tarifário não incide
sobre as exportações, mas apenas sobre as importações, com im
pacto fmal bastante reduzido sobre o preço dos produtos, sem con
siderar que a proposta já contempla uma série de isenções. Além
disso, não se pode desprezar os benefi-cios sociais auferidos com a
economia de divisas, a geração de empregos e o fortalecimento de
fatores estratégicos para o desenvolvimento do País e a soberania
da Nação. Em última análise, procura-se recompor o Fundo em
pauta, de acordo com a idéia original de seu criador, o presidente
Juscelino Kubitschek, como instrumento para o desenvolvimento
da Marinha Mercante brasileira. .

Na verdade, a propositura legal não se preocupa apenas em
recuperar a situação anterior, mas aprimora significativamente o
controle público do Fundo. Assim, são propostos novos instru
mentos de controle, que impossibilitarão quaisquer tipos de des-
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veis, em especial, aquelas voltadas para o transporte urbano,.como - integrar o transporte rural ao programa de produção agrí-
estrat~gia da melhoria da qualidade de vida nas cidades; cola, restituindo o apoio à construção de estradas vicinais de uso

- defmir um novo modelo institucional, que estabeleça com perene, além de procurar garantir o mínimo de mobilidade às pes
clareza a divisão das atribuições da iniciativa privada e do Estado, soas e a sua produção, fator essencial para as conquistas dos direi
reservando a este, em todos os casos, no mínimo, as funções 4e tos de cidadania ao imenso contingente de excluídos que vivem
planejamento, controle, regulamentação, normalização e fiscaliza- nas áreas rurais; o transporte rural será uma prioridade do Governo
ção; Federal, como elemento fundamental para o sucesso de programas

- promover uma reforma institucional que garanta a unici- de produção de alimentos, reforma agrária, incentivo ao desenvol
dade das atividades de transporte no Ministério dos Transportes vimento de micros e pequenas empresas no interior das zonas de
(trânsito, transporte urbano e aéreo), assim como uma maior racio- produção agrícola;
nalização na estruturação interna do Ministério dos Transportes (p. - incentivar ações em transportes que propiciem também o
exemplo, vinculação institucional das hidrovias) crescimento da indústria do turismo, ampliando o raio de ação

- ativar o Conselho Nacional de Transportes, integrado por deste setor econômico;
representantes governamentais da União, Estados e Municípios, - implementar as medidas já preconizadas pelos estudos
iniciativa privada e trabalhadores, com o objetivo de formular po- dos órgãos governamentais para a preservação do meio ambiente
líticas, normas e medidas macrogestoras para assegurar o cumpri- ao empreender as ações no sistema de transporte, incentivando a
mento da Política Nacional de Transportes; formação de recursos humanos para este fun, inclusive com pro-

- entrosar os planos de ação em transportes com os relati- gramas de apoio aos Estados e Municípios, além de aplicar com
vos a infra-estrutura de armazenamento, para aumentar a produti- mais rigorosidade os dispositivos da regulamentação do transporte
vidade e reduzir custos sociais derivados da circulação de de cargas perigosas.
mercadorias; No que diz respeito à Polftica Nacional de Transporte Urba-

- restabelecer a capacidade de planejamento e gerenciamen- no e Trânsito, preconiza-se que:
to do Governo Federal na área de Transportes, investindo forte- - será dada uma abordagem mais ampla, atentando para a
mente na informatização e desenvolvimento de recursos humanos, relação de interdependência existente entre transporte, espaço ur
assim como um sistema de informações do Setor Transportes, ade- bano, e o sistema produtivo;
quado às modernas tecnologias da informatização; - com o objetivo de garantir cidades com oportunidades

- rever a política de privatização do Setor Transportes, pre- iguais para todos e elevar os habitantes à condição de cidadãos, o
servando e modernizando os segmentos estratégicos para o desen- Governo Democrático e Popular deverá coordenar, ao nível fede
volvimento econômico; as concessões à iniciativa privada devem ral, assuntos de transporte e trânsito, a uma única polftica nacional;
ser vistas como investimento de fisco para o concessionário, sem o trânsito deve deixar de ser um problema de polícia para ser um
quaisquer garantias de recursos ou incentivos governamentais; instrumento de organização da circulação e transporte. A concep
suas despesas devem ser fmanciadas por fontes próprias ou recur- ção unitária entre transporte, trânsito e espaço urbano é condição
sos de terceiros, através do sistema financeiro privado ou de ban- básica para a radical reforma urbana pretendida;
cos de fomento governamentais, em condições especiais - algumas diretrizes de responsabilidade municipal poderão
devidamente regulamentadas por dispositivo legal, mediante o per- ser incentivadas e apoiadas com investimentos, capacitação técni-
lJlIlIlente controle do governo; ca e outros recursos de origem federal, a saber:

- descentralizar as funções da União, viabilizando a esta- - planos de descentralização urbana no sentido de reduzir o
dualização e a municipalização dos serviços de caráter regional, tamanho das cidades, assim como a necessidade de deslocamento
estadual, metropolitano ou municipal; da população;

- rever a Lei que estabelece as Diretrizes para o Sistema - planos de desenvolvimento de transportes urbanos e me-
Nacional de TranSpOrtes (ex-Plano Nacional de Viação - PNV) e a tropolitanos;
Lei dos Portos, fortalecendo a rede básica de transportes do País, - modernização e expansão do transporte de massa (ferro
com papel estratégico, promovendo soluções globais, optando por viário, metroviário, aquaviário e corredores de ônibus em faixa ex
aquelas modalidades que propiciam menores custos econômicos. clusiva), devidamente integrados a outros sistemas de transporte e

- incentivo à maior utilização de sistemas multimodais, apoiado em estudos de viabilidade, ,ue comparem alternativamen
com vistas a tomar os meios de transportes mais integrados e mais te com outras modalidades;
eficientes, adotando-se o sistema de transportes "porta-a-porta"; - a adoção de novos modos, corredores e tecnologia de

- aprimorar e aplicar com eficácia os mecanismos já exis- transporte sempre tendo como preocupação a integração com os
tentes que permitem diminuir o grau de monopólio e cartelização outros setores urbanos, compatibilizando o equilíbrio ecológico, o
dos serviços de transporte coletivo interestaduais e internacionais crescimento econômico e social, a melhoria da qualidade de vida e
de passageiros por ônibus; o nível de trabalho e empregosi

- defmir linhas de financiamento de médio e longo prazo, - incentivar as ações estaduais e municipais no sentido de
inclusive para empresas públicas, para veículos e equipamentos do mobilizar a sociedade para reduzir drasticamente o número de no
setor metroferroviário, aeronáutico e rodoviário, pressionando o âmbito federal, esta ação deve ser empreendida através de um Pro
Congresso Nacional para aprovar o Projeto de Lei que reestrutura grama Nacional de Segurança no Trânsito;
o Fundo de Marinha Mercante, que permitirá dobrar a capacidade - o governo federal deve atuar na geração e difusão de no
de produção do setor de construção naval, conforme descrito no vas tecnologias e conhecimentos, regulamentação e normalização;
anexo IV; deverão ser montados programas de apoio locais, mobilizando rini-

- avaliar com rigorosidade, em termos sociais, a viabilidade versidades federais, estaduais e municipais, para a capacitação de
de toda nova obra viária do Setor Transportes, comparativamente órgãos gestores de transporte e trânsito municipais; poderão ser
com estudo de alternativa, assim como estabelecer nova sistemáti- desenvolvidos programas de incentivo ao aumento de produtivida
ca de defmição de preços para fms de licitação de obras a serem de dos sistemas de transporte urbano, articulando operadores pú
feitas, comrigoróso controle do serviço executado; blicos e privados, fabricantes, órgãos gestores e órgãos
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fmanciadores para desenvolvimento e implantação de projetos e
equipamentos;

- o governo democrático e Popular atuará no sentido de su
perar o impedimento constitucional, para que seja possível a ado
ção pelos municípios e regiões metropolitanas de novos
mecanismos de fmanciamento do sistema, a exemplo da criação da
Taxa Transporte Coletivo, que incidiria sobre os beneficiários do
sistema, de forma similar a experiência francesa;

- para garantir o beneficio do vale-transporte para todos os
trabalhadores, serão firmados convênios com estados e municípios

PRODUÇÃO DE GRÃos POR ESTADO -1H2(Em mllh6H de tonelada)

ESTADO PRODUTO TOTAL
ARROZ MILHO SOJA TRIGO

RIO Grond. do Sul 4823.4 41505.3 8 De7.5 817.3 18513.5
Slntl Catlrin. 5g&.4 3.235.2 435.2 100.7 4.388.5
Poron' 223.4 8.225.8 4883.8 1.000.2 14.333.3
Mllo Grosso do Sul 245.2 820.8 2.288,2 70.1 3.525.1
SIo Plulo 311.1 3.884,5 878.2 SIl.4 5.051,2
MlloGrosso 587.2 807,1 4.087,0 5.581.3
Min.. G.rois (1)
GOl," 384.1 2.438.7 2.001,8 4.822.7
Blhil (1) 8,0 85.8 233,1 338.0
RondOni.
Tocantins 305,8 150.8 52.5 '438.0
Piluí (1) 82,1 14.2 1De.3
Mo",nhlo (1\ 185,5 55.8 SIl.8 307,8
TOTA~ 78450 242821 ·21123 O 2.174,7 55.404,1

Durante o discurso do Sr. Carlos Santana, o Sr.
Ronaldo Perine, }O Vice-Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Beto Mansur, 2 0

Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Concedo a palavra

ao nobre Deputado Adão Pretto, do PT do Rio de Grande do Sul.
S. Ex· disporá de 25 minutos para fazer o seu pronuncia

mento.
O SR. ADÃO PREITO (pT - RS. Sem revisão do orador.

- Sr. Presidente, SI"s e Srs. Deputados, sinto-me muito feliz de
ter exercido o mandato de Deputado Estadual e Deputado Federal,
agora, pela segunda vez. Na última gestão, ocupei esta tribuna por
várias vezes no período destinado ao Grande Expediente. No man
dato atual é a primeira vez que isso ocorre.

Sinceramente, sinto-me muito feliz por ver o plenário reple
to de Parlamentares. No mandato passado cheguei a ocupar a tri
buna no penodo destinado ao Grande Expediente com apenas três
Deputados no plenário. Hoje vemos a Casa repleta de Deputados,
o que demonstra a força e a verdade com que chegam os novos
representantes do povo, o que motiva também os mais antigos a se
fazerem presentes.

Esperamos que, nesta Legislatura, esta Casa realmente pos
sa desempenhar suas atividades como sonha e deseja o povo que
nos elegeu.

Sr. Presidente, prezados colegas, todos sabem que fui eleito
Deputado Federal pela segunda vez praticamente através do voto
dos agricultores. Saí da roça e, de tanto usar o cabo da enxada, te
nho calos nas mãos. Logo V. Ex·s percebem, pelo meu palavrea
do, que sou autenticamente oriundo do campo. Quero dizer aos
amigos Parlamentares que nessa luta, apesar do sofrimento, conse
guimos algumas vit6rias. Quando fui dirigente sindical, por exem
plo, ajudei a criar o movimento dos sem-terra.

para a fiscalização e controle de sua concessão, e
- o govemo federal atuará no sentido de acabar com as li

mitações administrativas que impedem qualquer fmanciamento do
govemo federal às empresas públicas, garantindo oportunidade e
condições semelhantes às empresas privadas.

ANEXO VI

Produção e Consumo de Grãos por Estado
A produção e o consumo de grãos por Estado são mostrados

nos quadros apresentados a seguir.

CON8UMO POR EITADO .1HZ{Em _ de toneIIcInl

ESTADO ARROZ ,=, MILHO lOJA TIUQO TOTAL

Rio Gronde do Sul 382.1 2.435,8 2.045,8 4.503,4 801,7 10.175.7
Slntl Cllonna 183.0 8$4,8 1.480,0 777.1 312.5 3.727.2
Plran' 353.8 4.887,2 2.Del.l 4.813.1 484,4 12.m.1
Mllo Grosao do SUl 107,8 0,0 172,8 833.4 2.e 1.211.2
SIo Plulo 17852 178,4 3.530,2 2.558.7 1.283,8 10.344.3
MlloGrosao 128.5 0.0 244,7 838.0 0.0 1.007,2
MIn"GltaIS 232.8 0.0 838.8 423.1 135.4 1.431.0
Goi" 347.8 0.0 884,8 870.7 as.1 2.011,3
Blhla U 0,0 30,0 248.0 0.0 21...
R0nd6ni. 28,1 0.0 251,7 0.0 0.0 m,1
'rocnlnl 57.8 0.0 125,0 0,0 0.0 112.1
Piaui 8,4 0.0 25.1 0.0 0.0 31.5
Mlnlnhlo 21.2 00 58.3 0.0 00 105
TOTAL UM' 1.4.. 1 11.3101 11.033 2 4.112.1 ~.I1I'

FONTES DOS DADOS SICOS. ISGElEM8/lAPAlABJOVElCONAt!lFGV

No domingo passado, tive a felicidade de estar no Municí
pio de Encruzilhada do Sul, no Rio Grande, onde os agricultores
assentados na Fazenda Branca completavam um ano de assenta
mento. Nossa surpresa foi enorme porque aquela fazenda há um
ano possuía 900 cabeças de gado. Agora estas 113 famílias assen
tadas, em apenas um ano, recebendo apenas um minguado auxílio
do Governo, já possuem o mesmo número de cabaças de gado.
Além disso, estão colhendo 8 mil sacos de sessenta quilos de mi
lho, 2 mil sacos de feijão preto, arroz para o consumo dessas 113
família, 12 mil sacos de sessenta quilos de soja, produzindo horti
frutigranjeiros e tudo aquilo de que uma propriedade agricola ne
cessita. Mais do que isso, há pouco tempo, o Governo despendia
recursos para alimentá-las e mantê-Ias em barracas. Em apenas um
ano já estão produzindo para o seu sustento e o de muitos outros
brasileiros, chegando até a exportar, como é o caso da soja.

Sr. Presidente, prezados colegas, por isso nunca vemos um
político dizer que é contra a reforma agrária. Todos a defendem,
porque o Brasil precisa tanto dela como do ar que respiramos. Pr0
va disso é o caso do assentamento que citei. E poderia citar uma
série de outros exemplos de assentamentos que deram certo no Rio
Grande do Sul e no Brasil. V. Ex·s acompanham os acontecimen
tos e sabem que isso é possível e viável. Então, por que o Governo
não age? V. Ex"s sabem mais ainda: de acordo com dados de um
levantamento feito pelo Governo, para se gerar um emprego na
roça, dando-se a terra, a infra-estrutura e incentivos, são necessá
rios 12 mil dólares em cinco anos aos cofres públicos, enquanto
para se manter um emprego na cidade são necessários 48 mil dóla
res. Vejam a economia que o Govemo faria se combatesse o de
semprego com o incentivo no campo. Por essas e outras razões, na
cidade temos em torno de 10 milhões de brasileiros desemprega
dos. Vejam a matança de bandidos, de traficantes, de marginais e
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até de pessoas de bem que está acontecendo no Rio de Janeiro. trabaJhadores rurais estariam vivendo bem, não estariam passando
Sr. Presidente, quais as raízes da marginalização? Do meu fome. Nosso País é campeão em não fazer coisas que outros países

ponto de vista, a pessoa é honesta e séria até que tenha um nome a já fIzeram. Aqui continua a teimosia em não realizá-las. Por exem
zelar: Depois de perder o nome, de ser chamado de negador de pIo, quase todos os países desenvolvidos fIzeram reforma agrária.
conta e de ladrão, chega até a matar. Quando uma pessoa chega a No Brasil continua-se ainda considerando a reforma agrária com
esse ponto, é muito difícil recuperá-la. Por que o Governo gasta um caráter ideológico e pecaminoso, concepção muito atrasada.
milhões numa operação militar no Rio de Janeiro, ordena a inva- Outro aspecto é que somos diferentes de outros países, pois todos
são das favelas, numa verdadeira matança de pobres, se os grandes têm subsídios para a agricultura. O Brasil é único País da América
bandidos não estão lá? A polícia não vai aonde estão os chefes dos Latina que afasta qualquer tipo de debate sobre subsídio para o se
trafIcantes. Prefere perseguir os trombadinhas e praticar chacinas. toro Temos também outro campeonato: somos o único País do
Por que o Governo não aplica recursos nas raízes do problema, ge- mundo que não trata de maneira diferenciada o mini, o pequeno, o
rando empregos, fazendo a reforma agrária, segurando o homem médio e os grandes produtores. Colocamos todos no mesmo balaio
no campo, para que ele não vá para a cidade correr o risco de se como se o pequeno e o grande produtor fossem iguais. Então, acho
marginalizar? Parece que realmente o Governo gostar que isso que somos campeão nessa inoperância e, por isso, estamos nessa
aconteça, porque, senão, estaria fortalecendo a agricultura, dando situação de crescimento da miséria e da violência, sem nenhuma
oportunidades aos sem-terra, evitando que os homens e mulheres alternativa do ponto de vista econômico. Somos um País com um
da roça engrossem a fileira do êxodo rural. grande potencial de produção de alimentos, mas estamos perdendo

Ouço, com prazer, o aparte da nobre companheira Telma de para vários países com menos tecnologia, riqueza de solo e força
Souza. de trabalho. Nobre Deputado Adão Pretto, cumprimento V. Ex·

A Sr" TeIma de Souza - Deputado Adão Pretto, as pala- pelo brilhante pronunciamento, o qual aborda temário tão rico e
vras de V. Ex· vêm justamente contribuir para o assentamento dos importante para este momento da conjuntura nacional.
homens e das mulheres do campo, evitando o êxodo rural. A pros- O SR. ADÃO PREITO - Agradeço ao ilustre colega o
tituição e outras mazelas nas grandes cidades são conseqüências aparte.
perversas geradas pela ausência da reforma agrária em nosso País. Sr. Presidente, como disse o aparteante a reforma agrária
Em conseqüência do Dia Internacional da Mulher e do problema passa a ser um caso extremista no Brasil. Prova disso é que, além
mais. grave do nosso País, a questão da terra, estou desarquivando dos 10 milhões de desempregados na cidade, fruto do êxodo rural,
o Projeto de Lei nO 3.678/93, da Deputada Luci Choinacki, candi- temos ainda 16 mil famílias acampadas há vários meses e anos, es
data a Senadora pelo meu Estado na última eleição, que dispõe so- perando um pedaço de chão. Trata-se de pessoas que lutam para
bre o Plano de Benefícios da. Previdência Social e dá outras não serem arrastadas à marginalização, já que falta emprego nas
providências. Acrescenta parágrafos ao art. 106 da Lei nO 8.213, de cidades. Só no Rio Grande do SÍJ1 existem 1.700 famílias, sendo
24 de julho de 1991. É o comprovante do cadastro do Incra de que que 400 acampadas há quatro anos à beira da estrada, sob um bar
o inciso V do § 1°, com o seguinte teor: ''Será dado ao homem e à raco de lona preta, e mais 1.300 acampadas há seis meses.
mulher" - e também - "xassados ou que vivam maritalmente, Sr. Presidente, acerca desses acampamentos no Rio Grande
como produtores, podendo ser um ou outro meeiro, parceiro ou ar- do Sul, recebi ainda ontem denúncia do movimento dos sem-terra,
rendatário rural, desde que habitem ou tenham habitado no local segundo a qual, a mando do Governo Antônio Britto, do PMDB
de trabalho do cônjuge ou companheiro ou companheira, salvo do Rio Grande do Sul, a polícia da Brigada Militar está proibindo
exercício profIssional de outra atividade, no período corresponden- a entrada de lenha e de alimentos naqueles locais. Aqueles que não
te à relação marital". O referido projeto de lei visa a que tanto a visitar seus familiares e amigos nos acampamentos, ao passarem
mulher quanto o homem possam ter acesso à questão da terra pela barreira da polícia, são obrigados a tirar a roupa para serem
como produtores e parceiros. De alguma maneira a matéria vem ao examinados, à procura de armas. Trata-se de uma verdadeira via
encontro do tema sobre o qual V. Ex· falou com veemência e sin- lência, uma vez que isso cria um clima para que os assentados se
ceridade. É V. Ex· um autêntico representante da luta dos sem-ter- jam realmente tratados como marginais violentos e, depois, sejam
ra. Agradeço a oportunidade de externar a esta Casa a preocupação expulsos pela polícia, quando estão apenas tentando produzir ali
do Sudeste em relação ao problema da terra na Nação brasileira. mentos. Os acampamentos estão, num último grito, pedindo socor
Agradeço a V. Ex· o aparte. ro a fIm de não se marginalizarem nas cidades e depois serem

O SR. ADÃO PREITO - Agradeço à ilustre colega TeIma assassinados, muitas vezes inocentemente, como acontece com
de Souza o aparte, que veio enriquecer nosso discurso. muitos no Rio de Janeiro.

Ouço agora, com prazer, o ilustre Presidente da Comissão Ouço, com prazer, o nobre Deputado Severino Cavalcanti.
de Agricultura, Deputado José Fritsch. O Sr. Severino Cavalcanti - Nobre Deputado Adão Pretto,

O Sr. José Fritsch - Nobre Deputado Adão Pretto, parabe- as suas observações mostram bem a preocupação de umParlamen
nizo V. Ex· pelo brilhante pronunciamento que faz neste momen- tar sério, que procura ser o intérprete fIel daqueles que necessitam
to, analisando a problemática que vivemos no País, especialmente de V. Ex·
a questão da reforma agrária, da distribuição de renda, da política Nesta tarde, V. Ex· traz sua mensagem, mostrando que não
agrícola, que tem sido constantemente objeto de debates. Aliás, es- é possível ficarmos insensíveis diante da situação por que passam
tou admirado pela quantidade de debates que estão acontecendo na os sem-terra, homens que não querem ir para os grandes centros
Câmara dos Deputados sobre os problemas da agricultura, mas por inchar as cidades e fIcar ao lado dos marginais. No entanto, não há
outro lado, as conseqüências da falta de uma política agrícola está outro caminho para eles. É necessário que o Governo tome provi
gerando intranqüilidade. São inúmeros os trabaJhadores brasileiros dências imediatas no sentido de que essas pessoas possam traba
desiludidos com a agricultura e, por isso, partem em busca de em- lhar, já que estão impedindo que elas cumpram sua obrigação para
pregos que não existem nas cidades. V. Ex· muito bem abordou o com a sociedade. Elas querem trabaJhar, mas isso lhes está sendo
quanto hoje, do ponto de vista público, os investimentos necessá- negado. Parabenizo V. Ex· pelo pronunciamento. Quero trazer mi
rios para saneamento, habilitação, saúde e tantos outros benefíciqs nha solidariedade, pois o que se está passando no Rio Grande do
urbanos. Se no interior do País houvesse uma política agrícola, os Sul também acontece em Pernambuco, onde milhares de trabaJha-
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Amazonas
Carlos da Carbrás - Bloco-PFL.

Tocantins
Melquíades Neto - PPR.

Maranhão
Albérico Filho - PMDB; Costa Ferreira - PP; Nan Souza-

VI - ORDEM DO DlA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS:

Piauí
João Henrique - PMDB.

Pernambuco
Ricardo Heráclito - Bloco - PMN.

Roraima
Alceste Almeida - Bloco- PTB; Elton Rohnelt - Bloco 

PSC; Francisco Rodrigues - Bloco- PSD; Luciano Castro - PPR;
Luís Barbosa - Bloco - PTB; Moisés Lipnik - Bloco - PTB; Ro
bério Araújo - PSDB; Salomão Cruz - Bloco - PFL.

Amapá
Antônio Feijão - Bloco - PTB; Eraldo Trindade - PPR; Fá

tima Pelaes - Bloco - PFL; Gervásio Oliveira - Bloco - PSB; Mu
rilo Pinheiro - Bloco - PFL; Raquel Capiberibe Bloco - PSB;
Sérgio Barcellos - Bloco - PFL; Valdenor Guedes - PP.

Pará
Ana Júlia - PT; Anivaldo Vale - PPR; Antônio Brasil 

PMDB; Benedito Guimarães - PPR; Gerson Peres - PPR; Giovan
ui Queiroz - PDT.

PP.

Alagoas
Olavo Calheiros - PMDB.

Bahia
Coriolano Sales - PDT; Domingos Leonelli - PSDB; Eujá

cio Simões - Bloco - PL; Félix Mendonça - Bloco - PTB; Fer
nando Gomes PMDB; Geddel Vieira Lima - PMDB; Haroldo
Lima - PC doB; Jaime Fernandes - Bloco - PFL; Jairo Azi - Blo
co-PFL; Jairo Carneiro - Bloco-PFL; Jaques Wagner - PT; João
Almeida - PMDB; João Leão - PSDB; Jonival Lucas - Bloco
PFL; José Carlos Aleluia - Bloco-PFL; José Rocha - Bloco 
PFL; José Tude - Bloco - PTB; Leur Lomanto - Bloco-PFL; Luís
Eduardo - Bloco-PFL; Luiz Braga- Bloco - PFL; Luiz Moreira
Bloco - PFL; Manoel Castro - Bloco-PFL; Marcos Medrado 
PP; Mário Negromonte - PSDB; Nestor Duarte - PMDB; Pedro
Irujo - PMDB; Prisco Viana - PPR; Roberto Santos - PSDB: Ro
land Lavigne - Bloco - PL; Severiano Alves - PDT; Simara Elle
ry - PMDB; Ubaldino Júnior - Bloco - PSB; Ursicino Queiroz
Bloco-PFL.

Minas Gerais
Antônio Aureliano - PSDB; Antônio do Valle - PMDB;

Aracely de Paula - Bloco - PFL; Bonifácio de Andrada - Bloco 
PTB; Carlos Melles - Bloco - PFL; Carlos Mosconi - PSDB; Chi~
co Ferramenta - PT; Danilo de Castro - PSDB; Eduardo Barbosa
- PSDB; Elias Murad - PSDB; Eliseu Resende - Bloco - PFL;
Fernando Diniz - PMDB; Francisco Horta - Bloco - PL; Genésio
Bernardino - PMDB; Herculano Anghinetti - PSDB; Hugo Rodri
gues da Cunha - Bloco - PFL; Humberto Souto; Bloco-PFL; Ibra- .
him Abi-Ackel- PPR; Jaime Martins - Bloco - PFL; Jair Siqueira
- Bloco - PFL; João Fassarella - PT; José Rezende - Bloco -

dores esperam a desapropriação. O projeto está com o Presidentu te.
da República, e esperamos que S. Exa o assine logo, a fim de que
aqueles milhares de trabalhadores possam alimentar suas famílias.

O SR. ADÃO PRETTO - Agradecemos a V. Exa o aparte.
Há pouco tempo visitei a sua terra e pude verificar que seu povo
luta com dignidade em busca de um pedaço de chão. V. Exa dizia
que o Governo tem de fazer a reforma agrária. Mas quando o agri
cultor, por força da conjuntura, não querendo marginalizar-se, é
obrigado a ocupar o latifúndio como forma de exigira reforma
agrária, é tachado de desrespeitar a lei, o direito da propriedade e,
por isso, tem de ser reprimido.

Pois bem, nossa Constituição estabelece que o Governo tem
de fazer a reforma agrária. Entretanto, não a faz, e, por isso, é o
primeiro a desrespeitar a lei. O Governo espera, então, que o povo
humilde, no seu último gesto de grandeza, não faça a opção de
permanecer na terra e cultivá-la, enquanto o acusa de desrespeitar
a lei?

Para concluir, de nada adianta liberar terra para quem não a
tem, se aqueles que a têm estão perdendo-a por falta de uma políti
ca agrícola. E um dos problemas gritantes do momento é a falta de
crédito, principalmente para o pequeno e médio agricultores; e,
quando existe crédito, o agricultor que se atreve a pegar um Íman
ciamento nos moldes atuais escreve a sua falência, porque não tem
como pagá-lo comjuros exorbitantes e o preço do produto.

Apresentamos na Legislatura passada projeto - amanhã es
taremos pedindo o seu desarquivamento - que dispõe sobre a con
cessão de empréstimo para o pequeno e o médio agricultores na
modalidade do sistema equivalência/produto. Nosso projeto diz
que o agricultor que tomar um empréstimo no valor de 100 sacos
de milho ficará devendo ao banco 100 sacos de milho. Mas ele não
vai levar 100 sacos de milho ao banco; o valor será calculado pelo
preço mínimo que o Governo tem de garantir. Se o comércio não
pagar o preço que está no contrato, o Governo tem de cobrir o res
tante que falta; se no mercado o preço estiver superior, o agricultor
vende o produto e paga ao banco em dinheiro o preço correspon
dente ao valor do contrato.

Este é projeto que apresentamos e que vamos pedir o desar
quivamento amanhã.

Esperamos que nesta Legislatura esse projeto seja aprova
do, para que se dê um basta deÍmitivo ao problema do financia
mento para a agricultura. Não adianta dar-nos calmante. Temos de
fazer uma cirurgia; temos de curar a doença de uma vez por todas.
Portanto, temos que ter uma lei que garanta ao agricultor o em
préstimo de custeio de lavoura com prazo de um ano, com equiva
lência/produto, para recuperar o solo, propriedade, galpões, parque
de máquinas, rebanho de suínos e bovinos, etc. Tudo isso tem de
ser renovado, porque está tudo sucateado.

Que o Governo dê um prazo de dois anos de carência e um
longo prazo para pagar também a equivalência/produto. Assim,
talvez não mais aconteça o que vai acontecer ainda esta semana,
quarta-feira, no Rio Grande do Sul e em outros Estados: uma mo
bilização, inclusive com bloqueio das estradas, do transporte e da
produção, porque o povo não agüenta mais. Dirigentes de sindica-
tos de cooperativas de movimentos populares estarão unidos para
reivindicar do Governo não um favor, mas o cumprimento da lei,
para garantir ao produtor o preço que estabeleceu para o milho, de
aproximadamente seis reais e setenta centavos a saca, que o agri
cultor está vendendo, no Rio Grande do Sul, a menos de três reais.
Isso é uma afronta, é a falência da agricultura.

Era o que tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. Adão Pretto, o Sr. Beto

Mansur, 2° Vice-Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Luís Eduardo, Presiden-
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PTB; José Santana de Vasconcelos - Bloco - PFL; Leopoldo Bes
sone - Bloco - PTB; Márcio Reinaldo - PP; Marcos Lima 
PMDB; Maria Elvira - PMDB; Mário de Oliveira - PP; Mauricio
Campos - Bloco - PL; Mauro Lopes - Bloco - PFL; Newton Car
doso - PMDB; Nilmário Miranda - PT, Odelmo Leão - PP; Os
mânio Pereira - PSDB; Paulo Delgado - PT; Philemon Rodrigues
- Bloco - PTB; Roberto Brant - Bloco - PTB; Romel Anizio 
PP; RonaldoPerim - PMDB; Sandra Starling - PT; Saraiva Felipe
- PMDB; Sérgio Miranda - PCdoB; Sérgio Naya - PP; Silas Bra
sileiro - PMDB; Sílvio Abreu PDT; Tilden Santiago - PT; Vitto
rio Medioli - PSDB; Zaire Rezende - PMDB.

, Espírito Santo
Adelson Salvador - Bloco - PSB; Feu Rosa - PDSB; João

Coser - PT; Jorge Andres - PSDB; Luiz Buaiz - Bloco - PL;
Luiz Durão - PDT; Nilton Baiano - PMDB; Rita Camata 
PMDB; Roberto Valadão-PMDB.

Rio de Janeiro
Alcione Athayde - PP; Alexandre Cardoso - Bloco - PSB;

Alexandre Santos - PSDB; Álvaro Valle - Bloco - PL; Arolde de
Oliveira - Bloco - PFL; Cândido Mattos - PMDB; Cidinha Cam
pos - PDT; Edson Ezequiel - PDT; EdlJardo Mascarenhas 
PSDB; Eurico Miranda- PPR; Fernando Gabeira- PV; Fernando
Gonçalves - Bloco - PTB; Fernando Lopes - PDT; Francisco
Dornelles - PPR; Francisco Silva - PP; Itamar Serpa - PDT; Jair
Bolsonaro - PPR; Jandira Feghali - PCdoB; João Mendes - Bloco
- PTB; Jorge Wilson - PMDB; José Carlos Lacerda - PPR; José
Egydio - Bloco- PL; José Mauricio - PDT; Laprovita Vieira - PP;
Laura Carneiro - PP; Lima Netto - Bloco - PFL, Lindberg Farias
- PCdoB; Máreia Cibilis Viana - PDT; Márcio Fortes - PSDB;
Miro Teixeira - PDT; Moreira Franco - PMDB; Nilton Cerqueira
- PP; Noel de Oliveira - PMDB; Paulo Feijó - PSDB; Roberto
Campos - PPR; Roberto Jefferson - Bloco - PTB; Rubem Medina
- Bloco - PFL; Sérgio Arouca - PPS; Simão Sessim - PPR; Syl
vio Lopes - PSDB; Vanessa Felippe - PSDB.

São Paulo
Adhemar de Barros Filho - PRP; Alberto Goldman 

PMDB; .!\lmino Affonso - PSDB; Aloysio Nunes Ferreira 
PMDB; Antônio Carlos Pannunzio - PSDB; Antônio Kandir
PSDB; Arlindo Chinaglia - PT; Arnaldo Faria de Sã - PPR; Ar
naldo Madeira ..,.PSDB; Ary Kara - PMDB; Ayres da Cunha 
PSDB; Bl;lto. Mansur - PPR; Carlos Apolinário - PMDB; Carlos
Nelson - PMDB; Celso Daniel- PT; Celso Russomanno - PSDB;
Corauci Sobrinho - Bloco - PL; Cunha Bueno - PPR; Cunha
Lima - PDT; Duílio Pisaneschi- Bloco -PTB; Edinho Araújo 
PMD:B; Eduardo Jorge - PT; Fausto Martello - PPR; Fernando
Zuppo,.. PD'f; Franco Montoro - PSDB; Hélio Bicudo - PT; Hé
lio Rosas-PMDB; Ivan Valente- PT; Jair Meneguelli- PT; João
Mellão Neto - Bloco - PFL; Jorge Tadeu Mudalen - PMDB; José
Anibal-' PSDB; José Augusto - PT; José Coimbra - Bloco
PTB; José de Abreu - PSDB; José Genoino - PT; José Machado
PT; José Pinotti - PMDB; JurandY.I" Paixão - PMDB; Koyu lha 
PSDB; Luciano Zica - PT; Luiz Carlos Santos - PMDB; Luiz
Gushiken - PT; Maluly Netto - Bloco-PFL; Marcelo Barbieri 
PMDB; Marquinho Chedid - Bloco-PSD; Marta Suplicy - PT;
Mauricio Najar- Bloco-PFL; Nelson Marquezelli - Bloco-PTB;
Paulo de Velasco - Bloco-PSD; Regis de Oliveira - PSDB; Ricar
do Izar - PPR; Robson Tuma - Bloco-PL; Salvador Zimbaldi 
PSDB; Sílvio Torres - PSDB; TeIma de Souza - PT; Tuga·Ange
rami-PSDB; Ishitaro Kamia - Bloco-PSB; Vadão Gomes - PP;
Valdemar Costa Neto - Bloco-PL; Vicente Cascione - Bloco
PTB; Wagner Rossi - PMDB; Wagner Salustiano - PPR; Welson
Gasparini - PPR; Zulaie Cobra - PSDB.

Mato Grosso
Antônio Joaquim - PDT; Gilney Viana - PT; Roberto Fran

ça - PSDB; Rodrigues Palma - Bloco-PTB; Rogério Silva - PPR;
Tetê Bezerra - PMDB; Welinton Fagundes - Bloco-PL.

Distrito Federal
Agnelo Queiroz - PCdoB; Augusto Carvalho - PPS; Bene

dito Domingos - PP; Chico Vigilante - PT; Jofran Frejat - PP;
Maria Laura -PT; Osório Adriano - Bloco-PFL; Wigberto Tartu
ce-PP.

Goiás
Aldo Arantes - PCdoB; Barbosa Neto - PMDB; João Natal

- PMDB; Josias Gonzaga - PMDB; Jovair Arantes - PSDB; Lídia
Quinan - PMDB; Marconi Perillo - PP; Maria Valadão - PPR;
Pedro Wilson - PT; Roberto Balestra - PPR; Rubens Cosac 
PMDB; Sandro Mabel- PMDB; Vilmar Rocha - Bloco-PFL.

Mato Grosso do Sul
André Puccinelli - PMDB; Dilso Sperafico - PMDB; Flã

vio Derzi - PP; Marilu Guimarães - Bloco-PFL; Marisa Serrano 
PMDB; Nelson Trad - Bloco-PTB; Saulo Queiroz - PSDB.

Paraná
Abelardo Lupion - Bloco-PFL; Affonso Camargo - S/P ;

Alexandre Ceranto - Bloco-PFL; Antônio Veno - Bloco-PFL;
Basílio Villani - PPR; Chico da Princesa - PDT; Dilceu Sperafico
- PP; Elias Abrahão - PMDB; Flãvio Aros - PSDB; Hennes Par
cianello - PMDB; Homero Oguido - PMDB; João Iensen - Blo
co-PTB; José Borba - Bloco-PTB; José Janene - PP; Luciano
Pizzatto - Bloco-PFL; Luiz Carlos Hauly - PP; Mauricio Requião
- PMDB; Max Rosenman - PDT; Nedson Micheleti-PT; Nelson
Meurer - PP; Odílio Balbinotti - PDT; Padre Roque - PT; Paulo
Bernardo - PT; Paulo Cordeiro - Bloco-PTB; Renato Johnsson 
PP; Ricardo Barros - Bloco-PFL; Ricardo Gomyde - PCdoB;
Valdomiro Meger - PP; Vilson Santini - Bloco-PTB; Werner
Wanderer- Bloco-PFL.

Santa Catarina
Edinho Bez - PMDB; Edison Andrino - PMDB; Hugo

Biehl- -PPR; João Pizzolatti - PPR; José Carlos Vieira - Bloco
PFL; José Fritsch - PT; Leonel Pavan - PDT; Luiz Henrique 
PMDB; Mário Cava1lazzi - PPR; Milton Mendes - PT; Paulo
Bauer - PPR; Paulo Bornhausen - Bloco-PFL; Paulo Gouveia 
Bloco-PFL; Rivaldo Macari - PMDB; SeraflD1 Venzon - PDT;
Valdir Colatto - PMDB.

Rio Grande do Sul
Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB; Adylson Mot

ta - PPR; Airton Dipp - PDT; Augusto Nardes - PPR; Carlos Car
dinal - PDT; Darcisio Perondi - PMDB; Enio Bacci - PDT;
Esther Grossi - PT; Ezídio Pinheiro - PSDB; Gennano Rigotto
PMDB; Hugo Lagranha - Bloco-PTB; Ivo Mainardi - PMDB;
Jair Soares - Bloco-PFL; Jarbas Lima - PPR; José Fortunati - PT;
Júlio Redecker - PPR; Luís Roberto Ponte - PMDB; Luiz Mainar
di - PT; Matheus Schmidt - PDT; Miguel Rossetto - PT; Nelson
Marchezan - PPR; Osvaldo Biolchi - Bloco-PTB; Paulo Paim 
PT; Paulo Ritzel - PMDB; Renan Kurtz - PDT; Telmo Kirst 
PPR; Waldomiro Fioravante - PT; Wilson Branco - PMDB; Wil
son Cignachi - PMDB; Yeda Crusius - PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Alista de presença
registra o comparecimento de 338 Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)-

ATO DA PRESIDÊNCIA

Nos tennos do § 2°, do art. 202, do Regimento Interno, esta



3330 Quarta-feira 15 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Março de 1995

EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL
Dê-se ao Projeto de Lei a seguinte redação:

"Art. 1° Cabe ao Presidente da República distri
buir, anualmente, o efetivo de oficiais por postos, dos di
ferentes Quadros do Corpo de Oficiais da Aeronáutica,
de que trata o art. 1° da Lei nO 6.837, de 29 de outubro
de 1980, e ao Min1stro da Aeronáutica a distribuição dos
efetivos do pessoal graduado, respeitados os limites es
tabelecidos na Lei de Fixação da Força.

§ 1° A distribuição dos efetivos de que trata este
.artigo será referência para os fins de promoção e aplica
ção da Quota Compulsória prevista no Estatuto dos Mi
litares.

§ 2° Com exceção dos Postos de Oficiais-Gene
rais e quando necessário à manutenção do fluxo regular
e equilíbrio da carreira, o Poder Executivo, ao distribuir
os efetivos, poderá exceder os limites dos postos em até
dez por cento, observando que não resulte em aumento
nos efetivos globais de Oficiais previstos na Lei de Fixa-

RECURSO N° 164, DE 1994
Contra Decisão Conclusiva de Comissão

(Do Sr. Jackson Pereira e outros)
Senhor Presidente,
Com fundamento no § 2° do art. 132 do RI, recorremos da

decisão das Comissões a respeito do Projeto de Lei n° 2.814-c192,
que "institui a meia-entrada para estudantes em estabelecimentos
que proporcionarem lazer e entretenimento".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em votação o re
curso.

Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se
acham. (pausa.)

Aprovado.
A matéria virá à pauta oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) -

-1-
PROJETO DE LEI N° 121, DE 1995

(Do Poder Executivo)
Discussão, em tumo único, do Projeto de Lei nO

121, de 1995, que dispõe sobre a distribuição de efetivo
da Aeronáutica em tempo de paz. Pendente de pareceres
das Comissões de Defesa Nacional; de Trabalho, de Ad
ministração e Serviço Público; e de Constituição e Justi
ça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há sobre a Mesa a
seguinte Emenda Substitutiva:

-N°l-

RECURSO N° 153, DE 1994
(Contra Decisão Conclusiva de Comissão)

(Da Sr" Sandra Cavalcanti e outros)
Senhor Presidente,
Com fundamento no § 2° do art. 132 do Regimento Intemo,

recorremos da decisão da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação com respeito ao Projeto de Lei n° 442, de 1991, que revo
ga os dispositivos legais que menciona, referentes à prática do
jogo do bicho, aprovado com substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em votação o re
curso.

Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se
acham. (pausa.)

Aprovado.
A matéria virá à pauta oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)-

U - Recurso nO 162/94, do Sr. Luiz Carlos Santos
e outros, solicitando que o Projeto de Lei n° 3.952/93,
que altera a Lei nO 8.437, de 30 de junho de 1992, que
"dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra
atos do Poder Público e dá outras providências", seja
submetido ao Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a mesa re
querimento, cuja leitura solicito seja feita pelo Sr. Secretário.

O SR. SECRETÁRIO (Robson Tuma) - Lê o seguinte:
"Sr. Presidente, requeremOS a V. Ex', nos termos regimen

tais, a retirada do Recurso nO 162/94, constante da pauta da presen-

Presidência decide criar Comissão Especial, constituída' de 30 te sessão. II

(trinta) membros, destinada a, no prazo de 40 (quarenta) sessões, Sala das Sessões, 14 de março de 1995. - Deputado Tilden
proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nO 7, de Santiago, pelo PT.
1995, do Poder Executivo, que "altera o art. 178 da Constituição O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em votação o re-
Federal" (embarcação nacional, navegação de cabotagem e de··in- querimento de retirada do recurso.
terior). Os Srs. Deputados que forem pela aprovação permaneçam

Brasília, de março de 1995. - Luís Eduardo, Presidente. como se acham. (pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presidência in- Aprovado.

forma ao Plenário que recebeu comunicação do Sr. Ministro Otá- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)-
vio Gallotti, Presidente do Supremo Tribunal Federal, sobre UI - Recurso nO 164/94, do Sr. Ja.ckson Pereira e
liminar concedida pelo Ministro Marco Aurélio, a pedido do Parti- outros, solicitando que o Projeto de Lei nO 2.814/92, que
do dos Trabalhadores, suspendendo a eleição para a Terceira Se- "institui meia- entrada para estudantes em estabeleci-
cretaria, amanhã. mentos que proporcionarem lazer e entretenimento",

Esta Presidência discorda frontalmente da decisão do Sr. seja submetido ao Plenário.
Ministro e está fazendo gestão junto ao Supremo Tribunal Federal O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou submeter a
para que o mérito possa ser apreciado o mais breve possível pelo votos o seguinte:
Plenário daquela Corte. Porém, à Presidência da Câmara cabe ze
lar pela harmonia e pelo bom relacionamento entre os Poderes, e,
embora com meu veemente protesto, não me resta outra alternativa
senão acatar a liminar concedida pelo Sr. Ministro Marco Aurélio.
No entanto, amanhã teremos na Ordem do Dia eleição para a Pri
meira Secretaria.

ReafIrmo que nesta Presidência não aceitarei interferência
indevida nem do Poder Judiciário nem do Poder Executivo na vida
do Poder Legislativo. (pahnas.)

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vai-se passar à
apreciação da matéria que está sobre a mesa e da constante da Or
dem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (l.uís Eduardo)-
- Recurso n° 153/94, da Senhora Sandra Caval

canti e outros, solicitando que o Projeto de Lei nO 442
N91, que "revoga os dispositivos legais que menciona,
referentes à prática do jogo do bicho", seja submetido ao
Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou submeter a
votos o seguinte
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ção de força nem na despesa total a eles corresponden- dente, a expressão mais adequada seria: "cabe ao Presidente da
tes R ' bli dO °b ir"~ o. o _ oe~ .ca Istn u ,uma vez que S. Ex", o Presidente, é quem

Art. 2 Esta LeI entra em VIgor na data de sua publIcaçao. dIstribUI os postos, e o Ministro da Aeronáutica é quem distribui
Justificação os efetivos do pessoal não-oficial.

A presente emenda substitutiva global visa superar proble- ~om esta sugestão, que pode ser provida na redação final
mas da. proposta original relativas à constitucionalidade. A fixação do ~rojeto, o parecer é favorável à emenda substitutiva global do
de efetivos das Forças Armadas é competência do Congresso Na- Partido dos Trabalhadores.
cional, e a proposta delega ao Poder Executivo a possibilidade de O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Para oferecer pare
alterar e~ até 10%, o número de postos nos Quadros e Corpos da cer ao proje~ ~ à E:nenda, e~ su~sti?IiÇão à Comissão de Traba
Aeronáutica, exceto os Oficiais-Generais, desde que respeitado lho, de AdIDilllstraçao e ServIço Público, concedo a palavra ao Sr.
apenas o limite total do efetivo. Deputado Jackson Pereira.

Trata-se de delegação legislativa, e excessivamente ampla, O SR. JAC:KSON PEREIRA (pSDB - CE. Para emitir
e que não guarda coerência e identidade com as demais legislações parecer.) - Sr. PreSIdente, SO e Srs. Deputados, eis o relatório:
específicas: por exemplo, a Lei n° 8.098, de 1990, dispõe sobre a "A fixação e modificação dos efetivos das Forças
distribuição dos efetivos da Marinha em tempo de paz pennitindo Atmadas, de acordo com o item III do art. 48 da Consti-
a flexibilização dos postos em até 10%, mas sujeita esta flexibili- tuição Federal, são feitas por ato do Congresso Nacio-
dade à manutenção do quantitativo total de oficiais e ao limite de nal, o que está sendo feito através deste projeto de lei.
despesa correspondente. Lei anterior autorizava até 1994 essa distribuição, por

Para ajustar o texto do projeto, harmonizando-o com as de- isso a premência de tempo para aprovação deste projeto
mais normas vigentes relativas à matéria, preservando o instnl- e~ vista das promoções que devem ocorrer no próximo
mento de compatibilização dos Quadros da Aeronáutica proposto dIa 31 de março.
~lo Executivo, faz-se necessária a alteração do texto da proposi- _ Porp~ ~ C?missão de T~balho, de Adminis-
çao na forma ora proposta. traça0 e ServIço Público, cabe aprecIar no mérito quanto

Sala das Sessões, _ Paulo B.ernardo Vice-Líder do PT _ à fiscalização e quanto às matérias relativas ao serviço
Jacques Wágner, Líder do PT _ Jackson Pereira Vice-Líder do público e ao regime jurídico dos servidores públicos ci-
Governo _ Freire Júnior (Vice-Líder do PMDB). ' vis e militares, não tendo encontrado nenhum óbice à

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Para oferecer pare- sua aprovação nos termos da emenda substitutiva global
cer, ao projeto e à Emenda em substituição à Comissão de Defesa apresentada pela bancada do Partido dos Trabalhado-
Nacional, concedo a palavra ao Sr. Dep'utado José Thomaz Nonô. res."

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PMDB _ AL. Para emitir Este é o relatório, Sr. Presidente.
parecer. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, Srs. Deputados, O S!l' PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Para oferecer pare-
a Constituição Federal, em seu item rrr do art. 48 atribui ao Con- cer ao projeto e à Emenda em substituição à Comissão de Consti
gresso Nacional a fixação e modificação do efetiv~ das Forças Ar- tuição e Justiça e de Redação, concedo a palavra ao Sr. Deputado
madas. Paes Landim.

Cabe ao Poder Executivo distribuir anualmente o efetivo de O SR. PAES LANDIM (BlocoIPFL - PL Para emitir pare-
oficiais por postos dos diferentes quadros do Cotpo de Oficiais da cer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, St' e Srs. Deputados,
Aeronáutica de que trata o art. 1° da Lei nO 6.837, de 29 de outubro como V. Ex" e os demais membros desta Casa já perceberam, os
de 1980. Lei anterior permitia essa distribuição, até o ano de 1994, ~latores que me ante~deram, tanto o da Comissão de Defesa Na
por is.so a premissa de tempo para a aprovação deste projeto de lei, c~onal c,o~o o ~ Connssão ~ Trabalho, de Administração e Ser
em VISta das promoções que devem ocorrer em 31 de março de VIÇO PúblIco, Ja se pronunCIaram a respeito do conteúdo da
1995. matéria.

Porp~ da Comissão de Defesa Nacional, quanto ao méri- . D~ IX:'n~ de vista da constitucionalidade, da técnica legisla-
to deste proJeto, não foram encontrados quaisquer óbices para sua tiva e cI:JundIcIda~e, nada a opor ao presente projeto. Somos pela
aprovação, pois é assunto pertinente às Forças Atmadas, especifi- aprovaçao, Sr. PreSIdente.
camente à Aeronáutica. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Solicito ao Depu-

O Partido dos Trabalhadores ofereceu emenda substitutiva tado José Thomaz Nonô que conftrnle se o seu parecer foi acatan
global, que reproduz os precisos termos do projeto de iniciativa do do a emenda do P~do dos Trabalhado/es.
Poder Executivo, acrescendo no art. 10: "respeitados os limites es- O SR. JOSE THOMAZ NONO (pMDB - AL. Para emitir
tabelecidos na lei de fixação de força". Nenhuma objeção quanto à parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, no mesmo teor
proposição do Partido dos Trabalhadores. do parecer exm:ado quanto ao projeto original, a Comissão de Mé-

No § 10 fez acrescer a expressão: "prevista no estatuto dos rito - Comissão de Defesa Nacional- nada tem a obstar quanto à
militares". Também nada a obstar quanto ao disposto na emenda emenda substitutiva global.
substitutiva. Reitero apenas o que disse anteriormente: a expressão ''Po-

No § 2°, a emenda substitutiva acresce a seguinte expressão: der Executivo" é inadequada na espécie. Na redação pode-se ado
''nos efetivos globais de oficiais". A expressão, Sr. Presidente, é tar a e~pressão ''Presidente da República", uma vez que o Poder
absolutamente supérflua, uma vez que trata de postos. E postos ExecutIvo, lato senso, é também o Ministério da Aeronáutica, que
são privativos de oficiais. trata da distribuição dos cargos subalternos naquele Ministério.

Quanto à proposição: "nem na despesa total a eles corres- . Com esta ressalva de redação, somos pela aprovação do
pondentes", nada a objetar. Projeto, nos termos da emenda substitutiva global.

. A Comissão de Mérito, por este Relator, opina pela aprova- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ção do substitutivo, sugerindo, entretanto, o seguinte reparo: o art. ao Deputado Jackson Pereira.
10 diz: "cabe ao Poder Executivo distribuir". Na verdade, Sr. Presi- O SR. JACKSON PEREIRA (pSDB' - CE. Para emitir

parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, analisando devi-



PROJETO DE LEI N° 2.942-A. DE 1992
(Do Sr. Luiz Carlos Hauly)

Discussão. em turno único. do Projeto de Lei nO
2.942. de 1992. que dispõe sobre a compensação fman
ceira entre os sistemas de previdência social, nos casos
de contagem recíproca do tempo de contribuição para
efeito de aposentadoria. e dá outros providências; tendo
pareceres: da Comissão de Tmbalho. de Administroção e
Serviço Público. pela aprovação deste, com emenda, e
do de nO 2.970192 (Do S1;. Odelmo Leão), apensado (Re
lator: Sr. Nilson Gibson); da Comissão de Seguridade
Social e Família. pela aprovaÇ.ão deste. com substitutivo.
e do de nO 3.178/92 (Da SI" Angela Amin). apensado. e
rejeição dos de nOs 2.970/92 (Do Sr. Odelmo Leão) e nO
4.116193 (Do Sr. José Santana de Vasconcellos). apensa
dos. e das emendas apresentadas na Comissão (Relator:
Sr. Delcino Tavares); da Comissão de Finanças e Tribu
tação. pela adequação fmanceim e orçamentária deste e
do de n° 2.970192, apensado (Relator: Sr. Sérgio Gau
denzi); e da Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação. pela constitucionalidade. juridicidade e técnica
legislativa deste e do de nO 2.970/92, apensado (Relator:
Sr. Mendes Ribeiro).

Obs.: a matéria teve sua discussão adiada por 2
sessões. em 7-3-95.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a mesa re
querimento que será lido pelo Sr. Secretário.

O SR. SECRETÁRIO (Robson Tuma) - Lê o seguinte:
"Nós termos regimentais. requeremos a retimda

de pauta do PL n° 2.942-A. de 1992, que dispõe sobre a
compensação ficanceira entre os sistemas de Previdência
Social- item 2 da pauta.

Sala de Sessões.
Assina o Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco

Parlametar. (pFL/PTB)".
O SR. INOCítNCIO OLIVElRA - Sr. Presidente, peço a

palavm pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa

lavra.
O SR. INOCítNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente. neste momento espemmos a
vinda a este Poder de mensagem presidencial que propõe uma re
forma na Previdência Social. envolvendo. inclusive, a questão da
contagem recíproca de tempo de serviço público e privado. Por
isso, achamos de bom alvitre que esta matéria seja retimda de pau-
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damente a proposta com relação à modificação "cabe ao Poder referência para os fms de promoção e aplicação da Quota Compul
Executivo" por "cabe ao Presidente da República". o parecer é fa- sória prevista no Estatuto dos Militares.
vorável. § 2° Com exceção dos postos de Oficiais-Genemis e quando

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra necessário à manutenção do fluxo regular e equilíbrio da careira, o
ao nobre Deputado Paes Landim. Poder Executivo. ao distribuir os efetivos. poderá exceder os limi-

O SR. PAES LANDIM (BlocoIPFL - PL Paro emitir pare- tes dos postos em até dez por cento. observando que não resulte
cer. Sem revisão do omdor.) - Sr. Presidente. o Deputado José em anmento nos efetivos globais de Oficiais previstos na Lei de
Thomaz Nonô já expôs. com muita clareza, a corrigenda redacio- Fixação da Força nem na despesa total a eles correspondente.
nal do sbustitutivo. Art. 2° Esta lei entro em vigor na data de sua publicação.

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. portan- Sala das Sessões, 14 de março. de 1995. - Nilson Gibson,
to, não se opõe quanto ao conteúdo do projeto em relação ao subs- Relator.
titutivo do PT. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs. que a

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não havendo om- aprovam queimm permanecer como estão. (pausa.)
dores inscritos, declaro encerrada "l discussão. Aprovada.

Vai-se passar à votação da matéria. Vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em Plenário foi O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)-

oferecida e vou submeter a votos a seguinte: Emenda Substi~tiva. _ 2 _
com a correção de redação apresentada pelo Deputado Jose Tho
mazNonô:

Projeto de Lei nO 121195

-N°l-

EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL
Dê-se ao Projeto de Lei a seguinte redação:

"Art. 1° Cabe ao Presidente da República distri
buir. anualmente, o efetivo de oficiais por postos, dos di
ferentes Quadros do Corpo de Oficiais da Aeronáutica.
de que trota o art. l° da Lei nO 6.837. de 29 de outubro
de 1980. e ao Ministro da Aeronáutica a distribuição dos
efetivos do pessoal gmduado. respeitados os limites es
tabelecidos na Lei de Fixação da Força.

§ 1° A distribuição dos efetivos de que trota este
artigo será referência para os fms de promoção e aplica
ção da Quota Compulsória prevista no Estatuto dos Mi
litares.

§ 2° Com exceção dos Postos de Oficiais-Gene
mis e quando necessário à manutenção do fluxo regular
e equilíbrio da carreim. o Poder Executivo. ao distribuir
os efetivos. poderá exceder os limites dos postos em até
dez por cento. observando que não resulte em aumento
nos efetivos globais de Oficiais previstos na Lei de Fixa
ção de Força nem na despesa total a eles correspondente.

Art. 2° Esta Lei entro em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs. que a

aprovam queimm permanecer como estão. (pausa.)
Aprovada.
Prejudicada a proposição inicial (Projeto de Lei n° 121195).
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há sobre a mesa e

vou submeter a votos a seguinte
Redação Final:

REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE LEI N° 121.A, DE 1995

Dispõe sobre a distribuição de efetivo da Aero
náutica em tempo de paz.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Cabe ao Presidente da República distribuir. anual

mente. o efetivo de oficiais. por postos. dos diferentes Quadros do
Corpo de Oficiais da Aeronáutica. de que trota o art. 1° da Lei nO
6.837. de 29 de outubro de 1980. e ao Ministro da Aeronáutica a
distribuição dos efetivos do pessoal graduado. respeitados os limi~

tes estabelecidos na Lei de Fixação da Força.
§1° A distribuição dos efetivos de que trota este artigo será
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Art. 60Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7° Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, Deputado Ibrahim Abi·Ackel.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)-

-4-

PROJETO DE LEI N° 1.134-B, DE 1994
(Da SI"" Sandra Starling)

Discussão, em turno único do Projeto de Lei n°
1.134-A, de 1991, que altera dispositivo das Leis nOs
3.071, de 10 de janeiro de 1916, (Código Cível), 6.515,
de 26 de dezembro de 1977, (Lei do Divórcio); e 6.015,
de 31 de dezembro de 1973, (Lei dos Registros Públi
cos), relativos à adoção de apelidos por cônjuge e deter
mina outras providências, tendo pareceres da Comissão
de Seguridade Social e Família, pela aprovação, contra o
voto em separado dos Srs. Renato Johnsson e AlIDando
Costa (Relator. Sr. Nilton Baiano); e da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela constituciona
lidade, juridicidade e, no mérito, pela rejeição, contra os
votos dos Srs. Edésio Passos e José Dirceu e em separa
do do Sr. Pedro Tonelli (Relator Sr. Nelson Trad.)

Obs.: a matéria teve sua discussão adiada por 2
sessões em 9-3-95.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a mesa re
querimento que será lido pelo Sr. Secretário.

O SR. SECRETÁRIO (Robson Tuma) - Lê o seguinte:
"Sr. Presidente, requeremos a V. Ex· nos temos

regimentais, a retirada do PL na 1.134/91, constante da
pauta da presente sessão.

Sala das Sessões, 14 de março de 1995.
Assinado: Deputado Tilden Santiago, Vice-Líder

doPT.
A SRA. SANDRA STARLJNG - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a pala

vra, pela ordem, a V. Ex·
A SRA. SANDRA STARLING (PT - MG. Sem revisão da

oradora.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Parlamentares, eminentes lí
deres, como é do conhecimento de todos, desde a semana passada
estamos ensejando a feitura de um acordo em tomo deste projeto,
exatamente para que ele ainda possa vir a ser aprovado. Se este re
querimento for deferido ainda temos o dia de hoje e amanhã para
fechar este acordo. Pediria a V. Ex· que incluísse o PL n° 1.134191
na Ordem do Dia de amanhã, quàndo todas as lideranças terão c0

nhecimento deste acordo que está sendo fimado.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - V. Ex· será atendi-

Em votação o requerimento.
Os Srs. Deputados que o aprovam pelIDaneçam como se

acham. (pausa.)
Aprovado.

ta para que possamos assim estudá-la melhor. Precisamos analisar ção penal e ao indiciado.
essa proposta de refoma da Previdência Social, seja através de Art. 4° Os registros criminais serão inutilizados:
emenda constitucional, de projeto de lei complementar ou projeto I - quando acontecer a morte do indiciado, acusado ou sen-
de lei ordinária que corrija algumas distorções na Lei Orgânica da tenciado;
Previdência Social. II - quando houver arquivamento do inquérito ou tranca-

o SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em votação o re- mento da ação penal;
querimento do Deputado Inocêncio Oliveira. III - quando °acusado for absolvido.

Os Srs. Deputados que o aprovam pemaneçam como se Art. 5° É assegurado ao identificado requerimento certidão
acham. (pausa.) de seus registros criminais, inclusive para fms de retificação de da-

Aprovado dos.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)-

-3-

PROJEfO DE LEI W 6.003-B, de 1990
(Do Senado Federal)

Reabertura da discussão, em turno único, do Projeto de Lei
n° 6.003, de 1990, que estabelece os casos em quo acontecerá a
identificação criminal, para os fins do disposto no artigo 5°, inciso
LVIII da Constituição; tendo parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela inconstitucionalidade deste e do de na
3.832189 (do Sr. Gandi Jamil), apensado; pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição dos de
nas 4.082189 (do Sr. Paulo Zazur); 4.288/89 (do Sr. Alvaro Antô
nio); 800/91 (do Sr. Freire Júnior); 2.063/91 (do Sr. Maviael Ca
valcanti); e 1.524191 (do Sr. José Carlos Coutinho), apensados;
pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mé
rito, pela aprovação do de na 1.633/89 (do Sr. José Camargo),
apensado como substitutivo: (Relator: Sr. Benedito de Figueiredo).
Parecer à Emenda de Plenário: da Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subemenda (Relator:
Sr. Ivan Burity).

Obs.: a matéria teve sua discussão adiada por 10 sessões,
em 22-2-95

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não havendo ora
dores inscritos, declaro encerrada a discussão.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tendo sido ofere
cida uma emenda ao Projeto na 6.003 de 1990, quando da reaber-
tura da discussão em turno único, volta o mesmo à Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação.

-N°l-
EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 6.003-B, DE 1990

(Do Senado Federal)
PLS na 106/88

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1°0 civilizante identificado não será submetido à iden

tificação criminal, salvo quando:
I - contiver a carteira de identidade sinais de falsificação,

f'\suras ou danos que dificultem ou impossibilitem a identificação
do indiciado;

II - houver suspeita de utilização, pelo indiciado, da carteira
de identidade pertencente a terceiro.

m- quando o indiciado já tiver sido condenado por prática
de ilicito penal.

Art. 20É vedado mencionar a identificação criminal do in
diciado em atestados de antecedentes ou em informações não des
tinadas ao Juízo Criminal, antes do trânsito em julgado da
sentença condenatória.

Art. 30 Ao fazer a remessa dos autos do inquérito a juízo, a da.
autoridade policial oficiará ao Instituto de Identificação e Estatísti-
ca, ou repartição congênere do Estado, e ao Instituto Nacional de
Identificação do Departamento de Policia Federal, mencionando o
órgão a que tiverem sido distribuídos e os dados relativos à infra-
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O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - De fonna que endossamos o pleito fonnulado pelo eminen
Apreciação preliminar do parecer da Comissão de Consti- te Deputado Prisco Viana, no sentido de que a Presidência da Câ

tuição e Justiça e de Redação, pela inconstitucionalidade do Proje- mara dos Deputados estabeleça um decreto legislativo para
to de Lei nO 6.132, de 1990, do Senador Marco Maciel, que regulamentar a matéria. Queremos que as pessoas que fazem lob
"dispõe sobre o registro de pessoas físicas ou jurídicas, junto as by junto ao Poder Legislativo sejam identificadas e transitem cla-
Casas do Congresso Nacional, para os fms que especifica". ramente nesta Casa.

Obs.: matéria incluída em virtude de provimento de recurso O SR. INOCtNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a
na sessão de 19-10-93. palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em discussão o O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa-
parecer. lavra.

Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE. Sem
O SR. PRISCO VIANA - Sr. Presidente, peço a palavra revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio que todos consideram

pela ordem. Eu estava inscrito para discutir. muito boa esta proposição. Não se discute o mérito. Trata-se da re-
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não tendo sido gulamentação dos grupos de pressão, os chamados lobbies. Hoje,

comunicado, peço perdão pelo erro da Mesa e concedo a palavra a todos os Parlamentos do mundo têm regulamentação sobre este as
V. Ex", para discutir a matéria. sunto. O ilustre Vice-Presidente da República, então Senador Mar-

O SR. PRISCO VIANA (pPR - BA. Sem revisão do, ora- co Maciel, visitando vários países, entendeu que seria bom para
dor.) - Sr. Presidente, trata-se de matéria muito importante. E um este Poder regulamentar o lobby. Por quê? Porque teríamos trans
projeto de lei que teve origem no Senado Federal. Seu autor era o parência nas pressões de determinados grupos políticos e da socie
então Senador, hoje Vice-Presidente da República, Dr. Marco Ma- dade civil que, normalmente, vêm a esta Casa discutir matérias de
cieI. A matéria sobre o registro de pessoas físicas ou jurídicas jun- mais alta importância para a vida do País.
to às Casa do Congresso Nacional para os fins que especifica. Isto Sr. Presidente, acredito que o projeto foi considerado in
é, trata-se de estabelecer uma disciplina para a atividade do lobby constitucional porque se trata exclusivamente de norma interna.
e dos grupos de pressão na Câmara dos Deputados e no Congresso Essa matéria tinha de ser disciplinada por projeto de resolução,
Nacional. A Comissão de Justiça foi forçada a declarar a inconsti- seja no Senado Federal, seja na Câmara dos Deputados. Como se
tucionalidade do projeto. É que a Constituição assegura autonomia trata de medida que deve ser regulamentada pelo Poder Legislati
das Casas do Congresso para estabelecer as fonnas, os meios e os vo, poderia uma Casa regulamentar, e a outra não. Por isso, com- 
métodos do seu funcionamento. Não poderia, portanto, tal matéria petia à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação fazer a
ser disciplinada por um projeto de lei que, além do mais, terá de adequação do projeto, podendo até elaborar um projeto de decreto
subir à sanção do Presidente da República, o que representaria legislativo sobre a matéria.
uma interferência descabida e inaceitável do Poder Executivo no Sr. Presidente, apresentamos um projeto de decreto legisla-
funcionamento do Poder Legislativo. tivo regulamentando a questão, ou seja, repetindo, verbo ad ver·

Sr. Presidente, esta matéria precisa ser regulamentada. Não hum, a proposição do então Senador Marco Maciel. Esse projeto,
é possível deixá-la por mais tempo sem solução ainda que após a aprovação desta Casa, se for o caso, deve ir ao Senado Fe
esses grupos de pressão, os lobistas, atuem nesta Casa sem um mí- deral. Assim, as duas Casas discutiriam a matéria e resolveriam
nimo de disciplina e regulamento. É preciso, portanto, estabelecer defmitivamente a questão. .
as regras do funcionamento dessa atividade, que é reconhecida no Portanto, Sr. Presidente, pela importância da matéria, acre
mundo inteiro. Todo Parlamento admite a presença e a ação dos dito que o projeto não deveria ser pura e simplesmente considera
lobistas, que trazem a opinião de setores da economia e de setores do inconstitucional. Emúltima análise, se não houver acordo, peço
outros da sociedade a respeito de matérias em tramitação na Casa. à Mesa a retirada de pauta da matéria para que possamos salvar

A matéria é, contudo, típica e obrigatoriamente de Regi- uma proposição dessa natureza e importância, que não deve, pura
mento. Ela haverá de ser tratada, portanto, através de um projeto e simplesmente, ser rejeitada através de uma simples filigrana regi
de resolução. Devo infonnar a V. Ex.· que a Comissão Especial mental. Precisamos que essa matéria seja definitivamente regula
designada, na legislatura passada, para examinar alterações ao Re- mentada, que o Poder Legislativo do Brasil disponha, realmente,
gimento propôs, em dispositivo próprio, a regulamentação do lob- sobre esse assunto, para que os grupos de pressão, os chamados
by. lobbies, possam transparentemente freqüentar a Casa.

Nesse sentido, não só apóio o parecer da Comissão de Portanto, peço a V. Ex" que retire a matéria de pauta ou que
Constituição e Justiça e de Redação, como faço um apelo à Casa aceite a emenda que apresentamos, determinando que essa matéria
para que rejeite este projeto, dando oportunidade a que se adote a seja regulamentada por decreto legislativo.
providência que propõe, isto é, regulamentar a ação dos lobistas O SR. ALDO ARANTES - Sr. Presidente, peço a palavra
nesta Casa, pelo instituto jurídico adequado, que é o projeto de re- para discutir.
solução. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa-

Muito obrigado, Sr. Presidente. lavra.·
O SR. SÉRGIO CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a pa- O SR. ALDO ARANTES (PCdoB - 00. Sem revisão do

lavra para discutir. orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, a Liderança do
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa- PCdoB considera que a formulação feita pelo Uder do PFL, Depu-

lavra. tado Inocêncio Oliveira, não tem procedência, porque o projeto é
O SR. SÉRGIO CARNEIRO (pDT - BA. Sem revisão do inconstitucional. Assim sendo, evidentemente, não podemos apro

orador.) - Sr. Presidente, ouvimos atentamente as palavras do ex-vá-Io.
periente Parlamentar, Deputado Prisco Viana. Concordamos que, A regulamentação da ação dos lobbies no Congresso Na
em se tratando de matéria afeta à organização e ao funcionamento cional é de competência interna deste Congresso. Nesse sentido,
do Poder Legislativo, não cabe interferência do Presidente da Re- poderíamos pensar - em nossa opinião, a regulamentação ~ssa

pública, através de sanção ou veto. questão é importante - na retirada de pauta da matéria. Mas dís-
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cordo veementemente da aprovação do pedido para se diséUtir de- de fundamental importância. Mas há suspeição sobre sua constitu
pois, o que seria a convivência com a inconstitucionalidade já de- cionalidade.
tectada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. Aproveitamos a oportunidade para sugerir a Presidência que
Portanto, nossa opinião é contrária. faça um projeto de resolução normatizando o lobby nesta Casa.

O Sr. Inocêncio Oliveira - Creio, Sr. Presidente, que o De- Queremos que a matéria seja regulamentada, sem suspeição quan-
putado Aldo Arantes... to à constitucionalidade. Se há sombra de dúvida sobre isso, acho

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Solicito ao nobre mais saudável para a Casa que a matéria seja regulamentada em
Deputado Inocêncio Oliveira que respeite a palavra do Deputado projeto de resolução, por iniciativa de V. Exa•

que está na tribuna. O SR. PRISCO VIANA - Sr. Presidente, peço a palavra
O SR. ALDO ARANTES - Manifestamo-nos favoráveis pela ordem.

ao pedido de retirada da pauta desta matéria. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
O SR. MICHEL TEMER - Sr. Presidente, peço a palavra ao nobre Deputado Prisco Viana.

para discutir. O SR. PRISCO VIANA (pPR - BA. Sem revisão do ora-
o SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Tem V. Exa a pa- dor.) - Sr. Presidente, não sei que providência V. Exa irá encami-

lavra. nhar, porque também não sei se há requerimento formal pedindo a
O SR. MICHEL TEMER (PMDB - SP. Sem revisão do retirada de pauta.Portanto, gostaria apenas de fazer uma observa

orador.) - Sr. Presidente, n6s examinamos este projeto. Realmen- ção sobre o que disse o nobre Líder Inocêncio Oliveira. Não se tra
te, há muitas dúvidas com relação ao seu conteúdo, não s6 quanto ta de uma migrana regimental, quando muito seria uma filigrana
a sua forma, quanto ao problema da eventual adequação à atual constitucional. O que S. Exa propõe a mim me parece não tem ca
Constituição, mas também quanto a um ou a outro aspecto do pro- bimento. Assim como não admitimos que o Executivo interfITa na
cedimento dos chamados lobbies nesta Casa. organização das Casas do Congresso, não podemos n6s, enquanto

Tudo está indicando, Sr. Presidente, pela ponderação natu- Câmara dos Deputados, interferir na organização do Senado Fede
ral que costuma guiar as decisões da Mesa e das Liderança, que o ral. Daí não caber o decreto legislativo, e sim um projeto de reso
ideal seria retirarmos a matéria de pauta, examinarmos com maior lução.
temPo e com muita ponderação. Não é preciso rejeitar o projeto O SR. ARNALDO MADEIRA - Sr. Presidente, peço a
desde já. Se for necessário, podemos fazê-Io depois, ou então, em palavra pela ordem.
vez de submetê-lo à votação, poderemos colocar em processamen- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
to outra resolução, não o projeto de lei. Se for matéria regimental, ao Líder do PSDB.
vamos processá-la por resolução, Se meditarmos sobre a matéria, O SR. ARNALDO MADEIRA (pSDB - SP. Sem revisão
poderemos discuti-la com maior grandeza. do orador.) - Sr. Presidente, entendemos que o projeto apresenta-

Portanto, Sr. Presidente, o PMDB opta por retirar a matéria do pelo então Senador Marco Maciel tem o sentido de regulamen
de pauta e pela imediata instauração de um procedimento condi, tar uma atividade legítima no Congresso Nacional. Entendemos,
zente com a oportuna regulamentação dos lobbies nesta Casa. entretanto, que a forma utilizada não foi a mais adequada.
Tanto mais que eles se farão extremamente presentes no momento O art. 109 do Regimento Interno defme claramente que as
em que estivermos discutindo a reforma constitucional. matérias de competência privativa da Câmara dos Deputados de-

O SR. MARCELO DEDA - Sr. Presidente, peço a palavra vem ser tratadas via resolução, com eficácia de lei ordinária.A
para discu~. avaliação que fazemos é a de que nesta matéria caberia um projeto

O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Tem V. Exa a pa- de resolução.
lavra. Entretanto, na mesma linha de alguns Deputados que me

O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do ora- antecederam, creio que o mais prudente e o mais adequado, em
dor.) - Sr. Presidente, verifica-se que há um consenso a respeito face da forma como foi adotada a iniciativa, seria retirarmos a ma
do mérito do projeto. Não apenas o Congresso Nacional, mas, so- téria de pauta para então verificarmos a melhor forma de reapre
bretudo, a sociedade precisam de regras transparentes em relação sentá-lo. Talvez sob a forma de projeto de resolução, atendendo às
ao exercício das atividades de lobby. No presente projeto convi- demandas e às exigências de uma sociedade e de um Parlamento
vem, ao nosso ver, regras de ordem regimental e regras que pode- modernos.
riam ser disciplinadas por projeto de lei. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Mesa vai deci-

Portanto, presumo que o melhor seria retirar de pauta a ma- dir. Tratando-se de matéria que diz respeito ao funcionamento in
téria para viabilizar o entendimento entre os Líderes e para possi- temo da Casa, de oficio, a Presidência retira o projeto de pauta
bilitar, com maior urgência possível, o pronunciamento da Casa para que seja dada a forma constitucional adequada ao assunto.
sobre esse tema de extrema importância. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)-

í

O SR. RAUL BELÉM - Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Tem V. Exa a pa
lavra.

O SR. RAUL BELÉM (PP - MG. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, o Partido Progressista é a favor do projeto, mas
entende que a matéria deve ser regulamentada pelas duas Casas do
Congresso através de projeto de resolução.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao Líder do PSB, Deputado Ubaldmo Júnior, para discutir.

O SR. UBALDINO JÚNIOR (BlocoIPSB - BA. Sem re
·visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB entende que o projeto é

Apresentação de Proposições

Os Senhores Deputados que tenham proposições a apresen
tar poderão fazê-lo.

APRESENTAMPROPOSIÇÕES OS SENHORES:
EUJÁCIO SIMÕES - Requerimento de informações ao Mi

nistério da Fazenda sobre de quem o Banco Central do Brasil ad
quiriu dólares no dia 10 de março de 1995 e quais os valores de
cada uma das transações.

FREIRE JÚNIOR - Requerimento ao Presidente da Câmara
dos Deputados de Prorrogação da sessão do dia 4 de outubro de
1995, em comemoração ao sétimo ano de criação do Estado do
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Tocantins.
DOMINGOS DumA - Requerimento de infolTIlações ao

Ministério do Planejamento e Orçamento sobre projetos da Supe
rintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM - no
Estado do Maranhão.

Indicação ao Poder Executivo, por intelTIlédio do Ministério
da Justiça, de adoção de providências para apurar a prisão ilegal
do menor Claudimar Brandão Nogueira em Balsas, Estado do Ma
ranhão, e do líder sindical rural José Rodrigues Ribeiro em Baca
bal, Estado do Maranhão.

JOSÉ ROCHA - 'Projeto de lei que dispõe sobre a transfe
rência de concessões, pennissões e autorizações de serviços de ra
diodifusão sonora, de sons e imagens e demais serviços de
telecomunicaÇÕliSde que trata o art. 21, inciso XII, alínea a, da
Constituição Federal, e dá outras providências.

BENEDITO DE LIRA - Requerimento de infolTIlações ao
Ministério dos Transportes sobre as providências adotadas com
vistas à recuperação e conservação das rodovias federais no Esta
do de Alagoas, com destaque para a BR-IOl.

NILMÁRIO MIRANDA - Projeto de lei que dispõe sobre a
Política Nacional para o Serviço de Distribuição de Sinais Multi
ponto Multicanal- MMOS - e dá outras.providências.

TELMA DE SOUZA - Projeto de lei que dispõe sobre o
Plano de Benefícios da Previdência Social e dá outras providên
cias.

Requerimento de infolTIlações ao Ministério dos Transpor
tes sobre normas de segurança, de fiscalização e controle em por
tos maJ.1timos nacionais no tocante a carregamento de produtos
químicos.

Requerimento de infolTIlações ao Ministério do Meio Am
biente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal sobre danos
causados ao meio ambiente e à saúde das pessoas pelo vazamento
de substâncias tóxicas.

Requerimento de infolTIlações ao Ministério da Marinha so
bre normas de segurança e de fiscalização em portos maótimos na
cionais contra vazamento de substâncias t6xicas prejudiciais à
saúde.

TELMA DE SOUZA E oumos - Requerimento ao Pre
sidente da Câmara dos Deputados de convocação de sessão solene
da Câmara dos Deputados para o dia 30 de março de 1995, para
recepcionar o Sr. Pierre Sané, Secretário Geral da Anistia Interna
cional.

JOSÉ CARLOS SABÓIA- Requerimento ao Presidente da
Câmara dos Deputados de convocação do Sr. Ministro da Fazenda,
Pedro Malan, para prestar informações à Casa sobre a atuação do
Banco Central do Brasil no mercado fmanceiro no penodo de 4 a
7 de março de 1995, a pretexto de conter a desvalorização do real.

MARQUINHO CHEDID E oumos - Proposta de emen
da à Constituição que altera a redação do § 2° do art. 320 da Cons
tituição Federal, a fim de reduzir limite de idade dos idosos para
efeito de gratuidade dos transportes coletivos urbanos e dos servi
ços de diversão pública.

MARCELO DEDA - Requerimento de infolTIlações ao Mi
nistério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal sob!." dossiê de projetos inacabados na Região Nordeste.

JOAO RIBEIRO - Projeto de lei que autoriza o Poder Exe
cutivo a instituir a Fundação Universidade Federal do Tocantins,
no Estado do Tocantins, e dá outras providências.

CUNHA BUENO - Requerimento de informações ao Mi
nistério da Fazenda sobre critérios do Banco Central do Brasil para
credenciamento de instituições fmanceiras para funcionarem como
dealer no mercado cambial.

Requerimento de informações ao Ministério da Fazenda so-

bre contratos futuros de taxa de câmbio de reais por d6lar comer
cial.

Requerimento de informações ao Ministério da Fazenda s0

bre descredenciamento de dealer pelo Banco Central do Brasil.
Requerimento de informações ao Ministério de Minas e

Energia sobre patrocínio da Petrobrás à Escola de Samba Capri
chosos de Pilares, Estado do Rio de Janeiro, no Carnaval de 1995.

Requerimento de informações ao Ministérioda Fazenda s0

bre pensões pagas pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica
Federal a seus antigos empregados.

Requerimento de informações ao Ministério da Saúde sobre
registro de medicamentos e domossanitários. .

Requerimento de informações ao Ministério da Aeronáutica
sobre dados sigilosos fornecidos às embaixadas relativamente ao
Projeto Sivam. .

Requerimento de informações ao Ministério da Justiça s0

bre investigação realizada pelo Cade a respeito da operação c0

mercial de compra da marca de dentifrício Kolynos pela empresa
Colgate-Palmolive.

Requerimento de informações ao Ministério da Fazenda s0

bre intervenção do Banco Central do Brasil no Banco do Estado de
São Paulo - Banespa.

Requerimento de informações ao Ministério da Fazenda
quanto ao Imposto Provis6rio sobre Movimentação Financeira 
IPMF.

CORIOLANO SALES - Indicação ao Poder Executivo, por
intelTIlédio do Ministério dos Transportes, de recuperação da BR
116 (Rio-Bahia), da BR-IOl (litorânea) e da BR-407 (Feira de
Santana-Juazeiro).

sIMÃo SESSIM - Projeto de lei que dispõe sobre o custeio
da assistência à saúde dos traballiadores e de seus dependentes, e
dá outras providências;

SÉRGIO MIRANDA - Requerimento de informações ao
Ministério da Fazenda sobre transações efetuadas com títulos da
dívida pública.

JOSÉ FRITSCH - Requerimento de informações ao Minis
tério da Justiça sobre providências em defesa dos direitos humanos
de pessoas ameaçadas de morte na região sul do Estado do Pará.

ÁLVARO GAUDÊNCIO NETO - Indicação ao Poder Exe
cutivo de transferência para a Região Nordeste de estoques regula
dores de millio e fibras existentes em outras regiões do País.

LEONEL PAVAN - Requerimento de infoimações ao Mi
nistério dos Transportes sobre montante e origem de recursos em
pregados na BR-IOl nos últimos dez anos, bem como o valor
disponível no ano de 1995 para duplicação dessa rodovia. '

RIVALDO MACARI - Requerimento de informações ao
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Ama
zônia Legal sobre a disposição da União em considerar as matas
de araucária como Mata Atlântica e sobre as providências a serem
tomadas para com proprietários rurais e madeireiros.

Indicação ao Poder Executivo de federalização da dívida
mobiliária do Estado de Santa Catarina.

Indicação ao Poder Executivo de baixar resolução obrigan
do todos os bancos que lucraram com a especulação financeira,
como operadores de d6lar credenciados pelo Banco Central do
Brasil, a aplicarem o lucro presumido em projetos de investimento
que beneficiem pequenos e médios agricultores.

ALEXANDRE CERANTO - Indicação ao Poder Executi
vo, por intermédio do Ministério da Saúde, de promover campa
nha nacional de prevenção do câncer de prostata.

Projeto de lei que institui a Cartilha de Alfabetização, e dá
outras providências.

Projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de execu-



tro.

FERNANDO DINIZ - Projeto de lei que toma obrigatória a
realização de exame de acuidade visual nos pré-escolares e escola
res de 2 a 12 anos.

GONZAGA PA1RIOTA - Projeto de lei que considera
equipamento de uso obrigatório os cintos de segurança no Territ6
rio Nacional, e dá outras providências.

BENEDITO POMINGOS - Projeto de lei que estabelece a
proibição de fumar no interior de aeronaves em vôos domésticos,
realizados por empresas aéreas brasileiras em todo o Território Na
cional.

JOSÉ GENOÍNO - Projeto de lei que dispõe sobre a opção
da intemIpção da gravidez.

IVAN VALENTE E ANA JÚLIA - Requerimento de infor
mações ao Ministério da Ciência e Tecnologia sobre a nomeação
do Prof. Aziz Ab'Saber para a direção geral do Instituto Nacional
de Pesquisa da Amazônia - INPA.

PAULO BERNARDO - Requerimento ao Presidente da
Câmara dos Deputados de desarquivamento das seguintes proposi
ções: PFC nO 00001, de 1991; PLno02503, de 1992; PLno03950,
de 1993; PL nO 04090, de 1993; BLP n° 00160, de 1993; PL n°
03976, de 1993; e PRC 00007, de 1995.

O Sr. Luís Eduardo, Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Robson Tuma, }O

Suplente de Secretário.

o SR. VALDIR COLAITO - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. VALDIR COLAITO (pMDB - SC. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, amanhã, quar
ta-feira, é o Dia Nacional de Alerta da Agricultura Brasileira. Os
agricultores se reunirão, na maioria dos Estados brasileiros, para
mostrar a dificil situação por que passa o setor e denunciar a falta
de política agrlcola do Governo para a aquisição da safra que está
sendo colhida.

Na cidade de XanxeIê, em Santa Catarina, serão promovi
dos atos públicos com a presença de representantes de sessenta
Municípios. Será decretado ponto facultativo, e o comércio e a in
dústria fecharão as portas em solidariedade ao movimento dos
agricultores, a fim de que o Governo, de uma vez por todas, deflDa
a política agrlcola,

Convoco os nobres pares a apoiarem esse movimento. O se
tor de agricultura passa por dificuldade, e a Nação será prejudicada
se o Governo não tomar decisões concretas.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Está feito o regis-

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Vai-se passar ao
horário de

vrr-CO~CAÇÕESPARLAMENTARES
Tem a palavm o Sr. Coriolano Sales, pelo PDT.
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ção do Hino Nacional nos estabelecimentos de ensino, e dá outras Energia sobre possíveis irregularidades ocorridas na Líght, empre-
providências. sa de energia elétrica do Estado do Rio de Janeiro.

Projeto de lei que estabelece exigência para a expedição dos JACKSON PEREIRA - Projeto de lei que dispõe sobre a
certificados de conclusão dos cursos de 2° Grau e de bacharel em utilização de saldos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-
Letras e Ciências Pedagógicas. FGTS - de empregados de bancos estaduais em privatização.

Projeto de lei que introduz alterações no art. 2° da Lei nO Projeto de lei que autoriza a criação de áreas de livre comér-
4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código Florestal. cio em Municípios localizados na faixa de fronteria do Brasil, nas

Projeto de lei que determina que, nas propriedades rurais condições que estipula.
com mais de dez hectares de extensão, pelo menos 20% da área Projeto de Lei que altera a Lei Orgânica da Assistência So-
respectiva sejam destinados à produção de alimentos. cial.

ANA JÚLIA - Requerimento ao Presidente da Câmara dos
Deputados de instituição de Comissão Externa da Câmara dos De
putados, a frin de efetuar levantamento da situação existente na
gleba Rio Gelado, Município de Tucuruí, Estado do Pará.

SANDRO MABEL - Indicação ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da FazenJa, do exame da oportunidade e
conveniência de fortalecimento do Banco do Brasil SA. '

PAULO PAIM - Projeto de lei que altera dispositivo da Lei
nO 8.245, de 18 de outubro de 1991, que dispõe sobre as locações
dos imóveis urbanos e os procedimentos a ela pertinentes, relativa
ao pagamento de impostos, taxas, e prêmio de seguro que incidam
sobre o imóvel.

CANDIDO MATIOS - Projeto de lei que regulamenta o
disposto no inciso vn do art. 5° da Constituição Federal.

Projeto de lei que dispõe sobre ,a aplicação do disposto no
inciso XXXIJI do art. 5° da Constituição Federal.

Indicação ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério
da Educação e do Desporto, de criação de Escola Técnica Profis
sional no Município de São João de Meriti, Estado do Rio de Ja
neiro.

Requerimento de informações ao Ministério das Comunica
ções sobre contratos celebrados pela Empresa Brasileira de Cor
reio e Telégrafos - ECT - com empresas fornecedoras de
vale-refeição.

IVAN VALENTE - Projeto de lei que dispõe sobre proce
dimentos para recebimento de pequenos valores e investimentos
em instituições financeiras deixados por pessoas falecidas.

SANDRA STARLJNG - Requerimento de informações ao
Ministério da Fazenda sobre teto da faixa de flutuação cambial;
vazamento de informações no dia anterior à divulgação do sistema
de faixas cambiais; dimensão estimada da ''renúncia fiscal" embu
tida na redúção das alíquotas do IOF para o ingresso de capital es
peculativo externo; comprometimento das reservas cambiais nos
leilões de compra e venda de dólares; impacto estimado da recente
elevação da taxa de juros sobre a atividade econômica; e prejuízo
aos cofres públicos causado pela recompra de títulos da rolagem
da dívida interna.

ROBERTO JEFFERSON - Requerimento ao Presidente da
Câmara dos Deputados de desarquivamento do Projeto de Resolu
ção nO 34, de 1991; e dos Projetos de Lei nOs 1.064, de 1991 e
2.958, de 1992.

AFFONSO CAMARGO - Projeto de lei que revoga o pará
grafo único do art. 118 da Lei nO 5.682, de 21 de julho de 1971, e
dá nova redação ao inciso III do mesmo artigo.

JOSÉ JANENE E OUTROS - Proposta de emenda à Cons
tituição que dá nova redação aos arts. 28, 29 e 32 da Constituição
Federal, eliminando o segundo turno das eleições para os executi
vos estaduajs, distrital e municipais.

JOSE EGYDIO - Requerimento de informações ao Minis
tério dos Transportes sobre a não-conclusão da obra de recupera
ção do trecho denominado "Morro da Mangueira", no Município
de Itaperuna, Estado do Rio de Janeiro.

Requerimento de informações ao Ministério de Minas e



O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Concedo a palavra
ao nobre Deputado José Linhares, que falará pelo PP. S. Ex· tem
dez minutos.

O SR. JOSÉ UNHARES (pP - CE. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, encontram-se instala
dos há mais de quatro séculos, em dezessete Estados da Federação,
as Santas Casas de Misericórdia, que servem à população, sobretu
do aos mais carentes. A sua Confederação, com sede e domicílio
jundico na cidade de Brasília, esteve reunida ontem e hoje, quan
do, como sempre, fez uma análise da situação da saúde do País
como um todo. São 2.600 os hospitais ali representados, com uma
oferta de 62% dos leitos hospitalares.

A situação desses hospitais centenários encontra-se na fron
teira da calamidade pública. Em primeiro lugar, a maneira como o
SUS vem remunerando aquelas instituições toma inexeqüível o
sistema. Vamos citar como exemplo uma consulta médica. Hoje,
ao médico que atende paciente encaminhado pelo SUS são pagos
exatamente 2 reais e 4 centavos. Se o caso for de hipertensão arte
rial, o hospital gastará com medicação 8 reais e receberá do SUS 2
reais e 59 centavos.

Se sainnos da área abulatorial e passannos para a área hos
pitalar propriamente dita, veremos, por exemplo, que, em caso de
cirorgia de apendicectomina, são paga ao médico-cirorgião 13
reais; ao médico que o auxilia, 4 reais; ao hospital, 13 reais. Con
cluindo, o procedimento como um todo vem se tomando imprati
cável, não só na área ambulatorial, mas também na área hospitalar.

Hoje recebi da minha Capital, Fortaleza, a comunicação de
que o setor público, como um todo, entrou em greve desde ontem.
A pletora de doentes que acorrereram à Santa Casa de Misericór
dia de Fortaleza excedeu sua capacidade de atendimento, não só
na área hospitalar, como também na ambulatorial. O serviço públi~

co de saúde no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Minas Gerais
está caótico. Diariamente assistimos a um desftle, sobretudo, de
carentes e excluídos. Neste penodo, a Igreja está fazendo com que
cada um de nós que tem algum sentimento cristão se debruce s0

bre nossa realidade social. Estamos vendo doenças outrora venci
das, como a tuberculose, a leishmaniose, a hanseníase e outras,
voltarem.

Aos valores citados, Sr. Presidente, soma-se também o atra
so com que os convênios são pagos pelo Ministério da Saúde. Não
queremos, de modo algum, imputar responsabilidade ao Ministro
da Saúde, o nobre e competente Adib Jatene. A responsabilidade é
de todo o sistema. Hoje, temos de ter coragem de nos colocar con
tra um sistema que avilta a dignidade dos brasileiros, sobretudo do
mais carente. Quando nós, Deputados, precisamos, temos aqui um
serviço médico à nossa disposição. Mas o assalariado, aquele que
ganha 70 reais, corre para as Santas Casas, procura os sistemas pú
blicos de saúde, que hoje estão claramente falidos.

Sr. Presidente, esta angústia está em todos os recantos do
Brasil. Faço um apelo ao Presidente da República, ao Ministro da
Fazenda e ao Ministro da Saúde, no sentido de que, junto com esta
Casa, estudem com seriedade este assunto, a fnn de buscar os ca
minhos para melhorar a saúde do País.
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O SR. CORIOLANO SALES (pDT - BA. Sem revisão do significação para a Bahia, conclamando meus pares baianos a que,
orador.) - Sr. Presidente, antes de mais nada, desejo indagar a V. juntos pressionemos legitimamente e no bom sentido o Governo
Ex· se posso dispensar do meu tempo três minutos à Deputada Ci- Federal para que adote as providências essenciais à Bahia e ao
dinha Campos, para complementar a comunicação do PDT. Nordeste.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - A Mesa já havia Sr. Presidente, à Deputada Cidinha Campos, por determina-
deferido cinco minutos para V.' Ex· e cinco minutos para a Deputa- ção da Presidência anterior, foi concedido completar o tempo de
da Cidinha Campos. Mas como a Deputada Cidinha Campos está Comunicação Parlamentar do PDT, por três minutos. Gostaria que
abrindo mão de dois minutos qe seu tempo, V. Ex· dispõe de sete V. Ex· mantivesse a determinação.
minutos. O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - A Mesa vai mantê-

O SR. CORIOLANO SALES - Agradeço a V. Ex· a com- la.
preensão.

Sr. Presidente, St"s e Srs. Deputados, apresentei há pouco
indicação ao Presidente da República, através do Ministério dos
Transportes, para a recuperação das BR 116, 101 e 407, que cor
tam a Bahia e são da maior importância para o desenvolvimento
do Estado e do Nordeste.

Esta iniciativa, Sr. Presidente., prende-se ao fato de que as
estradas federais que atravessam o meu Estado estão em estado
lastimável. Há muitos anos, desde o Governo Sarney, passando
pelo Governo Collor de Mello, as estradas federais da Bahia têm
sido objeto de questionamento; pela situação em que se encon
tram.

Infelizmente, só no Governo Itamar Franco, na gestão do
Ministro Alberto Goldman, conseguimos incluir no Orçamento da
União verbas para a recuperação de alguns trechos dessas estradas.
Mas a situação atualde tais rodovias continua difícil, porque o Go
verno Federal não lhes tem dado a devida atenção. Além de intran
sitáveis, essas estradas têm sido bastante oportunas para os
assaltantes, que têm colocado em pânico diversos setores da socie
dade baiana.

Essa situação vem sendo discutida pela imprensa baiana,
notadamente pelos Jornais A Tarde, Diário da Bahia, e, mais re
centemente, Bahia Hoje, que vêm destacando a situação lamentá
vel das rodovias federais do Estado: esburacadas, intransitáveis em
grande parte, representando perigo pennanente para seus usuários
e causando inúmeros danos aos veículos que nelas trafegam e pre
juízos realmente temveis à nossa economia.

Estamos manifestando ao Governo Federal essa preocupa
ção, que sabemos também atinge' outros Estados da Federação, es
pecialmente os que abrigam as Br 116 e 101. Chamamos a atenção
desta Casa para o fato de que precisamos unir-nos para fazer ver
ao Presidente da República a urgência da adoção de medidas, não
meramente paliativas, mas que mterfrram decisivamente na recu
peração dessas rodovias, que são: da maior importância para o de
senvolvimento econômico do País, para o desenvolvimento do
turismo, para a circulação das nossas riquezas, enflm, para a con
servação da malha rodoviária, por onde escoa quase toda a produ
ção nacional.

Queremos enfatizar este apelo, chamando a atenção para o
fato de que não apenas essas três estradas - as BR 101, 116 e 407
-, mas também as BR 110 e 330 e tantas outras estão carecendo da
intervenção do Governo Federal.

Conclamamos os nossos pares da Bahia para que juntos nos
dirijamos ao Sr. Ministro dos Tra:i1sportes, a fim de solicitannos a
S. Ex· que adote as medidas necessárias para a recuperação da ma
lha rodoviária federal que atravessa o Estado da Bahia. O estado
calamitoso em que se encontram nossas rodovias certamente não
deve pennanecer. O Governo não deve se preocupar apenas com
as refonnas econômicas e as mudanças na Constituição brasileira,
mas também com a infra-estrutura do País, com o setor,rodoviário
a fim de dotá-lo de condições que garantam o pennanente desen
volvimento econômico e social do Brasil.

Sr. Presidente, deixo aqui este registro, que reputo da maior
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Sr. Presidente, ocupo este espaço para chamar a atenção Sr. IPresidente, podemos até olhar, porque gostamos, o que
para o desme de calamidade que assola a saúde do Brasil, mas é bom no Primeiro Mundo, mas nossa elite econômica só aprendeu
quero registar outro fato. Nos últimos quatro dias vimos novamen- que o que é bom no Primeiro Mundo deve ser implantado no Bra
te a imprensa enxovalhar três Deputados do meu partido: Flávio silo Ela vê a propaganda do que há na França, no Japão e nos Esta
Derzi, Nan Sousa e Wigberto Tartuce. De maneira impune atacam dos Unidos e quer ver o modelo implantado no Brasil. Peço ao
esses Deputados sem argumentos consistentes. S. Ex's, então, fi- Presidente da República, às Lideranças dos principais partidos
cam indefesos perante o cenário nacional. desta Casa, às lideranças empresariais do nosso País que, se quise-

Apelo à Presidência e à Procuradoria desta Casa para que rem seguir o modelo do Primeiro Mundo, que vejam como é feita
tomem providências no sentido de impedir que enxovalhem Parla- também a intervenção do Estado na economia, tanto na americana,
mentares. na japonesa, na francesa, na italiana quanto na alemã.

Se algum delito acontecer, que seja registrado. Que não se A participação do Estado no PIB desses países é muito
faça simplesmente uma denúncia graciosa, gratuita, denegrindo a maior do que em qualquer país subdesenvolvido, do que em qual
figura de Parlametares, que são conhecidos por suas bases. De cer- quer país dito de Terceiro Mundo, como é o caso do Brasil.
to modo levantam suspeitas sobre a vida de homens íntegros. Se a elite quer importar um modelo, vá buscá-lo no modelo

Deixo aqui o protesto do Partido Progressista e o apelo para da telefonia do Japão, da França, para poder avaliar o que há no
que esta Casa resgate a figura de seus Parlamentares. Primeiro Mundo que, de fato, nós podemos importar e que silva

Durante o discurso do Sr. José Linhares, o Sr. para alavanear o desenvolvimento nacional.
Robson Tuma, }O Suplente de Secretário, deixa a cadei- Sr. Presidente, com este objetivo e com este sentimento, or
ra da presidência que é ocupada pelo Sr. Belo Mansur, ganizamos no Estado do Ceará movimento conjunto da sociedade
2°Vice-Presidente. e de partidos políticos que têm uma atuação aberta e desejosa, no

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) ...,. Concedo a palavra sentido de transformar esta Nação.
ao nobre Deputado Inacio Anuda, pelo Partido Comunista do Bra- O Brasil, apesar de estar em décimo lugar no ranking da
silo V. Ex' disporá de dez minutos para o seu pronunciamento. economia mundial, apresenta índices de miséria lastimáveis os

O SR. INÁCIO ARRUDA (pCdoB-CE. Sem revisão do quais não encontramos em países que, do ponto de vista do PIB,
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, primeiro gostaria de, não têm relevância no quadro da economia mundial. Precisamos
desta tribuna, solidarizar-me com os trabalhadores da área de saú- acabar com esses índices e não desmontar a economia nacional,
de do meu Estado, Ceará. Esses servidores estão em greve por me- nem as empresas que levaram décadas para serem montadas. Não
lhores condições de desenvolver sua tarefa de bem servir ao nosso podemos estraçalhar todo esse trabalho.
povo, que precisa de um serviço de saúde aparelhado e de condi- Foi com esse objetivo que organizamos em nosso Estado
ções adequadas de trabalho. O salário desses profissionais, desde um movimento contra as reformas pretendidas pelo Executivo,
médicos até auxiliares de enfermagem, são aviltantes. É preciso porque, das emendas enviadas a esta Casa até agora, ou anuncia
que o Governador Tasso Jereissati tome providências imediatas a das pelo Palácio do Planalto, nenhuma encontra apoio por parte da
esse respeito. população sofrida do País, nenhuma delas vem ao encontro dos in-

Sr. Presidente, Srs. Deputados, no Ceará, meu Estado, a so- teresses maiores da sociedade brasileira. As emendas apresentadas
ciedade civil, as entidades democráticas e populares - OAB, não permitirão vislumbrar, no fim do túnel, qualquer luz que per
CNBB, associações comunitárias, sindicatos, Central Única dos mita ao povo sair da situação em que se encontra.
Trabalhadores, CGT, até mesmo a Força Sindical- unidas aos par- Sr. Presidente, não podemos permitir que seja desmantelada
tidos populares ou progressistas - no caso PC do B, PT, PSB, esta economia considerada pequena, se comparada com a dos cha
PDT, PMN - estão empenhadas em organizar um movimento de mados países do Primeiro Mundo, mas capaz de permitir que o
resistência contra as emendas à Constituição da República patroci- nosso País seja considerado de porte médio e que pelos arautos do
nadas pelo Executivo. As emendas, até agora apresentadas, me- neoliberalismo seja considerado até um perigo para as economias
xem com o esqueleto, com a medula da nossa Constituição. de grande porte no mundo. Precisamos enfrentar essa situação e,
Trat:wJ. de liquidar o que ainda resta de soberano na Nação brasi- por isso, temos consciência de que não basta a atuação do Plenário
leira. Chegou-se ao absurdo de quebrar a navegação de cabota- da Câmara dos Deputados, não basta a atuação do Plenário do Se
gemo Talvez nosso País seja o único do mundo, afora os paraísos nado Federal, ambas Casas de grande importância. É preciso que
fiscais que não têm qualquer bandeira - o que prevalece lá é o ca- as pessoas que se mobilizaram para assinar emendas à Constitui
pital especulativo, a ciranda fmanceira, a onda de agiotagem inter- ção Federal, as que patrocinaram a aprovação das emendas e que
nacional - a permitir que a navegação de cabotagem., em suas foram ativas no debate voltem às ruas e se mobilizem, agora, para
águas, seja feita por bandeira estrangeira. defender o que há de melhor na Constituição brasileira.

O Executivo apresenta proposta que arrebentará o que foi Muito obrigado.
fruto da luta, da organização e da mobilização de que nos falam o O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Concedo a palavra
Sr. Presidente da República em seu pronunciamento de despedida ao nobre Deputado Bonifácio de Andrada, pelo Bloco Parlamen
do Senado Federal. Foi luta de seu pai, que foi às ruas e mobilizou tar. (pF1JPTB). Ex' disporá de dez minutos para fazer o seu pro
o povo para defender a Petrobrás uma das poucas empresas de es- nunciamento.
cala do nosso País. O setor privado brasileiro que conhecemos não O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA (BlocoIPTB - MG.
tem escala empresarial; as duas únicas que conhecemos são a Pe- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, a
trobrás e a Companhia Vale do Rio Doce. As outras não contam. nossa palavra é no sentido de fazer um apelo ao Ministério da
Todos os grupos econômicos mais poderosos do nosso País não Aeronáutica sobre um assunto que consideramos de alta ímportân
contam como empresa de escala que possam permitir ao Estado cia para o desenvolvimento educacional dos jovens que têm vaca
crescer economicamente, sair da situação de miséria e vislumbrar, ção para a Aviação Militar.
no fim do túnel, alguma luz que permita ao povo trabalhar, ganhar Por volta de 1950, possivelmente em 1949, foi instalada em
um salário digno para, realmente, poder sobreviver neste país ma- Barbacena e Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Nas, suas pri
ravilhoso chamado Brasil. meiras turmas, um dos alunos que mais se destacou foi justamente
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o jovem Mauro Gandra, atento, dedicado e estudioso dos temas jovens de amanhã.
que lhe eram colocados. O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Concedo a palavra

Essa escola, por vários e vários anos, trouxe à Aeronáutica à nobre Deputada Cidinha Campos, pelo PDT. V. Ex." disporá de
brasileira um apoio extraordinário. Podemos dizer que valorosos três minutos na tribuna, em virtude de seu colega de bancada ter
brigadeiros, major-brigadeiros, tenentes-brigadeiros e oficialidade usado sete minutos.
desta importante Força buscaram naquele centro de ensino os ensi- A SRA. CIDINHA CAMPOS (PDT - RJ. Sem revisão da
namentos necessários para que conquistassem as posições signifi- oradora.) - Sr. Presidente, primeiramente, quero agradecer ao De
cativas dentro dessa carreira tão importante para a vida militar putado Coriolano Sales por me ter cedido esse tempo, a fIm de que
brasileira. eu pudesse usar a tribuna para comunicarum momento muito doce

Sr. Presidente, lembro-me bem que Brigadeiros ilustres pre- da minha passagem por esta Casa. Eu, que vivi momentos tão
sidiram aquele estabelecimento - eu os conheci de perto -, como amargos na Legislatura passada, começo a colher os frutos do tra
também pude acompanhar, porque era Secretário de Educação do balho com relação à Previdência Social.
Governo Magalhães Pinto, um dos momentos culminantes daquela Recebi todo o apoio para ser Relatora da CPI da Previdên
escola no tocante às técnicas pedagógicas que adotou e que vinha cia. Encerrada a CP!, depois de nove meses, posso dar alguns re
adotando. sultados do nosso trabalho, agradecendo, em primeiro lugar, ao

Para surpresa do povo mineiro e de quantos se interessam Procurador-Geral da República,. Dr. Aristides Junqueira, na minha
pelo ensino militar, o Ministério da Aeronáutica, há questão de opinião tão injusta e levianamente acusado neste momento. Mas
dois anos, desativou essa Escola e fez com que seu curso de 2° entendemos, S. Ex." feriu, ao longo do seu trabalho, "caros" inte
grau, de preparação de cadetes, se transfonnasse num setor apenas resses. Por detenninação do Procurador-Geral da República, os
para treinamento e cursos de pequena duração. Procuradores do Rio de Janeiro, entre eles o Dr. Roberto Ferreira,

Os jovens, como o antigo aluno Mauro Gandra, que se mo- fizeram um excelente trabalho, que resultou numa denúncia à Jus
vimentavam dentro dos muros daquele estabelecimento, desapare- tiça Federal, acolhida com um mandato de prisão de dois denun
ceram da paisagem social da minha terra, Barbacena. ciados na CPI da Previdência, o argentino Cezar ADieta e o

Estou aqui, Sr. Presidente, não apenas por motivos de or- empresário paulista Paulo Henrique Savaia Filho, que, entre outras
dem sentimental ou comunitária, mas fazendo um apelo ao antigo coisas, é proprietário da empresa ICOA, Indústria de Componen
aluno da EPC-do-Ar, hoje Tenente-Brigadeiro, Ministro da Aero- tes Aeroespaciais, fornecedora de peças para a Embraer. Vinte e
náutica, Mauro Gandra, para quv S. Ex", que foi indiscutivelmente uma pessoas tiveram seus bens considerados indisponíveis pela
um daqueles que experimentou no passado as atividades escolares Justiça Federal, entre elas o Presidente do INSS no Governo Col
daquele estabelecimento, que pôde acompanhar, durante toda a lor, Dr. José Arnaldo Rossi. O Ministério Público do Rio de Janei
sua brilhante carreira na Aeronáutica, as ações, as providências ha- ro, mais tímido, pediu abertura de peças de infonnação - o que
vidas dentro daquele instituto, possa agora, de fato, fazer os estu- para um cidadão comum seria um inquérito, mas no caso de juízes
dos que, por certo, chegarão a uma única conclusão a de reativar, o tenno é "em peças de informação" - contra três juízes daquela
de restabelecer aquela casa de ensino militar, nas atividades educa- Capital, até então inatacáveis. São eles: Valdeci Lopes Pinheiro,
eionais e militares que sabia desenvolver. Heloísa Gomes da Motta, envolvida no quarto maior pagamento

O Exército Brasileiro e a Marinha de Guerra em nosso País do Rio de Janeiro, que resultou numa fraude de 25 milhões de dó
mantêm estabelecimento de 2° grau, as Forças de Terra até estabe- lares, e José Jaime de Souza Santoro.
lecimentos de 1° grau, nas suas últimas quartas-séries, porque essa Este é um momento de agradecimento e também de felici
mais antigas Forças estão convencidas de que há necessidade de se dade por saber que a CPI não se encerra no seu trabalho. Quando
estimular os jovens na adolescência e de se manter contato com ela acaba, começa o trabalho do Ministério Público, e, quando ele
eles, para que suas vocações sejam de fato encorajadas em prol da é eficiente e tem vontade de apurar, como tenho visto no Ministé
vida militar. rio Público Federal, as coisas começam a acontecer e os responsá-

A Aeronáutica, portanto, não pode estar numa posição que veis começam a ser punidos.
nos parece contrária à daquelas duas Forças historicamente mais Agradeço a V. Ex." Sr. Presidente, ao Deputado Coriolano
antigas, duas irmãs mais experimentadas na vida brasileira, porque Sales e ao Or. Aristides Junqueira.
a nossa Aeronáutica vem de meados deste século, enquanto as ou- O SR. PRESIDENTE (Beta Mansur) - Com a palavra o
tras duas Forças vêm desde os embates da Independência Nacio- nobre Deputado Feu Rosa, representando o PSDB. VEx" disporá
nal, desde os primórdios do século passado. de dez minutos para fazer o seu pronunciamento.

Por conseguinte, nosso apelo é no sentido de que a Aero- O SR. FEU ROSA (pSDB-ES. Pronuncia o seguinte dis-
náutica se compenetre da importância do ensino militar de 2° grau curso.) - Sr. Presidente, Sr"a~ e Srs. Deputados, tenho procurado
como há muitos anos vêm assim se alinhando o Exército e a Mari- concentrar meus pronunciamentos nas várias facetas do problema
nha brasileiros. da desnutrição infantil. Praticamente toda oportunidade de discur-

Sr. Presidente, há necessidade de se estimular os jovens sar desta tribuna tem sido aproveitada para discorrer sobre tão im
para a Aviação e só através do Colégio Militar da Aeronáutica, da portante problemática. Não sei quantas sessões passarão até eu
EPC-do-Ar, teremos o caminho certo para preparar uma juventude poder apresentar umas quarenta orações, de caráter introdutório,
capaz de assumir altas responsabilidades que hoje o Ministro Mau- em segmentos normalrqente curtos, de cinco minutos, como per
ro José Miranda Gandra vem assumindo por ter passado, a exem- mitido pelo Pequeno Expediente, ou de cinco ou dez minutos, con
pIo de muitos outros, por aquele estabelecimento de ensino. fonne a generosidade dos Vice-Líderes, Deputados Arnaldo

Fica, pois, nosso apelo de representante do povo brasileiro e Madeira ou Arthur Virgílio Neto, quando me cedem o horário da
não apenas como Deputado de Barbacena, em favor dessa provi- Liderança. Para os que não sabem por este Brasil afora, algo que
dência que sabemos da mais alta significação, não só para a educa- surpreende, a nós Deputados de primeiro mandato federal, é a difi
ção e para o ensino militar, mas também para a própria cultura culdade de nos ser concedido um tempo para fazer uso da palavra
brasileira, que tem na Aeronáutica um dos suportes mais importan- em plenário - e estamos num Parlamento onde a palavra deveria
tes e, por certo, um dos ambientes mais ilustres da fonnação dos ser facilitada àqueles Deputados que dela desejassem ou lutassem



c) Pelo combate à desnutrição infantil, sem o qual tal luta,
se não for vitoriosa e bem-sucedida, jamais conseguiremos nos
transformar em modelo de sociedade menos injusta e sabedora de
aproveitar o potencial de seus fIlhos e de seu território.

Neste último item procurarei me concentrar, nunca sozinho,
mas principalmente com a participação de inúmeros colegas deste
Parlamento, que, por certo, cada um à sua maneira, entendimento,
e experiência contribuirão, como têm contribuído, para chegarmos
a bom termo nessa guelTa.

Esperamos ser o Governo do Presidente Fernando Henrique
Cardoso, de forma consistente, o início de tal processo ao qual,
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por ela; mas, sob todas as circunstâncias, falar em horário concedi- previdenciária e outras de imperiosa necessidade - mas tudo isso
do pelo Sr. Presidente não tem sido tranqüilo. Esperamos que as estará comprometido a longo prazo se não forem implementadas
propostas de mudança de nosso Regimento Interno, que ora trami- medidas urgentes e vigorosas, que objetivam extinguir a mortali-
tam privilegiem os Deputados que demandam o uso da palavra. dade infantil.

Assim, necessário se faz, no meu caso, que eu procure, em E é mister dizer-se: recursos provenientes das refonnas
verdadeiros micropronunciamentos, apresentar os vários matizes mencionadas no novo modelo de organização do Estado brasileiro
do imenso espectro da problemática da desnutrição infantil; pro- precisam ser alocados em programas de combate à desnutrição in
nunciamentos como em conta-gotas que, espero, não entediem por fantil de imediato como medidas que independem de partidos polí
demais a possível e incerta audiência de nosso Plenário, aos ouvin- ticos ou governos isoladamente. Têm de ser recursos usados na
tes e interessados, além de nossa deslumbrante abóboda. finalidade sugerida e sem atropelos por um período mínimo de 16

Em minha última fala caracterizei que estudos de órgãos anos. Tal tempo é julgado adequado para a obtenção de resultados
respeitados mundialmente, como FAO, OMS, UNICEF, Organiza- positivos inquestionáveis em bem-estar social. Precisa-se dar essa
ção das Nações Unidas-ONU, desde 1967 têm enfatizado que polí- chance ao Brasil - e o início tem de ser no Governo Fernando
ticas macro econômicas sadias - tipo Plano de Estabilização do Henrique Cardoso. A obviedade de tal sugestão assusta. Por que
Governo Fernando Henrique Cardoso são condições necessárias, não foi tomada antes, desde que a relação custo-beneficio é tão
ultra necessárias, mas não suficientes para tirar países como o Bra- alta, da ordem de 8:1, como apregoamos em pronunciamento ante-
sil das amarras do subdesenvolvimento. rior? É melhor esquecer o passado nessa matéria.

Além disso que tais políticas não têm como em curto e mé- Só para instruir um pouco quantitativamente nossa fala: se
dio prazos ultrapassar os estados criticos das populações de baixís- hoje estamos com aproximadamente um terço de nossos habitantes
sima renda ou renda zero, sobremaneira os dos gnIpos vulneráveis na linha de sobrevivência, será que é necessária muita imaginação
- idosos sem proteção de renda, grávidas carentes, a infância e para concluir sobre a projeção simulada a seguir? Acompanhando
pré-adolescência desassistidas. a tendência dos últimos 14 anos, no ano 2000 estaremos com me-

E mais além, Sr. Presidente, as-políticas macroeconômicas tade de nossa população na indigência - consoante extrapolação
sadias só privilegiam o emprego a médio e a longo prazos, à luz de dos dados apresentados sobre o Brasil pelo Ministro da Educação,
países do mundo que conseguiram elTadicar a miséria absoluta em Paulo Renato, e na Conferência de Cúpula da ONU, sobre proble
uma geração, como os países da franja asiática do extremo oriente, mas sociais do mundo. E mais vinte anos, segundo o Sociólogo
com mudanças extraordinárias em suas rendas per capita e nas Hélio Jaguaribe, para o Brasil se tomar incontrolável. Como con
qualidades de vida de suas publicações, pode-se depreender algu- seguir recursos para dar vencimento às necessidades de um contin
mas medidas suplementares, a saber: gente de aproximadamente 30 milhões de crianças e adolescentes

a) incentivo à estruturação de grandes conglomerados em- desassistidos, desnutridos, com todo tipo de doença, sob medidas
presariais em forma de cooperativas a exemplo dos complexos ór- antropométricas abaixo do mínimo aceitável e de cérebros incapa
gãos como Kia Motors, Hyndai, Mitsubishi, etc. - sob o padrão zes de aceitar aprendizado, treinamento, qualquer educação de ní
informado por Schreiber em seus estudos de há duas a três déca- vel? E daquele total, 40% serão devidos a um cuidado e
das, alertando sobre as emergentes economias orientais, conheci- responsabilidade não assumidos agora?
das hoje por 'Tigres Asiáticos"; Assim, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, resumiremos:

b) educação superestimulada e privilegiada para a mulher, As condições "mais próximas de microeconômicas e10u so-
monnente a menina adolescente, cujo comportamento individual e ciológicas" de um desenvolvimento econômico e social que alme
social resultam famílias menores, mais estáveis e de melhor parti- jamos passam:
cipação comunitária. Países Africanos em condições de extrema a) Por um entrosamento entre as elites empresariais brasilei
pobreza, real e potencial, têm sabido ultrapassar problemas graves ras, que visam modiftcar seu próprio destino em busca de grandes
de toda natureza sob a batuta orientadora e desassombrada de suas empreendimentos cooperativos, supõe-se que sob estímulo do Go
mulheres. A sociedade moderna brasileira não pode, sob pena de vemo, por aqueles mesmos gnIpos influenciados, se possa atingir
perpétuo atraso, miséria e sofrimento para largas faixas de seus ha- taxas de poupanças extras que fmanciarão rápidas expansões, re
bitantes, deixar de contar com a participação de suas mulheres, em percutindo em qualidade, competitividade e aumento inusitado das
todas áreas de atuação e sob condições as mais próximas dos ho- taxas de emprego;
meus; não é possível existir desenvolvimento econômico e social b) pela maior participação da mulher na sociedade brasilei
sustentado sem o indispensável partilhamento dos deveres e res- ra, pelo vigor e competência com que foi transcorrida a sessão so
ponsabilidades de gerenciar a sociedade entre homens e mulheres Iene do Dia Internacional da Mulher pode-se depreender que a
- o mais equilibrado possível. Um bom início seria um índice mí- nossa sociedade provavelmente caminha bem nesse objetivo capi
nimo da ordem de 25% de mulheres nos Parlamentos nacionais de taneado a nível nacional pelas Sr"s Senadoras e Sr"s Deputadas
toda natureza, nos Executivos, no Judiciário, nos Comitês Comu- com assento no Congresso Nacional e pela Primeira-Dama do Bra
nitários, nas organizações não-governamentais e assim por diante. sil.
Jamais seremos desenvolvidos se nossas mulheres não assumirem
o destino manifesto que nossa história as reserva;

c) fmalmente, como terceira medida de suficiência de nosso
desenvolvimento, atribuo à extinção maciça da desnutrição infan
til.

Não existe precedente mundial na era moderna: sem com
bate rigoroso e vigoroso à desnutrição infantil jamais conseguire
mos ultrapassar as amarras do atraso. Pode-se fazer qualquer plano
macroeconômico de estabilização, sabidamente necessário; pode
se debelar a inflação, criar-se estímulos para investimentos de ca
pitais externos ou internos; fazennos refonna tributária,



te?
O SR. FEU ROSA - Deputado Severino Cavalcanti, há

dois problemas: o primeiro refere-se ao tempo; o segundo é que,
em geral, no período destinado a Comunicação Parlamentar não
são permitidos apartes.

O Sr. Severino Cavalcanti - Mas V. Ex· me concederia
um aparte, já que faltam dois minutos para encerrar seu tempo?

O SR. FEU ROSA - Evidentemente.
O Sr. Severino Cavalcanti - Deputado Feu Rosa, gostaria

apenas de acrescentar que a microempresa seria o complemento
para que pudéssemos atingir o ponto alto de todas as referências
que V. Ex· faz e que realmente representa o anseio da população
brasileira. Quero parabenizá.-Io pelo pronunciamento mais efusivo
que tivemos desde o início desta Legislatura.

Durante o discurso do Sr. Feu Rosa, o Sr. Beto
Mansur, Segundo Vice-Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pela Sr" Maria Elvira, § 2°
do artigo 18do Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Marill Elvira) - A Mesa gostaria
de comunicar que durante as Comunicações Parlamentares é possí
velo aparte.

Concedo a palavra ao Deputado Beto Mansur, que falará
pelo PPR. V. Ex· dispõe de cinco minutos.

O SR. BETO MANSUR (pPR - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr" Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, volto à tribuna desta
Casa para comentar algo da mais alta importância para toda a so
ciedade brasileira.

Fui, durante a Legislatura passada, o Relator do novo Códi
go Nacional de Trânsito, que contém mais de trezentos artigos e é
uma das peças mais importantes deste Congresso Nacional. Tal
código foi estudado e debatido em Comissão Especial e é necessá
rio no Brasil para que se possa resolver um dos mais graves pro
blemas de mortes. São 50 mil mortes por ano, 700 mil acidentes,
ocasionando um prejuízo, para a Nação brasileira, em tomo de
quatro bilhões de dólares. Então, é necessário que possamos pro
duzir uma nova lei para acompanhar os novos tempos.

Nossos carros hoje têm mais velocidade e, conseqüente
mente, mais segurança. Inúmeros veículos transitam em vias e ro
dovias que se encontram em péssimo estado de conservação,
enquanto em muitas avenidas não há qualquer tipo de fiscalização.
Por isso, faz-se necessário produzir uma nova lei, já elaborada na
legislatura passada pela Câmara dos Deputados. O referido projeto
foi enviado ao Senado precisamente em abril de 1994. Foi instala
da uma Comissão, cujo Relator é o nobre Senador Gilberto Miran
da, mas até agora não se tomou uma decisão sobre essa peça 
repito - da mais alta importância.

Faço um apelo da tribuna da Câmara dos Deputados ao no
bre Presidente do Congresso Nacional, ex-Presidente da Repúbli
ca, José Sarney, para que instale novamente essa Comissão
Especial, a fun de que possamos rediscutir o projeto. Logicamente
receberá emendas no Senado Federal e deverá retornar a esta Casa.
Mas a aprovação desse projeto é da mais alta importância. Até
porque, para resolvermos o gravíssimo problema de mortes no
trânsito, será necessária uma nova engenharia, com mais tecnolo
gia, com mais fiscalização, o que não se vê em quase todas as ci
dades brasileiras.

Há ainda, Sr" Presidente, algo que reputo muito importante
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sob base científica, com avaliações pennanentes, controle de cus- neste projeto: a descentralização do trânsito no Brasil, ou seja, os
tos, programas bem-feitos e eficazes e participação da base social Prefeitos poderem tomar conta do trânsito de suas cidades. Hoje,
responsável por nossa pátria, se converterá na grande catedral que há uma grande dificuldade em se fazer isso, uma vez que o trânsito
o Brasil dará de presente ao mundo como sua importante contri- está afeto aos Governadores de Estado. Com a descentralização,
buição a fazer nosso planeta um pouco melhor. poderemos fazer algum tipo de convênio para que os Municípios

O Sr. Severino Cavalcanti - Permite-me V. Ex· um apar- tenham condições de gerenciar o seu trânsito. Atualmente, os G0
vernos Estaduais apresentam um contrato leonino, no qual, na ver
dade, não sobra absolutamente nada para os Municípios 
inclusive com referência à arrecadação de multas. Precisamos rein
vestir em mais tecnologia, em sinalização e na própria ftsealiza
ção. O que vemos hoje é uma impunidade muito grande no que diz
respeito aos acidentes de trânsito. Há um buraco negro na lei,
quando um sem-número de pessoas ocasionam acidentes e, abso
lutamente, nada acontece. Diversos programas de televisão têm
feito esses registros. A TV Globo, por sinal, tem abordado muito
esse assunto. Transmitiu um "Globo Repórter" da mais alta impor
tância, há duas semanas, que mostrou exatamente como está o
trânsito no Brasil. É necessário descentralizar o trânsito para que
os Prefeitos das nossas cidades possam tomar conta dele e fazer
respeitar a lei.

Para terminar o meu pronunciamento, faço um apelo ao no- .
bre Presidente do Senado Federal para que instale, o mais rápido
possível, essa Comissão Especial, a fim de que possamos, nesta
Legislatura, rediscutir o trânsito deste País.

A SR· PRESIDENTE (Maria Elvira) - Ainda no período
das Comunicações Parlamentares, concedo a palavra ao nobre De
putado José Carlos Sabóia, pelos PSB. V.Ex· disporá de dez minu
tos.

O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA (BlocoIPSB-MA. Pr0
nuncia o seguinte discurso.) - SR. Presidente, S!"S e Srs. Deputa
dos, o Presidente do Banco CentrãI, Sr. Pérsio Arida, perdeu hoje
a oportunidade de esclarecer ao Congresso Nacional e à sociedade
dúvida e suspeitas que continuam a inquietar o País. Convidado
para uma audiência na Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle da Câmara dos Deputados, na quarta-feira passada, on
tem à noite S.S· solicitou um adiamento, sem data marcada.

As notícias, comentários e especulações que estão circulan
do apontam, no entanto, para a necessidade de uma fume posição
do Governo e da equipe econômica. O descaso apenas aumenta a
desconfiança e aprofunda a certeza de que o amadorismo, a irres
ponsabilidade pública e a promiscuidade do Banco Central com o
sistema financeiro privado acabaram por comprometer de vez a es
tabilidade econômica e a perspectiva de retornada do crescimento.

Os números que estão sendo publicados são atordoantes e
impõem a penalização dos responsáveis por eles, no Governo e no
mercado fmanceiro.

Vou me abster de brandir outros números utilizados pelo
Governo para justificar mudanças na Previdência e cortes no Orça
mento. Basta um deles. O Ministro do Planejamento, Sr. José Ser
ra, tem afnmado que este ano será necessário efetuar cortes no
valor de 9,5 bilhões de dólares para contornar o déficit público.
Em três dias, no entanto, foram evaporados quantos bilhões, Sr.
José Serra e Sr. Ministro Pedro Malan? Qual será o impacto do
brutal aumento da taxa de juros para as dívidas públicas interna e
extema, que há anos corroem o Orçamento Federal? Há avaliações
de que ele representará um acréscimo de sete bilhões de reais na
dívida interna de curto prazo, o que transforma o caos da semana
passada num crime contra o Erário, a exigir responsabilização.

O Sr. Pérsio Arida, no entanto, ao invés de dirimir suspei
tas, aumenta-as. Em entrevista publicada no fim de semana, decla
rou que as informações sobre o montante gasto nos leilões de
compra e venda de dólares realizados pelo Banco Central na últi
ma quinta-feira são confidenciais.
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O rombo deixado nas divisas é uma realidade, e o Presiden- Somos favoráveis à democratização e à abertura das empre-
te do Banco Central continua a dizer que não pode quantificar essa sas. Não uso a palavra flexibilidade, porque etimologicamente
perda. nem existe no dicionário. Também somos favoráveis à privatiza-

Não são nem devem ser confidenciais essas infonnações e o ção de muitas estatais do setor sidelÚrgico, de remédios e outros ti
Governo tem a obrigação de divulgá-las. As notícias veiculadas pos de atividades que não estão vinculadas ao Governo. Mas, no
sobre informações privilegiadas indicam ganhos milionários às setor estratégico, é preciso ter cuidado para resguardar o interesse
custas do dinheiro público. nacional, o interesse público, sobretudo nas regiões pobres.

Como o Sr. Presidente Fernando Henrique Cardoso preten- Por isso, Sr. Presidente, faço este alerta. A Medida Provis6-
de fazer mudanças -constitucionais e acelerar as privatizações com ria nO 890, salvo melhor juízo, é uma arapuca que dá possibilidade
uma equipe econômica sob suspeita? Antes de enviar emendas de se flexibilizar para pior e não para melhor.
constitucionais ao Congresso, o Governo deve abrir as contas pú- A minha contribuição está nesta critica, neste apelo cuja in
blicas, esclarecer essê episódio ou demitir responsáveis pela políti- tenção é defender o interesse nacional e o patrimônio da empresa
ca econômica ou penalizar especuladores. pública, que é importante para garantir o desenvolvimento da ati-

Sr. Presidente, para concluir, quero dizer que entreguei à vidade que encampa. Aí está o exemplo das telecomunicações do
Presidência 4 Câmara dos Deputados um requerimento exigindo Brasil, que estão em bom estado. Concordo áté que haja uma aber
a presença nesta Casa do Ministro da Fazenda, Sr. Pedro Malan, já tura em algumas áreas, mas com uma legislação rigorosa, transpa
que não podemos convocar o Presidente do Banco Central, para rente, porque não se pode substituir um monopólio por um
que S.S· preste esclarecimentos sobre a irresponsabilidade com oligopólio, um tão perverso quanto o outro; um tão nocivo quanto
que foi orientada e a falta de uma diretriz clara para a política caro- o outro. A empresa pública deve permanecer nos setores estratégi-
bial no Brasil.. cos como ponto fundamental de regulamentação, de fiscalização e

Era o que tinha a dizer. de acompanhamento das atividades da iniciativa privada. A inicia-
Durante o discurso do Sr. José Carlos Sabóia, a tiva privada tem muitas qualidades, deve ser bem-vinda, devemos

Sra. Maria Elvira, § 2°do artigo 18 do Regimento Inter- ampliá-la, protegê-la, defendê-la, mas queremos que ela exerça
no, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo suas atividades respeitando o interesse nacional e o interesse da
Sr. Beto Mansur, 2° Vice-Presidente. população brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Com a palavra o no- Era o que tinha a dizer.
bre Deputado Gerson Peres, pelo PPR. V.Ex· disporá de cinco mi- O SR . LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presidente, peço a
nutos na tribuna. palavra pelo meu partido.

O SR. GERSON PERES (pPR - PA. Sem revisão do ora- O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur)- Tem a palavra o
dor.) - Sr. Presidente, pedi a palavra para manifestar duas preocu- Deputado Luiz Carlos Hauly, pelo PP. V. Ex· disporá de três mi
pações com as medidas provisórias do Governo. Na primeira, nutos na tribuna.
segundo a imprensa, o Governo já teria recuado do propósito de O SR. LUIZ CARLOS HAULY (pP - RR. Sem revisão
não mais concorrer para cobertura fmanceira da Seguridade Social. do orador.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Parlamentares, gostaria de
Trata-se de medida flagrantemente inconstitucional, porque a reportar-me aos fatos ocorridos semana passada. Depois de um iní
Constituição estabelece a garantia da seguridade social por uma cio e meio de semana tumultuados, chegamos a um remanso, a um
quota de obrigações do Estado e dos contribuintes. porto seguro. Felizmente, o Governo teve sabedoria e conseguiu

Com a Medida Provisória nO 890, Sr. Presidente -, que é atravessar um momento de crise com muita habilidade. Quero pa
também flagrantemente inconstitucional -, parece que o Governo rabenizar as autoridades monetárias, o Presidente do Banco Cen
espera a ocomncia de um buraco negro nas telecomunicações tral, o Ministro da Fazenda, e o Presidente Fernando Henrique
para então agir. Ora, Sr. Presidente, o Governo não pode ficar de Cardoso pelo trabalho exaustivo realizado na semana passada,
atalaia, esperando que o Congresso retire a proibição de empresa contra as aves de mau agouro, contra os especuladores, contra as
brasileira de capital acionário estatal, inserida em dispositivo da carpideiras que começaram a pregar o caos, o fim do mundo. A
Constituição, para, em seguida, usar da Medida Provisória n° 890, meu ver, como economista, o Plano Real vai bem; o Presidente da
que diz, num dos seus artigos, que o Governo fica autorizado a in- República precisa ter mãos [lImes e seguras para conduzi-lo, por
corporar, transformar e fundir a empresa pública. Isso me cheira que a estabilidade interessa a toda a população brasileira.
muito mal. E como brasileiro, representante do povo neste Con- Milhões de brasileiros estão se beneficiando do plano, do
gresso, tenho o dever de denunciar que esta medida provisória, fim da inflação, têm seu emprego, valorizam seu salário. O bóia
além de flagrantemente inconstitucional, atenta contra as boas in- fria, no Paraná, está recebendo sete reais por dia, o que dá mais de
tenções de reforma constitucional do Congresso. 140 reais por mês. Quando poderíamos imaginar que haveria esse

Não podemos deixar nas mãos do Governo a detenninação tipo de salário no Brasil? Vou ficar apenas nesse exemplo.
de que, uma vez a empresa brasileira de capital acionário não exis- Agora é a vez das reformas estruturais: a reforma da Consti
tindo mais, possa ele, sem autorização legislativa, incorporar, fun- tuição, a refonna tributária, a reforma da Previdência, a flexibiliza
dir, cindir as empresas públicas. Fica parecendo, salvo melhor ção dos monopólios. Esse é o passo a ser dado. Outro passo
juízo, com todo respeito que tenho pelo Presidente da República, e administrativo é a reengenharia do Estado brasileiro. Esse é o
não o quero vinculá-lo a essas minhas apreensões, que alguma coi- grande tema deste [mal de século, e o Brasil e as empresas brasi
sa está por trás dessa medida provisória. leiras devem partir para a reengenharia, para a reestmturação. Pre-

Eu alertei o Ministro da Justiça para o fato de que não pode- cisamos repensar o Estado, o Setor Público, o desenvolvimento, as
mos brincar com o patrimônio da empresa pública no setor de tele- empresas. O Parlamento tem condições de dar um passo decisivo
comunicações, sobretudo porque tem sido competente, eficiente, procedendo à avaliação do desempenho, da administração partici
embora sofra o engessamento do orçamento fiscal do próprio Go- pativa. Temos condições de extrapolar isso para o Setor Público.
vemo, que não lhe permite buscar créditos, negociar os rendimen- Acredito que é o grande momento de mudanças no Brasil. O mo
tos líquidos para reinvestimeto e ampliação do programa de delo que temos até hoje não deu certo, produziu 32 milhões de mi
telecomunicações. seráveis, 40 milhões de pobres no Brasil. Somos a décima



E é nesse contexto de revisão geral do País que se deve in
cluir a pesquisa agropecuária, fundamental para as soluções de
inúmeros problemas, tais como: fome, miséria, emprego e renda,
mormente em regiões com baixo estágio de desenvolvimento. Via
bilizar alternativas agronômicas convencionais (arroz, feijão, mi
lho, carne e leite, etc.), melhorando a produção, produtividade,
grau de teores e proteínas, resistência a pragas e moléstias, dilata
ção do calendário de produção e outros aspectos técnicos, constitui
um desafio extremamente complicado em muitas regiões pobres
do Brasil. .

E mesmo nas áreas mais desenvolvidas, que contam com
uma agropecuária de elevado nível tecnológico, os desafios são de
natureza ainda mais complexa, por envolver qualidade, produtivi
dade, gerenciamento, redução de custos, preocupações ambientais,
especificidades mercadológicas, capitalização crescente e cara,
competitividade internacional e mudanças nos padrões de consu
mo alimentar, com alimentos mais ricos em vitaminas, sais mine
rais e aminoácidos específicos. Pratica-se, atualmente, culturas de
tecidos, hidroponia, produção em estufas ou plasticultura, comple
xos sistemas de irrigação, controles biológicos de pragas e doen-
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economia do mundo! É preciso reestruturar, é preciso mexer em sóficos de cunho ideológico. Assim, fatos como a queda do Muro
tudo para começar a edificar uma nova ordem econômica, social e de Berlim e a unificação alemã, fim da Guerra Fria com o desman
política para o Brasil. Esse é o pensamento predominante nesta telamento da ex-URSS, vitória das idéias capitalistas ou de merca-
Casa e na sociedade brasileira. do no mundo socialista (ex-URSS, China e Europa Oriental),

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. acordo de paz entre judeus e árabes, formação de megablocos, blo--
O SR. BENDITO GAMA - Sr. Presidente, peço a palavra cos econômicos (Nafta, Mercosul, Mercado Comum Europeu,

pela Liderança do Governo. Mercado Asiático), globalização da economia em tempo virtual,
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem V. Ex' a pala- padrões de comportamento social (ética na política, consciência

vra, para uma comunicação parlamentar, pelo Bloco Parlamentar econômica), conquistas tecnológicas e novos conceitos de admi
(PFLIPTB), nistração (just in time, produtividade e qualidade, reengenharia,

O SR. BENITO GAMA (BlocdPFL - BA. Sem revisão terceirização), entre outras metamorfoses, imprimem impiedosa
do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o Deputado mente novas tendências de vida as pessoas, empresas e países.
José Carlos Sab6ia, há poucos instantes, na tribuna, fez um discur- Ignorar ou ficar à margem desse processo de rupturas estru
so atacando as políticas econômica e monetária, sobretudo o Mi- turais significa, na prática, alijar-se do progresso e atrasar-se ou
nistro Pedro Malan, e o Presidente do Banco Central, Pérsio Arida, desviar-se dos caminhos do desenvolvimento, decorrência da inca
em função dos acontecimentos das últimas semanas relativos ao pacidade ou impotência de adaptação, participação e construção de
câmbio e à política monetária. um mundo novo ou repensado, ditado e imposto por novos para-

Há um equívoco profundo de S Ex', O Banco Central e o digmas de procedimento da ação do homem.
Governo interferiram no mercado com instrumentos de que dispõ- Hoje, no País, vive-se uma conjuntura e, quiçá, uma chuva
em legalmente para combater os especuladores, Eu gostaria, sim, diluviana de mudanças. Reivindicam-se mudanças na política, na
que o Deputado José Carlos Sab6ia atacasse e acusasse os especu- economia, na previdência, no atendimento da saúde pública, na
ladores que querem acabar com o Plano Real enão vão conseguir. educação, em toda a administração pública, enfim, uma pretensa

Como bem disse o Deputado Luiz Carlos Hauly, o Plano reformulação na pr6pria maneira de pensar, agir, viver e sonhar o
Real vai muito bem. Esse pequeno acidente ocorrido semana pas- Brasil.
sada foi superado pela equipe econômica do Governo com muita Com o advento do Governo Fernando Henrique Cardoso,
competência e dignidade, e o Governo esta dando ao Plano Real, chega-se aos píncaros da chantagem e arroubos ufanistas do des
que é o carro-chefe da política econômica. Temos todas as condi- gastado gênero "a saúva ou o Brasil", "agora ou nunca", ''tal políti
ções, não somente no Congresso Nacional, através dos aliados do ca ou a inflação", "passos para o primeiro mundo ou para o quarto
Governo, como também através dos Ministros e Presidente do mundo", e outras pérolas da verborragia corrente.
Banco Central que prestaram esclarecimentos sobretudo a respeito Propõe-se uma ampla reforma na Constituição ou mesmo
desses dados fantasiosos que o Deputado José Carlos Sab6ia trou- desconstitucionalização, com vistas aos bafejos de mudanças con
xe a esta tribuna, de reconhecer que o Governo agiu bem. O equilí- temporâneas.
brio voltou, a política monetária voltou ao mercado de câmbio no Discurso político demagógico, travestido de democrata mo-
Brasil. E temos certeza de que aquelas pessoas que querem con- demo de um novo tempo, de um lado, e condições efetivas de mu
fundir a opinião pública para realmente buscar desdobramentos e danças, de outro, formam um enorme fosso entre o possível e o
favorecimentos políticos não conseguirão resultados com o Plano desejável (ou necessário), tudo como nos discursos de tantos go-
Real, com essa política econômica que estamos trabalhando hoje vemos passados. Apesar de uma incômoda sensação de um ftlme
no Brasil. já visto (e frustrante) é preciso racionalizar as mudanças, continuar

Sr. Presidente, quero registrar, mais uma vez, a dignidade e acreditando nos delicados ventos de transformações e agir objeti
a competência não somente do Ministro da Fazenda, mas também vamente com o pensamento determinado, com a fé inabalável de
do Presidente do Banco Central no tratamento que deu aos especu- que é possível construir um país melhor, de viver uma vida mais
ladores, aos malfeitores deste País na semana passada. O Governo digna, com oportunidades de ascensão social mais justa e equâni
esteve, está e estará sempre atento, tanto econômica como politica- me.
mente, para esclarecer a opinião pública.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem a palavra,
pelo PSB, o nobre Deputado Gonzaga Patriota. V.Ex· dispõe de
três minutos, tempo que resta à sua coligação.

O SR. GONZAGA PATRIOTA «BlocoIPSB - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o mun
do vive hoje um extraordinário processo ~ transformações, rapi
damente difundido e praticado em escala e intensidade sem·
precedentes na história da humanidape.

As mudanças ocorrem nos mais diversos campos de mani
festações da criatividade e sagacidade humana.

Avançar sempre, pesquisar cada vez mais, aperfeiçoar as
técnicas e as ciências e buscar um mundo melhor constituem mo-
las propulsoras da própria razão da existência do homem.

Questionam, revisam, lutam, se esforçam, muitas vezes com
o sacrifício de vidas, para alcançar as metas e objetivos defmidos
estrategicamente em projetos individuais, coletivos ou nacionais.

Os exemplos estão por toda parte e exercem profunda reper
cussão nas atitudes, comportamentos, pensamentos e cultura dos
povos, independentemente das crenças religiosas e princípios mo--



Agradeço ao nobre Presidente a oportunidade que nos con
cedeu para fazer esta manifestação.

O SR. ARNALDO FARIAS DE SÁ - Sr. Presidente, peço
permissão a V. Ex' para utilizar o tempo restante do PPR, para fa
zer uma Comunicação Parlamentar.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem a palavra o
nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (pPR - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, na semana

O SR. NELSON MARQUEZELLI - (BlocolPTB-8P.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicitei a palavra para
prestar algum esclarecimento sobre a reunião que fizemos hoje à
tarde, no Ministério da Fazenda, acerca do endividamento agríco
la, da qual participaram alguns membros da Comissão de Agricul
tura e Política Rural.

Finalmente, já estamos tratando da possibilidade de extin
ção da Taxa Referencial - TR. Estamos trabalhando para que a
agricultura brasileira, já na próxima safra, tenha condições de, por
si SÓ, fazer com que suas taxas sejam estáveis, tornando assim viá
vel a produção agrícola.

Debatemos o assunto com o Ministro da Fazenda, Pedro
Malan, com a equipe econômica e com todo o pessoal ligado ao
setor de cana-de-açdcar e de álcool, visando obter condições de
sobrevivência para a agriculrnra brasileira.

Desta tribuna, infonno aos ruralistas da Câmara dos Depu
tados que na quinta-feira, dia 16, às lOh, estará no Plenário da Co
missão de Agriculrnra e Política Rural o Ministro da Fazenda,
juntamente com a equipe econômica, podennos debater o endivi
damento agrícola, a situação da TR, o financiamento dos preços
mínimos e a comercialização dos produtos agrícolas em nosso
País.
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ças, alterações genéticas e programação do calendário agricola, em queremos participar. É imprescindível, entre outros aspectos:
.uma mesma área de produção. Redefmír a estrutura, a administração e a ação progrãmática

Os meios de produção passam a ser crescentemente artifi- dessas instituições, a maioria das quais está alheia à degradante
cializados, mecanizados, automatizados e informatizados. Arnal- realidade de fome, miséria e êxodo rural que infelicita a sociedade
mente a atividade rural não é mais para um simples agricultor. É brasileira.
tarefa de profissionais com sofisticada preparação tecnológica e Ampliar significantemente os recursos para investimento
intimamente atrelada a mercados e agroindústrias. em pesquisa, difusão e capacitação, sobretudo na área de gerência

A globalização da economia, a busca de competitividade, a de instirnições científicas. Desde o início dos anos 80 que esses re
exigência de qualidade pelos consumidores e a tecnificação cres- . cursos vêm minguando.
cente, entre outras referências do setor, impõem uma refonnulação Mais que ampliar, manter, a qualquer custo e preço, um fIu
da própria pesquisa agropecuária. Em outras palavras, urge uma xo regular na liberação desses recursos. A natureza não se subordi
revisão, uma profunda reflexão sobre o sistema Embrapa, respon- na ao ritmo burocrático.
sável pela geração, adaptação, multiplicação de pesquisas, além de Implantar com urgência um novo Plano de Cargos e Salá-
assistê~cia técnica e extensão rural. rios (PCS) para os trabalhadores da Embrapa, que amargam hoje a

E preciso adequá-la à nova realidade dos fatos, redefiníndo menor remuneração de toda a história da instituição. A desmotiva-
sua estrutura, mecanismos de administração e ação programática. ção deles é dupla: por falta de salários e por falta de recursos para

Urge uma profissionalização da administração da pesquisa trabalhar. A ociosidade, suspeita-se, é a mãe da fracassomanía.
agropecuária oficial, redínamízando sua concepção institucional e Senhor Presidente com muito maiores detalhes, essas pon
formas de operação. Não se trata de alocar tão-somente mais re- derações estão contidas em documento que lhe enviamos - e aos
cursos, mas racionalizar os meios, objetivos, prioridades e siste- ministros da Agriculrnra, Andrade Vieira e ao da Administração e
mas de gerenciamento da Embrapa, soerguendo-a Reforma do Estado, Bresser Pereira, na expectativa de que V. Ex"
instirncionalmente com vistas a uma efetiva contribuição para so- cumpra promessa feita publicamente de recuperar a Embrapa.
lucionar os problemas da dívida social do Brasil. Um documento de análise conrnndente e contendo propos-

A saúde, o emprego, a renda, o meio ambiente e a disponi- tas para soluções dos problemas e permita-nos dizer, sem qualquer
bilidade de água de qualidade dependem muito de uma adequada laivo de corporativismo. Preferimos registrar no papel para que
política agrícola, que por sua vez depende de uma eficiente base ninguém possa amanhã dizer que fomos omissos. Ou, talvez, para
de pesquisa agronômica, liderada de fonna expressiva pelo siste- que ninguém nos diga que não escrevemos aquilo de que venha-
ma Embrapa. mos a lembrar, ou a lamentar

Sem ciência, sem tecnologia e sem gerenciamento o nosso O SR. NELSON MARQUEZELLI - Sr. Presidente, peço
grande País não atingirá o Primeiro Mundo. a palavra pela ordem.

Com essas considerações, requeiro a V. Ex" que autorize a O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem V. Ex' a pala-
transcrição nos Anais desta Casa de Carta Aberta ao Sr. Presidente vra.
Fernando Henrique Cardoso, de autoria do Sinpaf - Sindicato Na
cional dos Trabalhadores de Instituições de Pesquisa Agropecuária
e Florestal.

Carta a que se refere o orador:
Senhor Presidente, os trabalhadores do Sistema Embrapa de

Pesquisa vêm lhe lembrar um fato nada agradável: o de que aquele
sistema que colocou o Brasil como líder mundial em pesquisas
para agricultura tropical e que projetou o país como um dos maio
res exportadores de alimentos de todo o planeta está quase à beira
da falência.

Essa deterioração tem sido paulatina e progressiva. E, por
incnvel que pareça, o principal responsável é o próprio Governo
Federal. Foram o descaso e a incompetência do governo em enten
der como funciona uma instirnição de pesquisa, ainda mais aquela
cujos cronogramas de trabalho se vinculam, radicalmente, ao ca
lendário agrícola, que encaminharem para a bancarrota o Sistema
Nacional de Pesquisa Agropecuária, liderado pela Embrapa.

Ao se subordinar ao compadrio e ao fisiologismo político
partidário, ficando para dirigentes dessas instirnições pessoas sem
marnridade profissional nem qualificação acadêmica, o Governo
semeou o germe da omissão do imobilismo e da degradação admi
nistrativa.

Para nossa infelicidade, novamente circulam rumores de
continuísmo e nomes de incompetentes contumazes, áulicos e car
reiristas reincidentes, remanescentes do Governo Collor, como
candidato à direção da Embrapa. Por prazer nossa independência
não indicamos nomes, mas perfis. E os que circulam não atendem
a qualquer pré-requisito. Nem mesmo, Senhor Presidente, à sua
"obsessão pelo possível".

Mas ainda há tempo para reverter esse quadro, desde que
sejam realizadas profundas e urgentes mudanças, processo do qual
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vm - ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENlE (Beto Mansur) - Nada mais havendo

a tratar, vou encerrar a Sessão.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur)
COMPARECEMMAIS OS SRS.:

Acre
Carlos Airton - PPR; Célia Mendes - PPR; Chicão Brigido

- PMDB; Francisco Diogenes - PMDB; João Maia - PMDB;
Mauri Sérgio - PMDB; Ronivon Santiago - PPR; Zila Bezerra 
PMDB.

Pará
José Priante - PMDB; Nicias Ribeiro - PMDB; OIávio Ro

cha - PMDB; Paulo Rocha - PT; Paulo Titan - PMD; Raimundo
Santos - PPR; Socorro Gomes - PCdoB; Ubaldo Correa - PMDB;
Vic Pires Franco - Bloco-PFL.

Amazonas
AIzira Ewerton - PPR; Arthur Virgílio Neto - PSDB; Átila

Lins - BIoco-PFL; Euler Ribeiro - PMDB; João Thome Mestrinho
- PMDB; Luiz Fernando - PMDB; Paudemey Avelino - PPR.

Rondônia
Carlos Camurça - PP; Confucio Moura - PMDB; Emerson

Olavo Pires - PSDB; Euripedes Miranda - PDT; Expedito Júnior
- BIoco-PL; lldemar Kussler - PSDB; MARlNHA RAUPP 
PSDB.

Tocantins
Antonio Jorge - PPR; Dolores Nunes - PP; Freire Júnior

PMDB; João Ribeiro - BIoco-PFL; Osvaldo Reis - PP; Paulo
Mourão - PPR; Udson Bandeira - PMDB.

Maranhão
Antonio Joaquim Araújo - BIoco-PFL; César Bandeira 

Bloco-PFL; Davi Alves Silva - BIoco-PFL; Domingos Dutra 
PT; Eliseu Moura - BIoco-PFL; Jayme Santana - PSDB; José
Carlos Sabóia - BIoco-PSB; Magno Bacelar - PDT; Pedro Novais
- PMDB; Remi Trinta - PMDB; Roberto Rocha - PMDB; Sarney
Filho - Bloco-PFL; Sebastião Madeira - PSDB.

Ceará
Anibal Gomes - PMDB; Antônio Balhmann - PSDB; An

tônio dos Santos - Bloco-PFL; Amon Bezerra - PSDB; Edson
Queiroz - PP; Firmo de Castro - PSDB; Gonzaga Mata - PMDB;
Inácio Anuda - PCdoB; Jackson Pereira - PSDB; José Linhares
PP; José Pimentel- PT; Leonidas Cristino - PSDB; Marcelo tei
xeira - PMDB; Nelson Otoch - PSDB; Paes de Andrade - PMDB;
Pimentel Gomes - PSDB; Pinheiro Landim - PMDB; Roberto
Pessoa - BIoco-PFL; Rommel Feijo - PSDB; Ubiratan Aguiar
PSDB; Vicente Arruda - PSDB; Zé Geraldo - PSDB.

Piauí
Alberto Silva - PMDB; Ari Magalhães - PPR; B. Sá - PP;

Ciro Nogueira - BIoco-PFL; Felipe Mendes - PPR; Heraclito For
tes - Bloco-PFL; Júlio César - BIoco-PFL; Musa Demes - BIoco-

passada hoove o maior tumulto neste Congresso, em razão da edi- sentados e pensionistas.
ção da Medida Provisória nO 935, através da qual o Governo toma- Sr. Presidente, agradeço a V. Ex a concessão do tempo, já
va todo o dinheiro da Previdência Social e deixava de se ao fmal da sessão, para registrar que é falsa a notícia de que o Go
responsabilizar por eventuais necessidades. Depois de todo aquele vemo vai retirar a Medida Provisória nO 935. Ela será mantida. o.
tumulto, comentava-se que o Governo iria retirar a referida medi- Executivo enviará sua exposição de motivos. Temos de ficar aler
da. tas porque eles querem ultrapassar a barreira da admissibilidade da

Soubemos há poucos minutos que o Governo não vai retirar matéria, para depois, em cima da hora, quando estiver vencendo o
a Medida Provisória nO 935; vai mantê-Ia, cumprindo apenas uma prazo da medida, tentar aprovar um projeto de conversão.
exigência do Presidente do Congresso, Senador José Sarney, de Não podemos deixar que isso aconteça. Não à Medida pro-
enviar a esta Casa uma exposição de motivos. visória nO 935.

Na verdade, algumas notícias veiculadas no sentido de que
o Governo poderia recuar são apenas uma tática. O Governo vai
manter a Medida Provisória nO 935 e o objetivo é deixar de garan
tir, através do Tesouro, o caixa da Previdência Social; utilizar di
nheiro da Previdência para pagar encargos dos previdenciários da
União, que este ano tinha o limite de apenas 10%, utilizar dinheiro
para pagar funcionários que não os da Previdência, deixando de
repassar, nos mesmos prazos do Fundo de Participação dos Muni
cípios, Estados e Distrito Federal, as arrecadações que não são fei
tas pelo Ministério da Previdência, mas que, constitucionalmente,
pertencem à Previdência, C0mo as contribuições sobre FINS0
CIAL, o lucro e outras.

Na verdade, nesse jogo de vaivém: o Governo está brincan
do de ioiô com o Congresso. O Sr. Presidente da República disse,
na semana passada, que poderia aumentar o salário mínimo para
100 reais, desde que o Congresso aprovasse algumas medidas que
lhe seriam enviadas.

O Governo deve mandar medidas, mas sem impor condiçõ
es. Que nos envie a proposta de alterações da Previdência para es
tudarmos. Aquelas que forem lógicas serão analisadas aqui, mas
não é possível condicionar a aprovação de algumas medidas tran
sitórias da Previdência Social ao aumento do salário mínimo para
100 reais.

Essas medidas são transitórias porque o Governo vai apro
var, segundo seu entendimento, algumas propostas de emenda
Constitucional e, depois, nos mandará a reforma da Previdência
através de lei ordinária ou de medida provisória.

O Governo disse que jamais usaria medida provisória para
alterar a Previdência, mas a Medida Provisória nO 935 a altera pro
fundamente. E vou mais longe: é o começo do desmonte da Previ
dência Social, visto que os próprios Ministros da área, Reinhold
Stephanes, da Previdência Social, e Adib Jatene, da Saúde, já fala
ram abertamente que não participaram da elaboração da esdníxula
Medida Provisória nO 935.

Alerta os companheiros que fazem parte da Comissão Mista
que analisa essa medida provisória para que fiquemos atentos, e já
no exame da sua admissibilidade possamos dar a devida resposta
ao Governo, o devido troco a quem quer agir dessa forma com os
aposentados e pensionistas.

Na próxima semana, dias 21 e 22, será realizado, no auditó
rio Petrônio Portella, no Senado Federal, Congresso Nacional de
Aposentados e Pensionistas. O Governo poderia pelo menos espe
rar que eles aqui apresentassem suas propostas e depois, então, to
mar alguma posição. Mas, desrespeitando mais uma vez aqueles
que trabalharam durante trinta ou trinta e cinco anos, o Governo,
demonstrando total insensibilidade, enviou imediatamente, esta se
mana, o projeto, talvez para esconder o desgaste que teve na sema
na passada, quando, em razão da inabilidade de sua equipe
econômica com relação ao câmbio, perdeu, em dinheiro vivo, mais
de cinco bilhões de dólares. Se os títulos emitidos para pagamen
tos futuros - uma quantia incalculável - foram trazidos à condição
de resgate à vista, o total ultrapassa 10 bilhões de dólares. Depois
diz que não pode pagar um salário mínimo de 100 reais aos apo-



Março de 1995 DIÁRIO DO CONGRÉSSO NACIONAL (Seção I) Quarta-feira 15 3347

ORDEM DO DIA
(Às 16 horas)

MATÉRIA SOBRE A MESA
Requerimento, da Sra. TeIma de Souza e outros. solicitando a

convocação de Sessão Solene, para o dia 30 de março de 1995, às
10 horas, para homenagear o Excelentíssimo Senhor Secretário da
Anistia Internacional, Dr. Pierre Sané.

PRIORIDADE
Reabertura de Discussão

1
PROJErO DE LEI N° 85-B. DE 1987

(DO PODER EXECUTIVO)
Reabertura da discussão, em turno único, do Projeto de Lei

nO 85-A, de 1987, que dispõe sobre o registro de bens imóveis
das autarquias vinculadas ao Ministério dos Transportes, bem
como das empresas públicas e sociedades de economia mista
delegadas ou concessionárias de serviços públicos portuários e
de transporte ferroviário; tendo pareceres: da Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
emenda (Relator: Sr. Rosário Congro Neto); e, da Comissão de
Viação e Transportes, Desenvolvimento Urbano e Interior, pela
aprovação, com emenda e com adoção da emenda da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação (Relator: Sr. Jorge Gama).
PARECERES À EMENDA DE PLENÁRIO: da Comissão de
Viação e Transportes, pela aprovação (Relator: Sr. Munhoz da
Rocha); e, da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade,juridicidade e técnica legislativa (Rela
tor: Sr. Edmundo Galdino).

ORDINÁRIA
Discussão

2
PROJETO DELE! N° 1.134-B. DE 1991

(DA SRA. SANDRA STARLING)
Discussão, em romo único. do Projeto de Lei nO 1.134-A, de

1991, que altera dispositivo das Leis nOs 3.071. de 1° de janeiro de
1916 (C6digo Civil), 6.515, de 26 de dezembro de 1977 (Lei do
Divórcio) e 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei dos Registros
Públicos). relativos à adoção de apelidos por cônjuge e determina
outras providências: tendo pareceres da Comissão de Seguridade
Social e Família., pela aprovação, contra o voto em separado dos SIS.

DEIXAMDE COMPOARECER OS SENHORES:

PFL; Paes Landim - Bloco-PFL. São Paulo

Rio Grande do Norte aldo Rebelo - PCdoB; Delfim Netto - PPR; João Paulo -
Augusto Viveiros - Bloco-PFL; Betinho Rosado _ Bloco-" PT.Michel Temer - P:MDB; Paulo Lima - Bloco - PFL.

PFL; Carlos Alberto - Bloco-PFL; Cipriano Correia - PSDB; Mato Grosso
Henrique Eduardo Alves - P:MDB; Ibere Ferreira - Bloco-PFL; Augustinho Freitas - PP.
Laire Rosado - P:MDB; Ney Lopes - Bloco-PFL. Goiás

Orcino Gonçalves - PMDB; Pedro Canedo - Bloco - PL; Zé
Gomes da Rocha - Bloco - PSD.

Mato Groso do Sul
Oscar Goldoni - PDT.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Encerro a Sessão,

designando para amanhã, quarta-feira, dia 15, às 14 horas, a se
guinte

Paraíba
Adauto Pereira - Bloco-PFL; Alvaro Gaudencio Neto 

Bloco-PFL; Armando Abilio - PMDB; Cassio Cunha Lima 
PMDB; Efraim Morais - Bloco-PFL; Enivaldo Ribeiro - PPR;
Gilvan Freire - PMDB; Ivandro Cunha Lima - PMDB; José Alde
mir - PMDB; José Luiz Clerot - PMDB; Roberto Paulino 
PMDB; Wilson Braga - PDT.

Pernambuco
Antonio Geraldo - Bloco-PFL; Fernando Ferro - PT; Fer

nando Lyra - Bloco-PSB - Gonzaga Patriota - Bloco-PSB; Hum
berto Costa - PT; Inocêncio Oliveira - Bloco-PFL; João Colaço
Bloco-PSB; José Chaves - Bloco-PSB; José Jorge - Bloco-PFL;
José Mendonça Bezerra - Bloco-PFL;José Múcio Monteiro - Blo
co-PFL; Luiz Piauhylino - Bloco-PSB; Mendonça Filho - Blo
co-PFL; Nilson Gibson - Bloco-PMN; Osvaldo Coelho 
Bloco-PFL; Pedro Correa - Bloco-PFL; Roberto Fontes - Bloco
PFL; Roberto Magalhães - Bloco-PFL; Salatiel Carvalho - PP;
Sergio Guerra - Bloco-PSB; Severino Cavalcanti - Bloco-PFL;
Vicente André Gomes - PDT; Wilson Campos - PSDB; Woiney
Queiroz - PDT

Alagoas
Alberico Cordeiro - Bloco-PTB; Augusto Farias - Bloco

PSC; Benedito de Lira - Bloco-PFL; Ceci Cunha - PSDB; Fer
nando Torres - PSDB; José Thomas Nono - PMDB; Moacyr
Andrade - PPR; Talvane Albuquerque - PP.

Sergipe
Adelson Ribeiro - PMDB; Bosco Franca - Bloco-PMN;

Jeronimo Reis - Bloco-PMN; José Teles - PPR; Marcelo Deda
PT; Wilson Cunha - Bloco-PFL.

Bahia
Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - Bloco-PFL; Beni

to Gama - Bloco-PFL; Beto Lelis - Bloco-PSB; Claudio Cajado
- Bloco-PFL; Sergio Carneiro - PDT.

Pará
Elcione Barbalho - PMDB; Hilário Coimbra.

Rondonia
Silvemani Sanbtos - PP.

Maranhão
Marcia Marinho - Bloco-PSC; Mauro Fecury - Bloco - PFL.

Sergipe
Carlos Magno - Bloco - PFL; Cleonacio Fonseca - PPR.

Minas Gerais
Aecio Neves - PSDB; Armando Costa - PMDB; Lael Varel

la - Bloco - PFL; Paulo Heslander - bloco - PTB; Raul Belem - PP.

Espirito Santo
Theodorico Ferraco - Bloco - PTB.

Rio de Janeiro
Amaral Netto - PPR; Carlos Santana - PT; Conceição Tava

res - PT; José Carlos Cosutinho - PDT; Milton Temer· PT.
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Renato Johnsson e Annando Costa (Relator: Sr. Nilton Baiano): e 17-3-95 61-feira
da Comissão de Constiwição e Justiça e de Redação. pela constiw
cionalidade.juridicidade e. no mérito. pela rejeição. contra os votos
dos Srs. Edésio Passos e José Dirceu e em separado do Sr. Pedro
Tonelli. (Relator: Sr. Nelson Trad).

Obs.: A matéria teve sua discussão adiada por 2 sessões. em
9-3-95.

3
Eleição do 1° Secretário da Mesa da Câmara dos Deputados

COMUNICAÇÕES.FARLAMENTARES
AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASEDE EMENDAS OURECURS05

I-EMENDAS

1
PROJETO DE LEI N° 89. DE 1995

(DO PODER EXECUTIVO)
Revoga restrições às importações e dá outras providências.
Prazo de tramitação na Câmara dos Deputados (art. 64. § 10 da

Constiwição Federal): até 21-4-95.
Prazo de 5 sessões para apresentação de emendas- Ato da Mesa

n° 177/89.
2° Dia: 15-3-95
Último Dia: 18-3-95

Jandira fegbali
EdinhoBez
Ubaldino Júnior
Edinho Araújo
Paulo Gouveia
Rivaldo Macari
Saulo Queiroz
Humberto Costa
Coriolano Sales

Paulo Bernardo
Francisco Rodrigues
Osvaldo Reis
Gilvan Freire
Affonso Camargo
Expedito Júnior
Elton Rohnelt
Marcom Perillo
Gonzaga Patriota

Milton Temer

Wagner Salustiano
Paulo Delgado
Efraim Morais
Freire Júnior
Roberto Valadão
Nelson Otoch
Matheus Schmidt
Augusto Carvalho

Vilmar Rocha

BetoMansur

Paulo Lima

RicaIdo Gomyde

{Jrsicino Queiroz

Hugo Rodrigues da Cunha

Aldo Arantes
Udson Bandeira

José Coimbra
Símara Ellety
Mario Negromoote
Maria Laura
Joio Coser
Nicias Ribeiro
JoséAldeni
Gilney Vl8lla
Manoel Castro

Jurandyr Paixão
Aroldo Cedraz

Wagner Rossi
Esther Grossi

Ney Lopes
Adroaldo Streek
Tete Bezerra
Wilson Cignadli
Davi AlvesSilva
Domingos Dutra
Eliseu Moura
Yeda Crusius
Mauri Sérgio

1S:00
15:25

IS:00

15:25

IS:00

15:25
15:50
16:15
16:40
17:05
17:30
17:55
18:20

lS:00

15:25

10:00

10:25
10:50
11:15
11:40
12:05
12:30
12:55
13:20

15:00
15:25

15:00

15:25

15:00
15:25

10:00
10:25
10:50
11:15
11:40
12:0S
12:30
12:S5
13:20

15:00
15:25
15:S0
16:15
16:40
17:0S
17:30
17:55
18:20

10:00

10:25
10:S0
11:15
11:40
12:0S
12:30
12:55

'13:20

28-3-95 3'-feira

29-3-95 4'-feira

30-3-95 51-feira

31-3-95 6··feira

27-3-95 2'·feira

23-3-9S S'-feira

22-3-95 41-feira

24-3-95 61·feira

21-3-95 31·feira

20-3·95 2'-feira

Nome

Gerson Peres
Genésio Bernardino

AiDãIdo Madeira
Zaire Rezende

Hora
15:00
15:25

15:00
15:25

41-feira

Dia

51-feira16-3-95

2
PROJETO DE LEI N° 40, DE 1995

(DO PODER EXECUTIVO)
Estabelece regras para a produção independente de energia

elétrica. e dá outras.providências.
Prazo de tramitação na Câmara dos Depltados (art. 64. § 1° da

Constituição Federal): até 23-4-95.
Prazo de 5 sessões para apresentação de emendas-Ato da Mesa

nO 177/89.
3° Dia: 15-3-95
Último Dia: 17-3-95

U-RECURSOS

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIAJ.,IDA
DE - ART. 164, § l° (SUJEITOS A DECLARAÇAO DO
PLENÁRIO. APÓS OUVIDA A CCJR, NOS TERMOS, DO
ART. 164. § 2° E § 3°)

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE REOJRSO: ART. 164, § ZO

PROJETO DE LEI

N° 4.510194 (VASCO FURLAN)- Dispõe sobre doações mediante
aquisição de "BOI1US Eleitorais", nos termos do artigo 38.
parágrafo 10. incisos I, nem, e parágrafos 2° da Lei nO 8.713.
de 30 de setembro de 1993, que "estabelece normas para as
eleições de 3 de outubro de 1994".

PRAZO: 4° Dia: 15-3-95
ÚLTIMO DIA: lQ..3-~

RELAÇÃO DOS DEPUTADOS INSCRITOS
NO GRANDE EXPEDIENTE DO

MESDE MARÇO

~ 15·3-95



Sala 1, Anexo fi

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO

E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

Urgência
3 - Mensagem n° 348/92 - do Poder Executivo que "Sub

mete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Por
taria n° 73, de 22 de junho de 1992; que renova a permissão
outorgada à Rádio A Tribuna de Santos Ltda., para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de
Santos, Estado de São Paulo."

Relator: Deputado Koyu Iha
Parecer: Favorável
4 - Mensagem nO 441/92 - do Poder Executivo que "Sub

mete a apreciação do Congresso Nacional o ato constante do De
creto que "renova a concessão outorgada à Rádio Cidade de Goiás
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na Cidade de Goiás, Estado de Goiás."

Relator: Deputado Aloysio Nunes Ferreira
Parecer: Favorável

PAUTA N° 08/95
A - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário da

Casa:

Prioridade
1 - Projeto de Lei na 6.002/90 - do Senado Federal (PLS n°

7688) - que "dispõe sobre o mandado de injunção."
Relator: Deputado José Luiz Clerot
Parecer. pela inconstitucionalidade e injuridicidade deste e,

no mérito, pela rejeição; pela prejudicialidade do PL n° 1.662;89,
pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mé
rito, pela aprovação dos PLs na 998/88 e 4.679/90, com substituti
vo

Vista: Em 48-4-92 foi concedida vista conjunta aos Deputa
dos Nelson Jobim, Gerson Peres e Hélio Bicudo, que devolveram
a proposição sem manifestação escrita.

2 - Substitutivo do Senado ao PL na 1.480-B/89 - que "dis
põe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras
providências."

Relator: Deputado Ibrahim Abi-Ackel
. Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica le

gislativa e, no mérito, pela rejeição
3 - Projeto de Lei na 4.104193 - do Senado Federal (PLS n°

343/91) - que "dá nova redação ao parágrafo único do art. 213 do
Código Penal, na parte referente à pena."

AVISO W 02/95

Urgência
1 - Projeto de Decreto Legislativo nO 220/92 - da Comissão
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ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES de Relações Exteriores (Mensagem n° 653/92), que "aprova o tex-
I - Comissões PelIDanentes: to do Acordo Internacional sobre a utilização de Estações Terrena

de Bordo da Inmarsat em águas Territoriais e em Portos, concluído
em Londres, em 26 de outubro de 1985 e assinado pelo Brasil em

Sala 116, Bloco das Lideranças 29 de janeiro de 1987."
Relator: Deputado Paulo Heslander
Parecer: Favorável
2 - Projeto de Decreto Legislativo n° 418/94 - da Comissão

de Relações Exteriores (Mensagem nO 39CV93), que "aprova os
textos do Acordos Referente aos Valores Postais e do Acordo Re
ferente aos Objetivos Contra-Reembolso, que são os Atos Opcio
nais emanados do XX Congresso da União Postal Universal
(UPU) - realizado em Washington, em dezembro de 1989."

Relator: Deputado Adroaldo Streck
Parecer. Favorável
B - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva nas

Comissões:

Recebimento de Emendas
Início: 10-3-95 - Prazo: 5 Sessões
Horário: 9 às 12 h e 14 às 18 h - Decurso: 3" Sessão
1- Projeto de Lei nO 1.955/91- do Senado Federal (PLS n°

14191) - que "Dispõe, com fundamento no inciso VIlI do art. 23
da Constituição Federal, sobre a obrigatoriedade de órgãos e enti
dades da administração pública federal realizarem suas compras na
Companhia Nacional de Abastecimento - CNA - e dá outras pro
vidências."

Relator: Deputado Beto Lélis
2 - Projeto de Lei nO 2.487/92 - do Poder Executivo (Men

sagem n° 22/92) - que "dispõe sobre a padronização, a classifica
ção e a fiscalização de produtos de origem vegetal, seus
subprodutos e resíduos de valor econômico." (Apensados os PL
nOs 1.436191 e 4387/94).

Relator: Deputado Pedrinho Abrão
3 - Projeto de Lei n° 2.890/92 - do Poder Executivo (Men

sagem n° 174192) - que "Dispõe sobre a desapropriação de imóvel
rural, por interesse social e para fins de refolIDa agr'dria, privativa
da União, e dá outras providências." (Apensados o PL nO
3.44CV92).

Relator: Deputado Domingos Dutra
4 - Projeto de Lei n° 3.974/93 - do Poder Executivo (Men

sagem nO 373/93) - que "Dá nova redação ao parágrafo lOdo art.
5° da Lei n° 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a
política agrícola."

Relator: Deputado Elias Murad

AVISO N° 03/95
Recebimento de Emendas
Início: 13-3-95 - Prazo: 5 Sessões
Horário: 9 às 12 h e 14 às 18 H - Decurso: 2" Sessão
1- Projeto de Lei nO 4.959/90 - do Sr. Paulo Mourão que

"Concede isenção em favor de estabelecimentos de ensino agríco
la."

Relator: Deputado Padre Roque
2-':" Projeto de Lei nO 3.821/93 - do Sr. Giovanni Queiroz

que "Altera a área da Floresta Nacional de Tapajós, para dela ex
cluir o Município de Aveiro, no Estado do Pará."

Relator: Deputado Júlio César
3 - Projeto de Lei nO 3.822193 - do Sr. Giovanni Queiroz

"Altera o Poder Executivo a suprimir a Reserva Florestal Gorotire,
no Estado do Pará, criada pelo Decreto n° 51.029, de 25 de julho
de 1961."

Relator: Deputado Orcino Gonçalves

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Sala l4-A, Anexo fi
Local: Plenário n° 13 - Anexo II
Horário: 10:00 h.
PAUTA N° 02/95
A - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das

Comissões:
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Relator: Deputado Nilson Gibson
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica le

gislativa e, no mérito, pela aprovação.
4 - Projeto de Lei nO 4.661/94 - da CPI destinada a investi

gar irregularidades na concessão de beneficios previdenciários 
que "altera dispositivos da Lei nO 1579, de 18 de março de 1952,
que dispõe sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito."

Relator: Deputado Prisco Viana
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica le

gislativa e, no mérito, pela aprovação, na forma do substitutivo
apresentado.

5 - Projeto de Lei nO 4.716/94 - do Poder Executivo (Men
sagem nO 664/94) - que "defme os crimes de tortura e dá outras
providências."

Relator: Deputado Mauricio Najar
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica le

gislativa e, no mérito, pela aprovação, com emendas.

Tramitação Ordinária
6 - Emendas Oferecidas em Plenário ao PL n° 1.802-N89

que "estabelece ser da responsabilidade do empregador o ônus dos
exames necessários à admissão do empregado."

Relator: Deputado Raul Belém
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le

gislativa das Emendas de nOs 2, 3 e 4, pela falta de técnica legisla
tiva da de nO 1 e, no mérito, pela rejeição das Emendas de nOs 1 ,3
e 4; pela aprovação da Emenda de nO 2, na forma da subemenda
adotada pela CfASP.

7 - Emendas Oferecidas em Renário ao PL n° 2.861-N89
que "dispõe sobre a instituição de seguro obrigatório para os em
pregados vigilantes e determina outras providências."

Relator: Deputado Nestor Duarte
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le

gislativa das emendas.
8 - Emenda Oferecida em Plenário ao PL nO 3.622-a/89 

que f'determina que as indústrias de laticínios registrem nas emba
lagens de cada tipo de leite o percentual detalhado de sua compo
sição."

Relator: Deputado Prisco Viana
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica le

gislativa e, no mérito, pela aprovação.

PAUTA N° 09195
A - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário da

Casa:

Urgência
I - Projeto de Decreto Legislativo nO 442/94- da Comissão

de Relações Exteriores (Mensagem n° 1.015193-PE) - que "aprova
os textos das Convenções sobre Cooperação Aduaneira, celebra
das entre o Governo da República do Brasil e países de língua ofi
cial portuguesa, em Luanda, em 26 de setembro de 1986."

Relator: Deputado Ary Kara
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le

gislativa
2 - Projeto de Decreto Legislativo n° 44543/94 - da Comis

são de Relações Exteriores (Mensagem nO 406/94-PE) - que
"aprova o texto do Acordo para a criação da Comissão Mista de
Cooperação, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República da Nann'bia, em Windhoek,
em 29 de outubro de 1992."

Relator: Deputado Ary Kara
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le

gislativa

Prioridade
3 - Emendas Oferecidas em Plenário ao PLC n° 96-B/89 

que "dispõe sobre a contribuição adicional e o índice de rotativida
de de que trata o § 4° do art. 239 da Constituição Federal." (2° tur
no)

Relator: Deputado Nestor Duarte
Parecer:pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le

gislativa das Emendas
4 - Emendas Oferecidas em Plenário ao PLC nO 109-N89

que "estabelece normas para o adequado tratamento tributário do
ato cooperativo."

Relator: Deputado Mauricio Najar
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le

gislativa das Emendas de nOs 1, 2, 3 e 8, pela injuridicidade e falta
de técnica legislativa das Emenda de nOs 4, 6 e 7 e pela inconstitu
cionalidade da Emenda de nO 5.

Tramitação Ordinária
5 - Emenda Oferecida em Plenário ao PDL n° 159-N92

que "dispõe sobre a realização de plebiscito para a criação do Esta
do do Carajás, nos termo

do art. 49, inciso XV, da Constituição Federal."
Relator: Deputado Nilson Gibson
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica le

gislativa no mérito, pela aprovação.
B -Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das

Comissões:

Prioridade
6 - Projeto de Decreto Legislativo nO 425194- da Comissão

de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infonnâtica (Mensagem
nO 948193-PE ) - que "aprova os atos que outorgam permissão à
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, para execu
tar, nas Cidades de Florianópolis, Joinville e Lages, no Estado de
Santa Catarina, serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada, com fms exclusivamente educativos."

Relator: Deputado Ary Kara
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le

gislativa.

COMISSÁO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Sala 3 - Anexo II

AVISO N° 01195
Recebimento de Emendas
Início: 10-3-95 - Prazo: 5 Sessões
Horário: 9 às 12 h e 14 às 18 h - Decurso: 3a Sessão
1 - Projeto de Lei n° 4.109/93 - do Poder Executivo (Men

sagem nO 547/93) - que 'Dispõe sobre a importação de bens usa
dos e dá outras providências."

Relator: Deputado Lucian<JPizzatto
2 - Projeto de Lei nO 1.814-N91- do Senado Federal (pLS

n° 64/91) - que "exige autorização prévia do Ministério da Saúde e
do órgão Ambiental Federal para a importação de resíduos para re
ciclagem industrial e outros [ms, em conformidade com o art. 225
da Constituição."

Relator: Deputado Luciano Pizzatto
3 - Projeto de Lei nO 1.825/91 - do Senado Federal (pLS nO

14G'91) - qu~ "altera dispositivos da Lei nO 8.078, de 11 de setem
bro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e clã ou
tras providências."

Relator: Deputado LuiÍano Pizzatto
4 - Projeto de Lei nO 4.259/9- do Poder Executivo (MSC n°

743193) - que "dispõe sobre a segurança do trãfego aquaviário em



Março de 1995 DIÁRIO DO CONG~SONACIONAL (Seção I) Quarta-feira 15 3351

águas sob jurisdição nacional e dá outras providências." âmbito desta Comissão, de uma Subcomissão Permanente de Tu-
Relator: Luciano Pizzatto rismo, nos termos do disposto no art. 29, inciso r, do Regimento
5 - Projeto de Lei n° 4579-B/90 - do Senado Federal (pLS Interno da Câmara dos Deputados."

n° 119/89) - que "dispõe sobre a propaganda comercial de agrot6- 5 - Proposta de Criação de Subcomissão Permanente - do
xicos, pesticidas e produtos congêneres." Sr. Paudemey Avelino - que "submete à apreciação do Plenário'da

Relatora: Deputada Socorro Gomes Comissão de Economia, Indústria e Comércio a constituição, no
COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL âmbito desta Comissão, de uma Subcomissão do Mercosul, nos

termos do art. 29, inciso r, do Regimento Interno da Câmara dos
Sala 6-A - Anexo II Deputados."

Audiência Pública
Tema: Projeto Sivam
Local: Plenário 14, Anexo II
Convidados:
Mauro J. Miranda Gandra - Ministro de Estado da Aero

náutica
Ronaldo Sardenberg - Secretário da SAE - Secretaria de

Assuntos Estratégicos da Presidência da República.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Sala 127-B, Anexo II

PAUTA N° 04/95
A - Requerimentos:
1 - Do Senhor Deputado Armando Abílio, solicitando a

realização de audiência pública com a presença do Dr. Cícero Lu
cena, Secretário Nacional de Política Regional, para prestar escla
recimentos sobre a transposição das águas do Rio São Francisco.

2 - Do Senhor Deputado Armando Abílio, solicitando a
realização de audiência pública com a presença do Dr. Paulo César
Ximenes, Presidente do Banco do Brasil, para prestar esclareci
mentos sobre o fechamento das agências do Banco do Brasil no
país e na Paraíba,

3 - Do Senhor Deputado Carlos Aírton, solicitando seja
convocado o Exmo Sr. Ministro da Saúde, Dr. Adib Jatene, para
prestar esclarecimentos junto a esta Comissão sobre as atividades
da Fundação Nacional de Saúde na área de Saneamento.

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Sala 110 - Bloco das Lideranças

PAUTA N° 1/95
Horário: 10h
A - Requerimentos:
1 - Requerimento - do Sr. Paulo Ritzel - que "solicita, em

caráter de urgência, um. horário em Sessão Ordinária da Comissão
de Economia, Indústria e Comércio, para que empresários da ArC.
- Associação das Indústrias de Curtumes do Rio Grande do Sul
façam uma explanação da grave situação em que se encontra o se
tor de curtumes daquele Estado."

2 - Requerimento - do Sr. Betinho Rosado - que "solicita
seja convocado o Sr. Ministro de Minas e Energia, a fim de prestar
esclarecimentos sobre os critérios técnicos para a escolha da loca
lização da nova refmaria de petróleo a ser implantada o nordeste
brasileiro.

3 - Requerimento - dos Srs. Nelson Marchezan, Paulo Rit
zel e Júlio Redecker - que "sugere seja encaminhado convite ao
Sr. Ministro da Fazenda, Dr. Pedro Malan, para comparecer peran
te a Comissão de Economia, Indústria e Comércio, afim de prestar
informações e discutir questões relativas às exportações brasilei-
ras."

4 - Proposta de Criação de Subcomissão Permanente - do
Sr. Paudemey Avelino - que "submete à apreciação do Plenário da
Comissão de Economia, Indústria e Comércio a constituição, no

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Sala 119-B, Anexo II

PAUTA N° 02195
1 - Posição sobre o andamento da LDB (Assessoria Legis

lativa)
2 - Estratégia de atuação da Comissão de Educação
3 - Discussões abertas sobre possíveis melhoramentos do

Projeto através de emendas em Plenário

AVISO N° 02/95
Recebimento de Emendas
Início: 13-3-95 - Prazo: 5 Sessões
Horário: 9 h às 12 h de 14h às 18:30 h - Decurso: 2' Ses-

são
1 - Projeto de Lei n° 5.071/90 - do Sr. Fábio Feldmann 

que "dispõe sobre a proteção das cavidades naturais subterrâneas,
em conformidade com os arts. 20, inciso X, e 216, inciso V, da
Constituição Federal e dá outras providências."

Relator: Deputado Paulo Lima
a
2 - Projeto de Lei n° 1.394191 - do Sr. Eduardo Jorge -que

"institui o regime especial das especializações em medicina na for
ma de treinamento em serviço sob supervisão, cria a Comissão
Nacional de Especialização Médica e dá outras providências."

Relator: Deputado Elias Abrahão
- Projeto de Lei n° 3.792/93- do Sr. Fábio Feldmann - que

"dispõe sobre a educação ambiental institui a Política Nacional de
Educação Ambiental e dá outras providências."

Relator: Deputado Mauricio Requião

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRffiUTAÇÃO
Sala 5, Anexo II

PAUTA N° 1195
A - Requerimento:
Requerimento do Senhor José Fortunati e outros para que o

Senhores Pérsio Arida, Presidente do Banco Central, e Gustavo
Franco, Presidente da Área Internacional daquele Banco, sejam
convidados a prestarem esclarecimentos à Comissão sobre denún
cias relativas às medidas complementares ao Plano Real, no setor
cambial.

B- Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário da
Casa:

Urgência
1 - Projeto de Decreto Legislativo nO 431194- da Comissão

de Relações Exteriores (MSG n° 1.018193) - que "autoriza o envio
de 25 oficiais das Polícias Militares dos Estados e do Distrito Fe
derar para integrar a Operação das Nações Unidas em Moçambi
que - Onumoz."

Relator: Deputado Pedro Novais
Parecer: pela adequação fmanceira e orçamentária

Prioridade
2 - Projeto de Lei nO 5.993/90 - do Senado Federal - que



Sala 15-B - Anexo n
AUDIÊNCIA PÚBUCA

Data: 15 de março de 1995
Local: Auditório Nereu Ramos Anexo n - da Câmara dos

Deputados - Brasília
Horário: 10 às 13 horas
Tema: Normas para outorga e prorrogação das concessões

e permissões do setor elétrico (Medida Provisória nO 890/95)
Abertura: - Deputado Eliseu Resende Presidente da C0

missão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados
Exposições: Dr. Raimundo Brito, Ministro de Mina e Ener-
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"dispõe sobre a construção de logradouros, de edificios de uso pú- 6 - Projeto de Lei nO 4.058-A/93 - do Poder Executivo
blico e de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso (MSG n° 485193) - que "altera o artigo 33 do Decreto-Lei n° 73,
adequado às pessoas portadoras de deficiência física, nos termos de 21 de novembro de 1966, modificada pela Lei nO 8.127, de 20
dos arts. 227, § 2°, e 244 da Constituição." de dezembro de 1990!!.

Relator: Deputado Germano Rigotto Relator: Deputado Benito Gama
Parecer: pela adequação fmanceira e orçamentária e, no mé- 7 - Projeto de Lei 4.l38-A/93 - do Senado Federal (pLS n°

rito, pela rejeição do art. 7° do substitutivo da Comissão de Seguri- 13/92) - que "autoriza o Poder Executivo a criar a Superintendên-
dade Social e Família cia das Áreas de Livre Comércio de Pacaraíma e de BonflID, e dá

3 - Projeto de Lei Complementar nO 19/88 - do Poder Exe- outras providências"'.
cutivo (MSG n° 149/88) - que "dispõe sobre a aposentadoria vo- Relator: Deputado Celso Daniel
luntária dos servidores civis da União, com proventos 8 - Projeto de Lei n° 4.294-A/93 - do Senado Federal (pLS
proporcionais ao tempo de serviço e dá outras providências." n° 6/93 - que "dispõe sobre a revogação do inciso m, do artigo 1°,

Relator: Deputado Pedro Novais da Lei nO 8.034, de 12 de abril de 1990, no que se refere à suspen-
Parecer: pela adequação fmanceira e orçamentária e, no mé- são dos beneficios fiscais para pessoas jurídicas, previstos na Lei

rito, pela rejeição n° 7.505, de 2 de julho de 1986, e da Lei n° 8313, de 23 de de-
4 - Projeto de Lei Complementar nO 172/93 - do Poder zembro de 1991, e repristina os efeitos juridicos da Lei nO 7.505,

Executivo (MSG nO 824/93) - que "institui o Fundo de Reestrutu- de 2 de julho de 1986"'.
ração, e Reaparelhamento Modernização e Manutenção das Ativi- Relator: Deputado Francisco Dornelles
dades da Polícia Federal - Funrepol, e da outras providências." 9 - Projeto de Lei nO 4.553/94 - do Poder Executivo (MSG

Relator: Deputado Max Rosenmann n° 348/94) - que "dispõe sobre o ressarcimento ao Banco do Brasil
Parecer: pela adequação fmanceira e orçamentária e, no mé- SIA das despesas com o Programa do Imposto de Renda, exercí

rito, pela aprovação nos termos do substitutivo da Comissão de cios de 1990 e 1991"'.
Defesa Nacional, com subemendas. Relator: Deputado DelflID Netto

5 - ~~to_de Lei Comple~entarn° 180:94 -do Senado Fe- COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
deral- que ~IS~ sobre o cumpnmento do disposto no § do art. FINANCEIRA E CONTROLE
192 da Constitulçao Federal."

Relator: Deputado Gonzaga Mota Sala 6 - Anexo n
Parecer: pela adequação financeira e orçamentária e, no mé- AUDIÊNCIA PÚBUCA

rito, pela aprovação Local: Plenário 11 - Anexo )I
AVISO N° 01/95 Data: 15-3-95

Recebimento de Emendas Horário: lOh.
Início: 14-3-95 Prazo: 5 Sessões Tema: Esclarecimentos sobre a contratação das empresas
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h Recurso: la Sessão Raytheon e Esca para instalação do Sistema de Vigilância da
A - Adequação Financeira e Orçamentária Amazônia (SNAM)
1 - Projeto de Lei nO 4.105-A/93 - do Senado Federal (PLS Convidados: Mário César Flores - Almirante de Esquadra

nO 44/92) - que "equipara o beneficio de pensão por morte e o pro- PAUTA N0 ra/95
vento de aposentadoria dos servidores que menciona, aos dos ser- A _ Requerimento
vidores abrangidos pelo artigo 243, da Lei nO 8.112, de 11 de 1 _ Requerimento nO 5/95 _ do Srs. Deputados Jaques Wag-
dezembro de 1990'''. ner e Arlingo Chinaglia - que "requer, com fundamento nos arti

Relator: Deputado Luís Roberto Ponte
B _ Mérito: gos 29 e 32, com a redação que lhe deu a Resolução n° 229/94, do

Regimento Interno, a constituição de uma Subcomissão Especial
2 - Projeto de Lei nO 4.900-A/90 - do Senado Federal (pLS no âmbito desta Comissão, para investigar a real situação fmancei-

nO 175/89) - que "dispõe sobre o salário-educação, previsto no pa- ra, econômica e estrutural da Previdência Social e seus reflexos na
rágrafo 5° do artigo 212 da Constituição e dá outras providên-

POlítica econômica fmanceira"".cias'·'. 2 - Requerimento nO 7/905 - dos Srs. Deputados José For
Relator: Deputado Francisco Dornelles
3 _ Projeto de Lei n° 2.036-A/91- do Senado Federal (pLS tunati e Celso Daniel- que ''requer nos termos regimentais, que

sejam apuradas pela Comissão de Fiscalização Financeira e Con
n° 129191) - que"aplicam-se à Fundação Norte Fluminense de De- trole declarações do Dep. DelflID Neto, acerca de vazamento de in
senvolvimento Regional - Fundenor - e à Companhia de Desen-
volvimento do Vale do Jequitinhonha _ Condevale, as disposições formações na aplicação da segunda fase do Plano Real"".
da Lei nO 8.167, de 1991'·'. COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Relator: Deputado Francisco Dornelles
4 - Projeto de Lei n° 2.497-A/92 - do Poder Executivo

(MSG n° 30192 - que "condiciona a concessão de crédito rural à
comprovação do pagamento do Imposto sobre a Propriedade Ter
ritorial Rural- ITR'.'.

Relator: Deputado Benito Gama
5 - Projeto de Lei n° 2.500-A/92 - do Poder Executivo

(MSG nO 47/92) - que "dispõe sobre o aumento de capital nas em
presas públicas ou sociedades de economia mista sob o controle da
União dá outras providências'·'.

Relator: Deputado João Pizzolati



Sala 9 - Anexo n
AVISO N° 01/95

Recebimento de Emendas
Início: 10-3-95Prazo: 5 Sessões
Horário: 9:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 Decurso: 2" Sessão
1 - Projeto de Lei nO 8.321/86 - do Senado Federal (PLS nO

372/81) - que "dá nova redação ao item I e aos parágrafos 3° e 5°
do artigo 11 da Lei n° 3.807, de 26 de agosto de 1960

Relator: Deputado Tuga Angerami
2- Projeto de Lei nO 3.932-C/89 - do Senado Federal (pLS

nO 107/88) - que "toma obrigatória a reserva, no Serviço Póblico,
de empregos para pessoas portadoras de deficiência, ftxa percen
tual e dá outras providências'·'. (Apensos: PLs 4316/84, 4.696190,
4.804/90,5.557/90,5.625/90,32/91,806191, 1.121/91, 2.024/91 e
3.441/92).

Relator: Deputado EulerRibeiro
3 - Projeto de Lei 5.709190 - do Senado Federal (PLS nO

406189) - que "dispõem sobre a proibição da venda da cola de sa
pateiro para menores de 18 anos e dá outras providências"".
(Apensos: PIs 157/91, 404/91,2.175/91 e 2.762/92).

Relator: Deputada Rita Camata
4 - Projeto de Lei nO 20/91- dos Srs. Eduardo Jorge e San

dra Starling - que dispõe sobre a obrigatoriedade de atendimento
dos casos de aborto previstos no Código Penal, pelo Sistema Úni
co de Salide.

Relator: Deputada Jandira Feghali
5 - Projeto de Lei n° 203/91 - do Senado Federal (pLS nO

354/89) - que dispõe sobre o acondicionamento, a coleta, o trata
mento, o transporte e a destinação flnal dos resíduos de serviços de
saúde. (Apenso: PL 3.33/92). .

Relator: Deputada Rita Camata
6 - Projeto de Lei nO 1.456-N91- do Sr. Eduardo Jorge-

Sala 2 - Anexo n
COMISSÕES DE RELAÇÕES EXTERIORES

Proftssionais

Horário: 9h30

co;
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gia - Deputado José Carlos Aleluia - Relator da Comissão Espe- 7 - Mensagem n° 820/94 - do Poder Executivo - que sub-
cial (MP n° 890195) mete à consideração do Congresso Nacional o texto das modifica-

Debates: Parlamentares ções ao Convênio Constitutivo do Banco africano de
Associações, Empresas e outras Instituições do Setor Elétri- Desenvolvimento, aprovadas por ocasião das reuniões anuais da

Assembléia de Governadores do Banco Africano de Desenvolvi
mento e Fundo Africano de Desenvolvimento, realizadas em Da
car, Senegal, no período de 12 a 14 de maio de 1992.""

Relator: Deputada Benedita da Silva
Parecer. Favorável
8 - Mensagem n° 918/94 - do Poder Executivo - que "sub

mete à consideração do Congresso Nacional o texto do Protocolo
de Buenos Aires, no âmbito do Mercado Comum do Sul (Merco
sul), assinado pelo Brasil em 5 de agosto de 1994.

Relator: Deputado Sarney Filho
Parecer: Favorável
9 - Mensagem nJ 966/94 - do Poder Executivo - que sub

mete à consideração do Congresso Nacional o texto do Protocolo
sobre Integração Educativa e Reconhecimento de Certificado, Tí
tulos e Estudos de Nível Primário e Médio Não técnico, concluído
em Buenos Aires, no âmbito do MERCOSUL, e assinado pelo
Brasil em 5 de agosto de 1994.

Relator: Deputado Sarney Filho
Parecer: Favorável
10 - Projeto de Lei n° 4.390/94 - da CPI que investiga a

questão da violência contra a mulher - que "dispõe sobre requisi
tos para a obtenção de passaporte em caso de mudança de residên
cia para outro país.

Relator: Deputado Artur da Távola
Parecer: Pela rejeição

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

PAUTA N° 2/95
A - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário da <Sasa:

Prioridade
1- Mensagem nO 467/94- do Poder Executivo - que "sub

mete à apreciação do Congresso Nacional texto do Protocolo cele
brado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo dos Estados Unidos da América, em Brasília, em 21 de
março de 1994, para Emenda e Prorrogação do Acordo de Coope
ração em Ciência e Tecnologia, entre os dois países, de 6 de feve
reiro de 1984.

Relator: Deputado Luiz Henrique
Parecer: Favorável
2 - Mensagem n° 558/94 - do Poder Executivo - que "sub

mete à consideração do Congresso Nacional o texto do Acordo
para a Manutenção, do Centro Interamericano de Comercialização
entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Secretaria
Geral da Organização dos Estados Americanos, celebrado em Be
lém do Pará, em 9 de junho de 1994.

Relator: Deputado João de Deus Antunes
Parecer: Favorável
3 - Mensagem nO 604194 - do Poder Executivo - que "sub

mete à consideração do Congresso Nacional a errata relativa ao
texto, traduzido para o Português, da Convenção Internacional so
bre a Proibição do Desenvolvimento, Produção, Estocagem e Uso
de Armas Químicas e sobre a Destruição de Armas Químicas
Existentes no Mundo, assinada pelo Brasil, no dia 13 de janeiro de
1993.

Relator: Deputado Djenal Gonçalves
Parecer: Favorável
4- Mensagem nO 651194- do Poder Executivo - que infor

ma o Excelentíssimo Senhor Presidente da República que no dia 8
de junho de 1994, em Belém do Pará, o Governo Brasileiro assi
nou o Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos
Humanos Referente à Abolição da Pena de Morte.

Relatora: Deputada Benedita da Silva
Parecer: Favorável
5 - Mensagem n° 729/94 - do Poder Executivo que subme

te à apreciação do Congresso Nacional o texto do Acordo sobre
Transporte Aéreo entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo de Macau, celebrado em Macau, em 15 de ju
lho de 1994.

Relator: Deputado Pauderney Avelino
Parecer: Favorável
6 - Mensagem n° 758/94 - do Poder Executivo - que sub

mete à consideração do Congresso Nacional o texto do Protocolo,
celebrado em Brasília, em 12 de julho de 1994, Suplementar à
Convenção destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a
Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda e o Capital,
assinada em Brasília, em 21 de agosto de 1980, entre o Governo
da Rep6blica Federativa do Brasil e o Governo do Reino da No
ruega.

Relator: Deputado Luiz Gushiken



COMISSÃO DE TRABALHO,pE ADMINISTRAÇÃO
E SERVIÇO PUBLICO

PAUTA N° 02/95
1 - Requerimento, da SI'" Maria Laura, propondo a consti

tuição da Subcomissão de Serviço Público, com o objetivo de ade
quar as possíveis mudanças na Constituição ao que se pretende da
Administração Pública Federal.

2 - Instalação e constituição das Subcomissões já aprova
das, relacionadas a seguir, onde os Srs. Deputados escolheriio, de
acordo com sua área temática, em qual delas desejam atuar.

Subcomissões Permanentes:
a) Política Salarial e Salário Mínimo
Coordenador: Deputado Paulo Paim
b) Trabalho no Plano Internacional
Coordenador: Deputado lldemar Kussler
c) Política de Emprego
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que "estabelece as atribuições do Ouvidor-Geral da Seguridade nO 1.068/93) - que "dispõe sobre a Seguridade Social dos Servido-
Social e da Previdência Social e dá outras providências. res Públicos Civis Federais, inativos, e seus familiares, bem como

Relator: Deputado Arnaldo Faria de Sá dos pensionistas de que trata da Lei nO 8.112/90, e dá outras provi-
7 - Projeto de Lei nO 1.815/91 - do Senado Federal (PLS n° dências".

377/89) - que "altera dispositivos do Decreto-Lei 4.657, de 4 de Relator: Deputado Jair Soares
setembro de 1942, e da Lei nO 3.071, de 1] de janeiro de 1916, e dá 20 - Projeto de Lei nO 4383/94 - do Poder Executivo (MSC
outras providências'·'. nO 1.080/93) - que "autoriza o Poder Executivo a conceder pensão

Relatora: Deputada Rita Camata especial a Lúcia de Oliveira Menezes, tetraneta de Joaquim José
8 - Projeto de Lei nO 2.018-A/91 - do Poder Executivo da Silva Xavier, o Tiradentes".

(MSC n] 555/91) - que institui o Regime Especial de Iniciação ao Relator: Deputado Osmânio Pereira
Trabalho para o adolescente de quatorze e dezoito anos. 21- Projeto de Lei nO 4399/94- do Poder Executivo (MSC

Relatora: Deputada Rita Camata n° 40/94) - que "altera dispositivos da Lei nO 8.213, de 24 de julho
9 - Projeto de Lei nO 2.765/92 - do Senado Federal (PLS n° de 1991 ".

203/91- que "altera a Lei n° 6.368, de 21 de outubro de 1976, que Relatora: Deputada Rita Camata
dispõe sobre medidas de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e 22 - Projeto de Lei n° 4546/94 - do Sr. Eduardo Jorge -
uso indevido de substâncias entorpecentes ou que determinem de- que "renova dispositivos ainda vigentes do Decreto n° 20.931, de
pendência física ou psíquica e dá outras providências. 11 de janeiro de 1932, sobre a competência exclusiva de médicos

Relator: Deputado Eduardo Jorge para gerir serviços de saúde".
10 - Projeto de Lei nO 3.032/92 - do Senado Federal (PLS Relator: Deputado Fernando Gonçalves

nO 174191) - que "considera contravenção penal a exigência de 23- Projeto de Lei nO 4.671/94- do Poder Executivo (MSC
exame relativo a estado de gravidez para contratação de emprego. n° 465/94) - que "altera os arts. 63 a 67 da Lei nO 8.212, de 24 de
(Apenso. PL. 2.288189) julho de 1991".

Relatora: Deputada Jandira Feghali Relator: Deputado Jonival Lucas
lI-Projeto de Lei nO 3.064192- do Poder Executivo (MSC 24 - Projeto de Lei nO 4.677-A/94 - do Poder Executivo

n] 263/92) - que dispõe sobre a distribuição gratuita de prêmios a (MSC n° 484194) - que "dispõe sobre o valor do salário mínimo,
título de propaganda e dá outras providêncías'·'. (Apenso: (PLs altera dispositivos das Lei n° 8.212 e n° 8.213, ambas de 24 de ju-
3.223/92 e 4542194 lho de 1991, e dá outras providências".

Relator: Deputado Arnaldo Faria de Sá Relator: Deputado Pedro Corrêa
12 - Projeto de Lei nO 3.249192 - do Senado Federal (pLS 25 - Projeto de Lei n° 4.706/94- do Poder Executivo (MSC

n] 106/91) - que "acrescenta dispositivos ao artigo 8° da Lei nO nO 557/94) - que "institui Programa de Atenção Integral a Meninos
8.134, de 27 de dezembro de 1990, que altera a legislação do im- de Rua e dá outras providências".
posto de renda e dá outras providências". (Apensos; PLS 1.208/91, Relatora: Deputada Rita Camata
1.759/91,1.953/91,2.289/91,4.001/93 e 4.834194) 26 - Projeto de Lei nO 4.857/94 - do Senado Federal (PLS

Relator: Deputado Ayres da Cunha nO 142/93) - que "acrescenta parágrafo ao art. 259, da Lei nO
13 - Projeto de Lei nO 3.403/A/92 - do Senado Federal 8.069, de 13 de julho de 1990, que "dispõe sobre o Estatuto da

(PLS nO 297/91) que dá prioridade de atendimento à clientela que Criança e do Adolescente, e dá outras providências".
especifica, e dá outras providências. Relator: Deputado Carlos Magno

Relatora: Deputada Marta Suplicy 27 - Projeto de Lei nO 4.888/95 - do Senado Federal (pLS
14 - Projeto de Lei n] 3.744193 - do Sr. Eduardo Jorge - n° 40/94) - que "acrescenta parágrafo ao art. 2° da lei n° 8.742, de

que dispõe sobre o custeio pela sociedade e pelo usuário de medi- 7 de dezembro de 1993, que "dispõe sobre a organização da Assis~

camentos de alta complexidade ou alto custo. tência Social e dá outras providências".
Relator: Deputado Laire Rosado Relatora: Deputada Fátima Pelaes

.' 15 - Projeto de Lei nO 3.770/93 - do Senado Federal (pLS 28 - Projeto de Lei nO 4.890/95 - do Senado Federal (pLS
n] 339/91)- que dispõe sobre o registro, nos documentos de iden- nO 373/91) - que "dispõe sobre medidas de defesa da Previdência
tidade, da opção pela doação post-mortem de tecidos, órgãos ou Social e dá outras providências".
partes do corpo humano para fIns de transparente. Relator: Deputado Iberê Ferreira

Relator: Deputado Fernando Gonçalves
16 - Projeto de Lei n° 3.800/93 - do Senado Federal (pLS

170'91) - que altera o artigo 7° da Lei nO 8.134, de 27 de dezem
bro de 1990, para permitir novas deduções no imposto de renda
das pessoas físicas.

Relator: Deputado Euler Ribeiro
17 - Projeto de Lei n] 4.128193 - do Poder Executivo (MSC

n° 551/93) - que "dá nova redação ao § lOdo artigo 6° da Lei n°
8.1212, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre a organização da
Seguridade Social e institui Plano de Custeio (Apenso PL
2.144191

Relator: Deputado Euler Ribeiro
18 - Projeto de Lei nO 4.182/93 - do Sr. Eduardo Jorge

que "dispõe sobre a criação do Prêmio de Estímulo à Qualidade na
Atenção à Saúde".

Relator: Deputado Sérgio Arouca
19 - Projeto de Lei nO 4.379/94 - do Poder Executivo (MSC
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Coorden:m?r: Depu~o Miguel Rossetto dores de biotério, e dá oufJ:as providências".
Subc~lDlSsao ESpeCIal: . Relator: Deputado Zaire Rezende
d) Saude do Trabalhador, ACIdentes de Trabalho e Trabalho 10 - Projeto de Lei nO 1.816/91 - do Senado Federal (pLS

Escrnvo nO 81/91) - (pL nO 3.127/92, apensado) - que "dá nova redação ao
Coordenador: Deputado Paulo Rocha § 2° do art. 1° da Lei nO 6367, de 19 de outubro de 1976, a fim de

AVISO N° 01/95 conceder ao empregado doméstico a proteção da legislação de aci-
Prazo para recebimento de emendas dentes de trabalho".
Início: 14-3-95 Prazo: Sessões Relator: Deputado José Pimentel
Horário: 9 às 12h e 14 às 18hDecurso: la Sessão 11 - Projeto de Lei n° 1.863/91 - do Poder Executivo
l-Projeto de Lei n° 3.942-A/89 _ do Senado Federal (PLS <M.SG n° 509/91) - que "dá nova redação ao inciso I do art. 10 da

n0 25/89) _ (PL's nOs 239/91 e 3.593/93, apensados) _ que "dispõe LeI ~o 6302, de ~~ de dez~mbro de 1975, que dispõe sobre as pro
sobre a concessão de bolsas de iniciação ao fJ:abalho a menores as- moçoes dos ofiCIaIS da atIva do Corpo de Bombeiros do Distrito
sistidos e dá oufJ:as providências". Federal, e dá oufJ:as providências".

Relator: Deputado Paulo Paim Relator: Deputado Jair Bolsonaro
2 - Projeto de Lei nO 5.141/90 _ do Sr. Eduardo Jorge _ que 12 - Projeto de Lei nO 2.548/92 - do Senado Federal (pLS

"dispõe sobre as obrigações dos empregadores em relação à saúde n° 279/91) - que "acrescenta parágmfo ao art. 1° da Lei nO 4.090,
dos trabalhadores". de 13 de julho de 1962".

Relator: Deputado Zaire Rezende Relator: Deputado José Pimentel
3 - Projeto de Lei n° 5.169/90 _ do Sr. José Maria Eymael- 13 - Projeto de Lei nO 3.201-A/92 - do Poder Executivo

(PL's nOs 1.231/91, 4.967/90, 38191, 264191, 3.267/92, 2.585/92, (MSG n° 583/92) - (pL's nOs 3.048/92, 701/91, 142191, 1.246/91,
1.528189, 830/91, 646/91,4.911190 e 3.408189, apensados) _ que 1.654191, 1.683/91, 1.836-A/91, 2.400/91, 1.995/91, 1.682/91,
"dispõe sobre a contribuição paro custeio do sistema confederativo 1.100'88, 7.944186, 5.126190, 6.073/90, 282191, 346191, 344191,
da representação sindical das categorias econômicas, prevista no 486191, 774191,3.185/92, 1.526/91, 1.411/91 e 3.219/92, apensa-
inciso N do art. 8° da Constituição Federal". . dos) - que "dispõe sobre a aposentadoria especial de que trata o

Relator: Deputado Paulo Paim art. 57 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991".
4 - Projeto de Lei nO 6.131/90 - do Senado Federal (PLS n0 Relator: Deputado Paulo Paim

82190) _ (pL's nOs 1.369/88, 1.824189 3.853/89 4.956/90 14 - Projeto de Lei nO 4.234193 - do Senado Federal (pLS
1.696189, 2.775/89, 4.412/lt9, 5.872/90 28/91 35/91 134/91' nO 85/92) - que "dispõe sobre o exerclcio da profissão de Decora
285/91,345/91, 392191, 1.951/91, 2.106191,2.236/92, 2:644192 ~ dor, e dá outras providências".
3.851/93, apensados) - que "dispõe sobre a fiscalização das rela- Relator: J?eputado ~ico Vigilante
ções do trabalho e dá outras providências". 15 - PrOjeto de LeI nO 4.267/93 - do Senado Federal (PLS

Relator: Deputado Paulo Paim n° 30/93) - que "autoriza a criação da Fundação de Assistência ao
5 - Projeto de Lei n° 195/91 - do Senado Federal (pLS n0 Excepcional- FUNASE, e dá outras providências".

5/90) - que "dispõe sobre a progressão funcional na Clllreira do Relatora: Deputada Maria Laura
Magistério Superior, e dá outras providências". 16 - Projeto de Lei n° 4.296/93 - do Poder Executivo

Relator: Deputado Carlos Aleluia (MSG n° 851193) - (pL n° 4.371/93, apensado) - que "institui a
6 - Projeto de Lei n° 746/91- do Poder Executivo (MSG n0 L~i Orgânica Naci~nal das Polícias Civis, dispõe sobre normas ge

182191) - que "modifica os incisos n e N do art. 3° da Lei nO raIS paro o seu funCIOnamento, e dá outras providências".
8.090, d~ 13 de novembro de 1990, que altera a estrutura básica da Relator: Deputado Sandro Mabel
Secretaria da Ciência e Tecnologia da Presidência da República e 17 - Projeto de Lei nO 4.360/93 - do Poder Executivo
dá outras providências". (MSG nO 97Q'93) - que "dispõe sobre a compensação fmanceira

Relatora: Deputada Maria Laura entre Sistema de Previdência Social, prevista no § 2°, art. 202 da
7 - Projeto de Lei n° 913/91- do Senado Federal (pLS nO Constituição Federal, e dá outras providências".

12/91) - (pL's nOs 4.212189, 461/91, 718/91, 1.040/91, 1.334/91, Relator: Deputado Paulo Paim
1.398191, 1.409/91, 1.559/91, 1.633/91, 1.662/91, 2.202/91, 18 - Projeto de Lei n° 4.376/93 - do Poder Executivo
2.729/92, 1.761/91, 1.831/91, 1.851191, 1.878/91, 1.929191, (MSG nO 1.014193) - que ''regula a falência, a concordata preventi
1.952191, 2.371/91, 2.219/91, 3.246/92, 3.670/93 3.921/93 va e a recuperação das empresas que exercem atividade econômica
3.944/93, 3.976193, 3.982193, 4.037/93, 34Q!91, 36cV91, 417/91: regida pelas leis comerciais, e dá outras providências".
1.156191, 1.402/91, 3.227/92, 4.664190, 4.952190, 5.542-B/90, Relator: Deputado Qsvaldo Biolchi
1.544191, 2.521189, 4.191/93, 4.805/94, 4.586/94, 4.659194 e 19 - Projeto de Lei n° 4.408-A/94 - do Poder Executivo
4.628194, apensados) - que "altera a legislação que dispõe sobre o <l'1SG nO 54194) - que "dispõe sobre a criação de cargos em co
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá oufJ:as providên- IDIssão e funções gmtificadas no âmbito do Ministério do Exército
cias". e dá outras providências".

Relator:: Deputado Paulo Rocha Relator: Deputado Luiz Moreira
8 - Projeto de Lei nO 1.232/91 _ do Poder Executivo (MSG 20 - Projeto de Lei n° 4.493/94 - do Tribunal Superior do

n0 189/91) _ (PL's nOs 1.168/91, 1.398/91, 1.182188, 1.225/88, Trabalho - que "cria cargos no Quadro Permanente de Pessoal da
40/91, 59/91, 307/91, 645/91, 3.435192, 3.437/92 e 2.515/92, Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 3" Região, e dá
apensados) - que "dispõe sobre a negociação coletiva de trabalho outras providências".
e dá outras providências". Relator: Deputado Zaire Rezende

Relator: Deputado Paulo Paim 21 - Projeto de Lei nO 4.494194 - do Tribunal Superior do
9 - Projeto de Lei n° 1.587/91 - do Senado Federal (PLS n0 Trabalho - que "cria cargos em comissão no Quadro Pennanente

42191) - que "estabelece normas de proteção à saúde dos trabalha- de Pessoal da Secretaria do Tribunal do Trabalho da 14" Região, e
dá outras providências".
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Relator: Deputado lldemar Kussler execução na Justiça do Trabalho e dá outras providências".
22 - Projeto de Lei n° 4.495194 - do Tribunal Superior do Relator: Deputado Paulo Rocha

Trabalho - que "cria cargos no Quadro Permanente de Pessoal da 35 - Projeto de Lei nO 4.797/94 - do Superior Tribunal de
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 17" Região, e dá Justiça - que "dispõe sobre a reestruturação da Justiça Federal de
outras providências". Primeiro Grau da I" Região, e dá outras providências".

Relator: Deputado lldemar Kussler Relator: Deputado Jorge Wilson
23 - Projeto de Lei n° 4.496/94 - do Tribunal Superior do 36 - Projeto de Lei nO 4.798/94 - do Superior Tribunal de

Trabalho - que "cria cargos no Quadro Permanente de Pessoal da Justiça - que "altera a composição do Tribunal Regional Federal
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 18" Região, e dá da I" Região e dá outras providências".
outras providências". Relator: Deputado Agnelo Queiroz

Relator: Deputado Sandro Mabel 37 - Projeto de Lei nO 4.799/94 - do Tribunal Superior do
24 - Projeto de Lei nO 4582/94 - do Tribunal de Justiça do Trabalho - que "cria cargos na Secretaria do Tribunal Regional do

Distrito Federal e dos Territórios - que "transforma e cria cargos Trabalho, da Segunda Região e dá outras providências".
no Quadro de Pessoal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Relator: Deputado Almino Affonso
dos Territ6rios". 38 - Projeto de Lei n° 4.800194 - do Tribunal Superior do

Relatora: Deputada Maria Laura Trabalho - que "cria cargos do Quadro Permanente de Pessoal da
25 - Projeto de Lei n° 4.675/94 - do Poder Executivo Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região e

(MSG n° 472/94) - que "dispõe sobre o processo seletivo para o dá outras providências".
ingresso nas categorias funcionais da Carreira Policial Civil do Relator: Deputado José Fortunati
Distrito Federal, e dá outras providências". 39 - Projeto de Lei n° 4.802/94 - do Tribunal Superior do

Relator: Deputado Chico Vigilante Trabalho - que "cria e transforma, no Quadro Permanente de Pes-
26 - Projeto de Lei n° 4.693/94 - do Poder Executivo soaI da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho, na Nona Re

(MSG nO 482/94) - que "dispõe sobre a remuneração dos membros gião, os cargos que menciona e dá outras providências".
dos conselhos de administração e fIscal das entidades que mencio- Relator: Deputado Waldomiro Meger
na, e dá outras providências". 40 - Projeto de Lei nO 4.803/94 - do Tribunal Superior do

Relator: Deputado Luciano Castro Trabalho - que "cria cargos na Secretaria do Tribunal Regional do
27 - Projeto de Lei nO 4.698/94 - do Poder Executivo Trabalho da Décima Terceira Região e dá outras providências".

(MSG nO 540/94) - que "introduz modifIcações no art. 92 do De- Relator: Deputado José Pimentel
creto-Iei nO 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, com 41 - Projeto de Lei n° 4.804194 - do Tribunal Superior do
as alterações introduzidas pela Lei nO 7.209, de 11 de julho de Trabalho - que "cria cargos na Secretaria do Tribunal Regional do
1984, e dá outras providências". Trabalho da Vigésima Quarta Região e dá outras providências".

28 - Projeto de Lei n° 4.705/94 - do Poder Executivo Relator: Deputado João Natal
(MSG nO 555/94) - que "autoriza a doação ao Município do Rio de 42 - Projeto de Lei nO 4.821194 - do Poder Executivo
Janeiro do terreno que menciona". (MSG nO 1.031194 - que "dá nova redação aos artigos 789 e 790

Relator: Deputado Miro Teixeira. da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo De-
29 - Projeto de Lei n° 4.708/94 - do Poder Executivo creto-Lei n° 5.452 de lOdemaiode 1943".

(MSG nO 581194) - que "dá nova redação a dispositivo da Lei nO Relator: Deputado Paulo Paim
2.929, de 27 de outubro de 1956, que disciplina o processo de alte- 43 - Projeto de Lei nO 4.822/94 - do Tribunal de Justiça do
ração ou retifIcação de idade dos ofIciais das Forças Armadas e dá Distrito Federal e dos Territórios (MSG nO 001/94) - que "conta,
outras providências". . em dobro, o tempo de serviço prestado em Brasília, no período

Relator: Deputado Jair Bolsonaro que menciona".
30 - Projeto de Lei nO 4.709/94 - do Poder Executivo Relator: Deputada Maria Laura

(MSG nO 577/94) - que "altera o artigo 16 da Lei nO 8.490, de 19 44- Projeto de Lei nO 4.859/94 - do Ministério Público da
de novembro de 1992". União (MSG n° 2/94 - que "regulamenta a concessão, aos Mem-

Relator: Deputado Wigberto Tartuce (avocado) bros do Ministério Público da União, do auxílio-moradia de que
31 - Projeto de Lei n° 4.715/94 - do Poder Executivo trata a Lei Complementar n° 75, de 20 de maio de 1993".

(MSG nO 663/94) - que ''transforma o Conselho de Defesa dos Di- Relator: Deputado Jackson Pereira
reitos da Pessoa Humana em Conselho Nacional dos Direitos Hu- 45 - Projeto de Lei nO 4.864194 - do Poder Executivo
manos e dá outras providências". (MSG n° 1.135/94) - que "dispõe sobre a proteção devida aos tra-

Relator: Deputado Paulo Rocha balhadores em todo o País".
32 - Projeto de Lei nO 4.769/94 - do Poder Executivo Relator: Deputado Paulo Paim

(MSG nO 802/94) - que "dispõe sobre a Politica Nacional de turis- 46 - Projeto de Lei n° 4.889/95 - do Senado Federal (PLS
mo, instituir o Sistema Nacional de Turismo e dá outras providên- nO 41194) - que "autoriza o Poder Executivo a criar a Secretaria de
cias". Pesca e Aqüicultura, e dá outras providências".

Relator: Deputado Jackson Pereira Relator: Deputado Waldomiro Meger
33 - Projeto de Lei n° 4.773/94 - do Poder Executivo 47 - Projeto de Lei nO 4.891194 - do Senado Federal (PLS

(MSG nO 826/94) - que "autoriza o Banco Central do Brasil, Au- nO 3/94 - que "dá nova redação ao artigo 899 da Consolidação das
tarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, a doar o imóvel que Leis do Trabalho, que trata do depósito recursal em ações traba
menciona, no Menciona, no MUJiícipio do Rio de Janeiro, Estado lhistas".
do Rio de Janeiro". Relator: Deputado Paulo Paim

Relator: Deputado Miro Teixeira 48 - Projeto de Lei n° 4.893/94 - do Poder Executivo
34 - Projeto de Lei nO 4.786/94 - do Poder Executivo (MSG nO 1.197/94) - que "institui a Lei de Processo do Trabalho

(MSG n° 850/94) - que ''regula o processo e os procedimentos de LPT".
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Relator: Deputado Wilson Braga
49 - Projeto de Lei n° 4.894195 - do Poder Executivo

(MSG n° 1.261194) - que "dispõe sobre a Ouvidoria-Geral da Re
pública e dá outras providências".

Relator: Deputado Miro Teixeira

COMISSÃO DE VIAçÃO E TRANSPORTE

Sala 122-A - Anexo II

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Tema: Aspectos de fm.anciamento, situação atual. planos e pr0

jetos, integração regional e moda1 e privatização do setor transportes.
Convidado:
Deputado ODACIR KLEIN, Ministro de Estado dos Trans

portes
Local Anexo lI, plenário n° 11
Data: 16-3-95, às lOh

ELEIÇÃO
Reunião destinada à eleição de Vice-Presidentes.
Local: Anexo lI, plenário n° 117
Data: 15-3-95, às lOh

AVISO N° 01195
Recebimento de Emendas
Início.: 13-3-95 - Prazo.: 5 Sessões
Horário.: 9:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 - Decurso: 2" Ses-

são
1 - Projeto de Lei n° 4.586/90 - do Poder Executivo (MSG

nO 950/89) - que "dispõe sobre o transporte multimodal de carga e
dá outras providências".

Relator: Deputado Carlos Santana
2 - Projeto de Lei n° 4.620/94 - do Senado Federal (PLS n°

149/93) - que "altera dispositivos da Lei n° 7.418, de 16 de de
zembro de 1985, que institui o vale-transporte."

Relator: Deputado Alberto Goldman
11- Comissões Temporárias

COMISSÃO ESPECIAL

PEC n° 3/95 - Telecomunicações

Salas 120/122 - Anexo II

AVISO N° 01195
Recebimento de Emendas
Início.: 13-3-95 - Prazo: 10 Sessões
Horários.: 9h às 12h às 18h30 - Decurso: 2" Sessão
1 - Proposta de Emenda à Constituição nO 3/95 - do Poder

Executivo - que "altera o inciso XI do art. 21 da Constituição Fe
deral"

(serviços de telecomunicações)

COMISSÃO ESPECIAL

PEC n° 4/95 - Gás Canalizado

Salas 120/122 - Anexo II

AVISO N° 01195
Recebimento de Emendas
Início.: 13-3-95 - Prazo: 10 Sessões
Horários.: 9h às 12h e 14h às 18h30 - Decurso: 2" Sessão
1 - Proposta de Emenda à Constituição n° 4/95 - do Poder

Executivo - que "altera o § do art 25 da Constituição Federal"
(concessão e distribuição do canalizado)
Relator: Deputado Jorge Tadeu Mudalen

COMISSÃO ESPECIAL

PEC nO 5/95 - Empresa Brasileira

Salas 120/122- Anexo II

AVISO N° 01195
Recebimento de Emendas
Início.: 13-3-95 - Prazo: 10 Sessões
Horário.: 9h às 12h e 14h às 18h30 - Decurso: 2" Sessão
1 - Proposta de Emenda à Constituição nO 5/95 - do Poder

Executivo - que "altera o inciso IX do art. 170, o Art. 171 e o § 1°
do Art. 176 da Constituição Federal" (Empresa Brasileira)

COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 6/95 - Mon0p6lio do Petróleo

Salas 120/122 - Anexo II
PAUTA N° 01/95

Reunião Ordinária para elaboração do roteiro de traba-
lho

Horário.: 14:oohs
LocaL: Plenário 12

AVISO N° 01195
Recebimento de Emendas
Início.: 14-3-95 - Prazo: 10 Sessões
Horário.: 9h às 12h e 14h às 18h30 - Decurso: I" Sessão
1 - Proposta de Emenda à Constituição nO 6/95 - do Poder

Executivo - que "altera o § 1° do art. 177" (monopólio do petró
leo).

Nota: As Emendas s6 serão aceitas em formulário proprio à
disposição nas Secretarias das Comissões

( Encerra-se a Sessão às 18 horas 18 minutos.)

ATO DA PRE8m:ftNCIA
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso da atribui

ção prevista no art. 33, § 1°, do Regimento Interno, resolve desig
nar os Deputados abaixo relacionados para comporem a Comissão
Especial destinada a proferir à Proposta de Emenda à Constituição
n° 6, que "altera o § lOdo art. 177'"' (monopólio do petr6leo):

BLOCO PFI.JPTB - 7
Titulares: Betinbo Rosado, Lima Netto, José Múclo Montei

ro, Júlio César, Rodrigues Palma, Rubem Medina e Vicente Cas
clone.

Suplentes: Antonio Feijão, Antonio Geraldo, Carlos Mag
no, Fernando Gonçalves, João Mellão Neto, Osvaldo Coelho e
Paulo Gouvêa.

PMDB-6
Titulares: Alberto Goldman, Edinho Bez, Ivo Mainardi,

Paulo Titan, Rivaldo Macari e Simara Ellery
Suplentes: Antônio do Valle, Hélio Rosas, Jorge Wilson,

Josias Gonzaga, Marcos Lima e Nicias Ribeiro
PSDB-4
Titulares: Jackson Pereira, Márcio Fortes, Régis de Oliveira

e Vitt6rio Medioli
Suplentes: Ayres da Cunha, Emerson Olavo Pires, Ez1dio

Pinheiro e Rommel Feij6
PPR-3
Titulares: Delfim Netto, Júlio Redecker e Roberto Campos
Suplentes: Eurico Miranda, Fausto Martello e Maria Vala-

dão
PT-3
Titulares: Luciano Zica, Miguel Rossetto e Marcelo Deda
Suplentes: Chico Ferramenta, Fernando Ferro e Conceição

Tavares
PP-2
Titulares: Salatiel Carvalho e Silvemani Santos



COMISSÕES

ATAS DAS COMISSÕES

50 a Legislatura _18 Sessão Legislativa

2a Reunião (Eleição de 3° Vice-Presidente),
, realizada em oito de março de 1995.
As dez horllS e quarenta minutos do dia oito de março de

IDil novecentos e noventa e cinco, reuniu-se a Comissão de Agri
cultura e Política Rural, no plenário cento e quatorze, do Bloco das
Lideranças da C~ dos Deputados, para eleição do 3° Vice
Presidente deste Orgão Técnico, na presente Sessão Legislativa.
Assumiu a presidência dos trabalhos o Deputado Alcides Modesto.
O Livro de Presença registrou o comparecimento dos Deputados
Abelardo Lupion, Adauto Pereira, Hugo Rodrigues da Cunha,
João Ribeiro, José Borba, José Borba, José Rocha, Júlio César, Pe
drinho Abrão, Anibal Gomes, Annando Costa, João Thomé Mes
trinho, José Aldemir, Olávio Rocha, Orcino Gonçalves, Roberto
Paulino, Silas Brasileiro, Teté Bezerra, Valdir Colatto, Anivaldo
Vale, Antonio Aureliano, Eduardo Barbosa, Elias Murad, Ivo Mai
nardi, Cleonâncio Fonseca, Hugo Biehl, Roberto Balestra Alcides
Modesto, Domingos Dutra, Padre Roque, Dilceu Sperafico, Odílio
Balbinotti, Oscar Goldoni, Luiz Durão, Adelson Salvador, Beto
Lélis, Nelson Meurer, Luís Barbosa, e, ainda, EUseu Moura, Os
valdo Biolchi, Augusto Nardes, Ezídio Pinheiro, Salvador Zimbal
di, Célia Mendes, Maria Valadão, Mario CavaDazi, Paulo Rocha,
Waldomiro Fioravante, Aírton Dipp e Hilário Coimbra; e deixa
ram de registrar suas presenças os Senhores Deputados Carlos
MeDes, Davi Alves Silva, Mendonça Filho, Nelson Marquezelli,
Edson Bandeira, Osvaldo Coelho, José Teles, Ronivon Santiago,
Adão Pretto, Augustinho Freitas, Romel Anísio, José Rezende e
Zé Gomes da Rocha. Havendo número regimental, o Presidente
declarou abertos os trabalhos determinando a leitura da ATA da
reunião anterior. Submetida a Plenário, discutiram os Deputados
Abelardo Lupion e Domingos Dutra. Em votação: foi aprovada
por unanimidade. A seguir, o Presidente esclareceu que, no segun
do escrutínio, o Deputado será eleito com maioria simples de vo
tos e anunciou o nome do candidato ao cargo de 3°
Vice-Presidente, Deputado Júlio César, confonne acordo de lide
ranças. ~tes de dar início ao processC? de eleição, o Deputado
Hugo BIehl fez um apelo para que este Orgão Técnico aguardasse
o pronunciamento da Comissão de Constituição, Justiça e de Re
dação a respeito do recurso apresentado contra o resultado da elei
ção de Presidente desta Cotnissão, no último dia vinte e dois,

3358 Quarta-feira 15 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Março de 1995

Suplentes: José Janene e Vadão Gomes para, em seguida, realizar o segundo escrutínio. Discutiram o as-
P~T - 2 . . sunto os Deputados Domingos Dutra, Abelardo Lupion, Annando
TItulares: Conolano Sales e Edson EzequIel Costa e José Ademir. Encerraram-se as discussões de aconlo com
Suplente: Enio Bacci e SerafIm Venzon requerimento apresentado pela Deputada Teté Beze~ O Presi-
B~OCOP~D~IPSC dente, em resposta, infonnou que a eleição não seria adiada, pois,
TItular: Jose EgydIo o recurso não é suspensivo. O Deputado Hugo Biehl usou da pala-
Suplente: RolandLavigne vra, ainda, lamentando o afastanIento do Deputado José Rezende
B~OCO PSBIPMN . desta Comissão. Posterionnente, o Presidente designou os Deputa-
TItular. Qo~ga Patrtot~ dos José Rocha, Antônio Aureliano e Hugo Biehl para servirem,
Suplente: Ushitaro Kanna respectivamente, como secretário e escrutinadores. Feita a chama-
P~doB . da nominal, votam os Deputados Abelardo Lupion, Hugo Rodri-
TItular. Haroldo Ltma gues da Cunha, João Ribeiro, José Borba, José Rocha, Júlio César,
Suplente: Aníbal Gomes, Annando Costa, João Thomé Mestrinho, José AI-
~icam ?s Deputados, ~cima relacionados, convocados para demir, Olávio Rocha, Orcino Gonçalves, Roberto Paulino, Silas

a reumao de InStalação e eleIção de seu Presidente e Vice-Presi- Brasileiro, Teté Bezerra, Valdir Colatto, Anivaldo Vale, Antonio
dentes a realizar-se amanhã, 14-3-95,3" feira, às 10 horas, na Sala Aureliano, Eduardo Barbosa, Ivo Mainardi, Cleonâncio Fonseca,
11, do Ane~<:>n. ,. Hugo Biehl, Roberto Balestra, Alcides Modesto, Domingos Dutra,

BrasIlia, 14 de março de 1995. LUIS Eduardo, PreSIdente Padre Roque, Dilceu SperafIco, Odilio Balbinotti, Oscar Goldoni,
Luiz Durão, Adelson Salvador, Beto Lélis, Nelson Meurer, Luis
Barbosa, Célia Mendes e Mario Caval1azzi. Fina a votação, foi
constatada a coincidência entre o número de sobrecartas e de vo
tantes. Processada a apuração, o Presidente anunciou o seguinte
resultado: para 3° Vice-Presidente, Deputado Júlio César, com
trinta e seis votos. Logo após, convidou o Deputado Júlio César a
tomar assento à Mesa e declarou-o empossado. Prosseguindo, o
Deputado Júlio César usou da palavra para agradecer aos membros
da Comissão e ao Líder do seu partido. Usou da palavra, ainda, o
Deputado Aberlardo Lupion parabenizando o 3° Vice-Presidente
eleito. Por último, o Presidente justillcou a ausência do 1° Vice
Presidente, Deputado José Fritsch, tendo em vista a sua indicação
para representar a Comissão em evento realizado no Estado de
Santa Catarina. Nada mais havendo a tratar, o Presidente lembrou
aos membros sobre a Reunião Extraordinária convocada para as
onze horas e trinta minutos, destinada á apreciação da pauta 2/95,
mas que, de,::ido ao adiantado da hora, seria realizada após o tér
mino desta. As onze hora e cinco minutos encerrou os trabalhos. E
para constar, eu, Moizes Lobo da Cunha Secretário, lavrei a pre
sente Ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo Presi
dente e encaminhada à publicação no Diário do Congresso
Nacional. Deputado Alcides Modesto Presidente.

38 Reunião (Extraordinária),
, realizada em oito de março de 1995.
As doze horas e seis minutos do dia oito de março de IDil

novecentos e noventa e cinco, na sala cento e quatorze, do Bloco
das Lideranças, reuniu-se a Comissão de Agricultura e Política
Rural, sob a Presidência do Senhor Deputado Alcides Modesto,
para a realização de Reunião Extraordinária, destinada à aprecia
ção dos requerimentos constantes da Pauta nO 2195. Compareceram
os Senhores Deputados: Aberlardo Lupion, Adauto Pereira, Hugo
Rodrigues da Cunha, João Ribeiro, José Borba, José Rocha, Júlio
César, Pedrinho Abrão, Aníbal Gomes, Annando Costa, João Tho
mé Mestrinho, José Aldemir, O1ávio Rocha, Orcino Gonçalves,
Roberto Paulino, Silas Brasileiro, Teté Bezerra, Valdir Colatto,
Anivaldo Vale, Antonio Aureliano, Eduardo Barbosa, Elias Mu
rad, Ivo Mainardi, Cleonâncio Fonseca, Hugo Biehl. Roberto Ba
lestra, Alcides Modesto, Domingos Dutra, Padre Roque, Dilceu
SperafIco, Odilio Balbinotti, Oscar Goldoni, Luiz Durão, Adelson
Salvador, Beto Lélis, Nelson Meurer, Luis Barbosa e, ainda, Eli
seu Moura, Osvaldo Biolchi, Augusto Nardes, Ezídio Pinheiro,
Salvador Zimbaldi, Célia Mendes, Maria Valadão, Mário Cavalla
zi, Paulo Rocha, Waldomiro Fioravante, Aírton Dipp e Hilário
Coimbra. Deixaram de registrar suas presenças os Senhores Depu
tados: Carlos MeDes, Davi Alves Silva, Mendonça Filho, Nelson



COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO DE PÚBLICO

48 Reunião (De Audiência Pública),
Realizada em 14 de março de 1995

No dia 14 de março de 1995, às 10 horas e 40 minutos, no
plenário 12, Anexo n, da Câmara dos Deputados, reuniu-se a Co
missão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, sob a
presidência do Deputado Wigberto Tartuce, Presidente, presentes
os Deputados José Pimentel e Zila Bezerra, Vice-Presidentes; Pau
lo Rocha, Nilton Cerqueira, Ari Magalhães, Inocêncio Oliveira,
Jair Meneguelli, Roberto Franca, Valdomiro Meger, Paulo Paim,
Sandro Mabel, Aguelo Queiroz, Wilson Cunha, Maria Laura, Mi
guel Rossetto, lldemar Kussler, Jackson Pereira, Paulo Bornhau
sen, Wilson Braga, Benedito Guimarães, Chico Vigilante e
Manoel Castro. Compareceram ainda os Deputados Cunha Lima,
João Mellão, Bonifácio de Andrada, Oswaldo Biolchi, Nelson
Trad, José Borba, Edson Queiroz, Lindberg Farias, Leonel Pavan e
Roberto Jefferson. Deixaram de registrar suas presenças os Depu
tados Domingos Leonelli, Jair Bolsonaro, José Carlos Aleluia,
Marcos Medrado, Michel Temer, Miro Teixeira e Zaire Rezende.
A reunião foi convocada pelo Deputado Wigberto Tartuce para
ouvir o Ministro do Trabalho, Paulo Paiva, sobre os planos de ges
tão de seu Ministério, especialmente, a ampliação das oportunida
des de trabalho para os jovens de 14 a 18 anos e o incentivo a
mecanismos que possibilitassem a geração de empregos no Brasil.
Abrindo os trabalhos, o Deputado Wigberto Tartuce convidou o
Deputado Jo~é Pimentel a compor a Mesa e infonnou que, para
enriquecer o debate solicitara a presença de diversos segmentos da
sociedade ali representados ~los Srs. Luís Fernando Silva e Jacy
Afonso de Melo, da Central Dnica dos Trabalhadores - CUT; Dr"
Romiko Tanaka e Lourenço Ferreira do Prado, da Central Geral
dos Trabalhadores - CGT; e Galileu Marrara, da Federação das In
dústrias de Brasília - FmRA. Dando continuidade, o Presidente
éoncedeu a palavra ao Ministro Paulo Paiva, que disse ter-se senti
do honrado com o convite da Comissão. lnfonnou que, ao assumir
o Ministério, iniciara uma série de contatos com segmentos institu
cionalmente qualificados, coo o TST, CUT, Força Sindical, CGT e
como o Legislativo, objetivando estabelecer um diálogo franco e
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Marquezelli, Edson Bandeira, Osvaldo Coelho, José Teles, Roni- CPMl- Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - do En~vida

von Santiago, Adão Pretto, José Fristsch, Augustinho Freitas, Ro- mento Agricola e a participação de alguns membros deste Orgão
mel Anísio, José Rezende e Zé Gomes da Rocha. Havendo Técnico em reuniões com autoridades e destacou a ne('~ssidade de
número regimental, o Senhor Presidente abriu os trabalhos indi- se definir uma nova forma de discussão do tema. O Senhor Depu
cando o nome do Engenheiro Agrônomo Gerson Luís Mendes tado Valdir Colatto prestou alguns esclarecimentos sobre a CPMl
Teixeira para exercer o cargo de Assessor-Técnico, CNE-7, desta do Endividamento Agricola e as citadas reuniões. Postericrmente,
Comissão. Em discussão: O Deputado Abelardo Lupion usou da o Deputado Roberto Balestra requereu oralmente que a Comissão
palavra para informar que a indicação do Assessor-Técnico é de se deslocasse para as diversas regiões do Brasil para conhecer me
competência do Presidente da Comissão exortou aos membros que lhor os problemas que afetam a agricultura do país. Em resposta, o
votassem favoravelmente. Em votação: foi aprovada por unanimi- Presidente sugeriu que o assunto fosse discutido numa próxima
dade. Ordem do Dia - o Senhor Presidente submeteu ao Plenário reunião, tendo em vista o adiantado da hora. Por último, justificou
os seguintes itens constantes da Pauta nO 2/95: 1) Requerimento nO a ausência do l° Vice-Presidente, Deputado José Fritsch, na pre
l-do Senhor Deputado Valdir Colatto - que ''Solicita sejam con- sente data, em virtude do mesmo estar representando a Comissão,
vocados o Secretário Especial de Acompanhamento e Preços do tendo em vista a impossibilidade da participação do Presidente, no
Ministério da Fazenda (José Milton Dallari Soares), o Secretário sul do país, no importante evento em protesto contra os preços bai
de Política Econômica do Ministério da Fazenda (José Mendonça xos, a TR e o reajuste dos preços mínimos dos produtos agricolas.
de Barros), o Secretário Nacional da Política Agricola do Ministé- Em seguida, requereu ao Plenário a homologação da indicação do
rio da Agricultura, do Abastecimento e Reforma Agrária (Guilher- 1° Vice-Presidente. Em votação: foi aprovado por unanimidade.
me Leite da Silva Dias) e do Presidente da Companhia Nacional Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou os tra
de Abastecimento - CONAB - Brasílio de Araújo Neto), para, em balhos às doze horas e cinqüenta e seis minutos. E, para constar,
Audiência Pública, esclarecerem sobre a comercialização da safra eu, Moizes Lobo da Cunha Secretário, lavrei a presente Ata e
agrícola 94195, a política dos preços mínimos e de crédito rural, a que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e enca
importância de produtos agricolas e o mercado de produtos brasi- minhada à publicação no Diário do Congresso Nacional. Deputado
leiros"; 2) Requerimento nO 2 - do Senhor Deputado Domingos Alcides Modesto Presidente.
Dutra - que "Solicita seja convocado o Ministro da Agricultura, do
Abastecimento e Refonna Agrária (José Eduardo de Andrade
Vieira), para, em Audiência Pública, prestar informações sobre o
Plano de Reforma e Política Agricola do Governo Federal"; 3) Re
querimento n° 3 - do Senhor Deputado Padre Roque - que "Solici
ta sejam convocados os Ministros da Agricultura, do
Abastecimento e Refonna Agrária (José Eduardo de Andrade
Vieira) e da Fazenda (pedro Malan), para, em Audiência Pública,
prestarem informações sobre o modelo de política agricola a ser
adotado pelo Governo Federal a partir de 1995, a manutenção do
TR como fator de correção dos financiamentos agrícolas, bem
como esclarecerem a sistemática que o Executivo adotará para a
Política de Garantia de Preços Mínimos (pFPM) e a possibilidade
de implantação de políticas compensatórias para os produtores
agrícolas brasileiros que estão ou venham a ser prejudicados pelo
MERCOSUL". Em discussão, usaram da palavra os Deputados:
Valdir Colatto, Mario Caval1azzi, Roberto Balestra, Domingos
Dutra, Padre Roque, João Thomé, Alcides Modesto e Abelardo
LUp'ion. Em votação, foram aprovados por unanimidade. Ficou
também aprovada a data de comparecimento dos Secretários e dos
Ministros, respectivamente, para os dias quinze e dezesseis de
março do corrente ano. Durante as discussões, o Presidente Alci
des Modesto, necessitando ausentar-se passou a presidência dos
trabalhos ao 3° Vice-Presidente, Deputado Júlio César, retornando
logo em seguida. Prosseguimento, foram apresentados junto à
Mesa: A) Requerimento nO 4- do Senhor Deputado José Rocha
que ''Requer sejam solicitadas infonnações ao Senhor Ministro do
Meio Ambiente', Recursos Hídricos e Amazônia Legal, Gustavo
Krause Gonçalves Sobrinho, sobre as providências, urgentes e
emergentes, que o Ministério está tomando para minimizar os efei
tos da seca no Nordeste e em especial no Estado da Bahia"; B) Re
querimento n° 5 - do Senhor Deputado José Rocha - que "Solicita
seja convidado a comparecer a esta Comissão o Senhor Ministro
do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal, Gusta
vo Krause Gonçalves Sobrinho, para prestar esclarecimentos.sobre
o Projeto de Transposição das Águas do Rio São Francisco e a si
tuação em que se encontra". Em votação, foram aprovados por
unanimidade. Logo após, o Senhor Presidente infonnou aos novos
membros da Comissão sobre a implantação das conclusões da
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discutir as questões relevantes na área do trabalho. Buscava cami- venta e cinco, às dezoito horas e quarenta e cinco minutos, reuni
nhos que permitissem ao País avançar no sentido de maior demo- ram-se no Plenário número quatorze do Anexo lI, da Câmara dos
cratização, maior dignidade e melhores condições de trabalho e de Deputados, os Senhores Deputados João Mendes, Ney Lopes,
vida para o trabalhador. Esperava, como o auxílio do Legislativo, Paes Landim, Pedro Corrêa, Vilmar Rocha, Werner Wanderer,
poder ajustar as relações de trabalho às condições do mundo con- Antônio Brasil, Carlos Apolinário, Edinho A.ral1jo, Sandro Mabel,
temporâneo. Acrescentou que tinham o grande desa.fj.o de criar Wilson Cignachi, Silvio Torres, Vicente ArnIda, Ari Magalhães,
condições para que a economia brasileira gerasse volume de em- Prisco Viana, João Fassarela, Gilney Vianna, Luiz Carlos Hauly,
pregos compatíveis como crescimento da oferta de mão-de-obra. Matheus Schmidt, Pedro Canedo, João Colaço, Aldo Rebelo, titu
A seguir, traçou um histórico sobre o meICado de trabalho no Bra- lares; Augusto Viveiros, Duílio Pisaneschi, José Borba, Severino
sil dizendo que entre 1950 e 1980 havia um certo equilibrio entre Cavalcanti, Fernando Diniz, José Aldemir, Maria Elvira, Osmânio
oferta e demanda de mão-de-obra. A partir da década de 80 houve Pereira, Roberto Franca Salvador Zimbaldi, Luciano Castro, Luís
mudanças profundas, tais como, do lado da mão-de-obra, a mu- Mainardi, Laura Carneiro, Chico da Princesa, Cunha Lima, su
dança na estrutura etária da população economicamente ativa e o plentes; indicados pela presidência da Casa para comporem a Co
aumento da participação da mulher no mercado de trabalho. Do missão Especial destinada a proferir pareceI; à Proposta de Emenda
lado da demanda, a incorporação de avanços tecnológicos no pro- à Constituição n° 5, de 1995, que "altera o inciso IX do art. 170, o
cesso produtivo reduziu a capacidade de geração de emprego, ob- art. 171 e o § IOdo art. 176 da Constituição Federal" (Empresá
servando-se uma maior informatização do mercado de trabalho. A Brasileira). Havendo número regimental e nos tennos do artigo
seguir, fez uma breve avaliação das diversas fases do movimento trinta e nove, parágrafo quarto, do Regimento Interno, assumiu a
sindical no Brasil e disse que era necessário reduzir a interferência presidência dos trabalhos o Senhor Deputado Prisco Viana que,
do Estado tanto na organização sindical quanto na mediação das após congratular-se com os presentes, teceu comentários sobre os
questões trabalhistas. Sugeriu à Comissão promover discussões e objetivos da reunião e, a seguir, levou ao conhecimento do Plená
debates para propor um novo modelo nas relações do trabalho. rio, conforme acordo das Lideranças Partidárias, os nomes dos
Dando continuidade, abordou a questão do trabalho do menor e candidatos para os cargos da Mesa: para Presidente, Deputado An
solicitou a ajuda do Congresso Nacional para agilizar a tramitação tônio Brasil; para Primeiro Vice-Presidente, Deputado Edinho
dos projetos que se encontravam na Casa. Disse ainda que, em Araújo; para segundo Vice-Presidente, Deputado Fernando Torres;
conjunto com o Ministério da Previdência, constituiria um grupo para 30 Vice-Presidente, Deputado Werner Wanderer. Antes de
para analisar a questão. Quanto à capacitação da mão-de-obra, dis- iniciar o processo de votação o Senhor Presidente convidou o Se
se que estava desenvolvendo ação conjunta com o MEC para me- nhor Deputado Pedro Corrêa para fazer a chamada dos parlamen
lhorar não só as condições do ensino básico como as do tares no processo de votação. Encerrada esta, o Senhor Presidente
treinamento e da formação profitlsional. Sobre o trabalho forçado, convidou os Deputados Maria Elvira e Ari Magalhães para servi
disse ser inadmissível que ainda existisse no Brasil. Interpelaram o rem como escrutinadores. Concluída a apuração, o Senhor Presi
Ministro Paulo Paiva, os Deputados Paulo Paim, Agnelo Queiroz, dente proclamou o resultado: voltaram 29 (vinte e nove)
Paulo Rocha, Sandro Mabel, Jair Meneguelli, Cunha Lima, José Parlamentares, número coincidente com o da lista de votação. A
Coimbra e Maria Laura. O Presidente abriu mão do seu direito de Chapa única, constituída por acordo das Lideranças Partidárias,
interpelação e consultou os Deputados Valdomiro Meger, José Pi- obteve todos os 29 (vinte e nove) votos, ficando assim composta
mentel, lldemar Kussler e Lindberg Farias se faziam o mesmo em da Mesa da Comissão Especial: Presidente: Deputado Antônio
lavor de um dos convidados já que o Ministro precisava se ausen- Brasil; Primeiro Vice-Presidente: Deputado Edinho A.ral1jo; segun
tar. Tendo obtido a concordância de todos, concedeu a palavra ao do Vice-Presidente: Deputado Fernando Torres; Terceiro Vice
Sr. Jacy Affonso de Melo, representante da Executiva da CUT em Presidente: Deputado Werner Wanderer. O Senhor Presidente
Brasília. Falou ainda o Deputado Nelson Trad, líder do PTB. O convidou o Deputado Antônio Brasil para assumir a Presidência
Deputado Wigberto Tartuce concedeu a palavra ao Deputado Chi- da Comissão, declarando-o empossado. O novo Presidente assume
co Vigilante, que denunciou a situação precária dos funcionários os trabalhos, agradecendo a confiança de seus pares e afnmando
brasileiros em embaixadas e organismos internacionais. Adiantou sua disposição de independência e vontade de aprofundar os deba
que iria apresentar requerimento convocando os Ministro do Tra- tes no sentido de desenvolver um trabalho sério e profIcuo. Na for
balho e das Relações Exteriores para prestarem esclarecimentos ma do inciso VL do art. 41, o Senhor Presidente indicou o
sobre o assunto. O inteiro teor da Reunião foi gravado, devendo Deputado Ney Lopes, Relator da Comissão. Não havendo quem
ser transcrito e publicado, passando a fazer parte integrante desta quisesse fazer uso da palavra, o Senhor Presidente convocou nova
Ata. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente en- reunião para o dia 15 de março à dezessete horas, encerrando os
cerrou a reunião às 12 horas e 50 minutos, tendo antes agradecido trabalhos às dezenove horas e vinte minutos. A presente reunião
a exposição do Senhor Ministro, bem como a presença dos mem- foi gravada e as notas taquigráficas, após traduzidas e datilografa
bros da Comissão e demais pessoas que a ela compareceram. E das, farão parte integrante dflsta Ata. E, para constar, eu Silvio
para constar, eu, Talita Yeda Almeida, Secretária, lavrei a presente Sousa da Silva, Chefe do Serviço de Comissões Especiais, servin
Ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e do como Secretário, lavrei a presente Ata, que, depois de lida e
encaminhada à publicação no Diário do Congresso NacionaL aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER Á PROPOSTA DE PROFERIR PARECER Á PROPOSTA DE

EMENDA Á CONSTITUIÇÃO N° 5, DE 1995 EMENDA Á CONSTITUIÇÃO N° 7, DE 1995,
"Altera o inciso IX do art. 170, o art. 171 e o § IOdo Do Poder Executivo, que "altera O art. 178 da

art. 176 da Constituição Federal" (Empresa Brasileira) Constituição Federal" (EmbaICação Nacional, Navega-

18 reunião ordinária, realizada em 14 de março de 1995 ção de Cabotagem e de Interior)
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Reunião Ordinária, Realizada em 14 de março de 1995
Aos quatorze dias do mês de março de mil novecentos e no- Instalação e deição do Presidente e dos Vice-Presidente



Distribuição - nO 03195

Sala da Comissão, 14 de março de 1995. - Aurenilton
Araruna de Almeida, Secretário.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

O Senhor Deputado SARNEY FILHO, Presidente da Co
missão fez a seguinte

Projeto de Lei n° 2.892/92 - do Poder Executivo (MSC
176/92) - que "dispõe sobre os objetivos Nacionais de Conserva
ção da Natureza, cria o Sistema Nacional de Unidades de Conser
vação, estabelece medidas de preservação da diversidade biológica
e dá outras providências".

Em 14-3·95:
A Senhora Deputada FÁTIMA PELAES
Substitutivo do Senador Federal ao Projeto de Lei nO 682-A,

de 1988, que "proíbe a utilização de clorofluorcarbonetos como
propelentes em aerosol do tipo "spray" e dá outras providências".

Projeto de Lei n° 3.421-B/92 - do Senado Federal (PLS
77/92) - que "altera o artigo 4° da Lei n° 8.427, de 27 de maio de
1992, que dispõe sobre a concessão de subvenção econômica nas
operações de crédito rural".

Projeto de Lei nO 4.970/85 - do Poder Executivo (MSC
98/85) - que define a Política Florestal para a Amazônia Brasilei
ra, e da outras providências".

Ao Senhor Deputado CELSO RUSSOMANNO
Projeto de Lei n° 1.826/91 - do Senado Federal - (pLS

72/91) - que "cria o Bônus para Proteção Ambiental- BPA, com
o fim de proporcionar aporte adicional de recursos ao Fundo Na
cional de Meio Ambiente, instituído pela Lei n° 7.797, de 10 de ju
lho de 1989, e dá outras providências".

Projeto de Lei n° 1.828/91 - do Senado Federal - (pLS
53/91) - que "dispõe sobre o livre acesso às praias de terrenos de
marinha e seu uso público".

Projeto de Lei nO 4.018/93 - do Senado Federal - (pLS
78/92) - que "dispõe sobre a arbitragem".

Projeto de Lei nO 4.590/94 - do Senado Federal - (PLS
113/93) - que "dispõe sobre o atendimento preferencial da cliente
la que específica nos órgãos da administração pública federal, di
reta e indireta".

Ao Senhor Deputado JOSÉ MACHADO
Projeto de Lei n° 2.543/92 - do Senado Federal - (PLS

196/91) - que "dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder Público de
preservar e rest.aurar os processos ecológicos essenciais e a nave
gação nos rios sobre os quais sejam construídas barragens".

A Senhora Deputada LAURA CARNEIRO
Emendas Oferecidàs em Plenário ao Projeto de Lei nO

3.284/94, que "dispõe sobre a obrigatoriedade da inserção do
nome comercial dos corantes, conservantes e estabilizantes ou si
milares nas embalagens dos produtos".

Projeto de Lei nO 4.287/93 - do Poder Executivo (MSC
838/93) - que "dispõe sobre a renovação de locação de imóveis,
para fins empresariais".

< Projeto de Lei n° 4.425/94 - do Senado Federal (PLS 93/93)
- que "proíbe a exclusão de cobertura de despesas com tratamento
de determinadas doenças em contratos que asseguram atendimento
médico-hospitalar pelas empresas privadas de seguro-saúde ou as
semelhadas".

Ao Senhor Deputado FERNANDO GABEIRA
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Aos dezesseis dias do mês de março de mil novecentos e balhos foram gravados e suas notas taquigrafadas, após decodifi
noventa e cinco, às onze horas e quarenta e cinco minutos, na Sala cadas, farão parte integrante desta Ata.
nO 12 do Anexo n da Câmara dos Deputados, reuniram-se os De
putados membros da Comissão Especial, criada nos temJ.os do § 2°
do art. 202 do Regimento Intemo, destinada a proferir parecer à
Proposta de Emenda à Constituição n° 7, de 1995, do Poder Exe
cutivo que "altera o art. 178 da Constituição Federal" (Embarcação
Nacional, Navegação de Cabotagem e de Interior). Na forma do §
4° do. art. 39 do Regimento Intemo, assumiu a Presidência dos
Trabalhos o Deputado Nilson Gibson. Compareceram os Senhores
Deputados Alberto Silva, Barbosa Neto, Carlos Camurça, Carlos
Nelson, Ceci Cunha, Corauci Sobrinho, Dilso Sperafico, Hilário
Coimbra José Carlos Aleluia, José Santana de Vasconcellos, Leô
nidas Cristino, Mário Cavallazzi, Mauricio Najar, Nilson Gibson,
Osório Adriano, Valdenor Guedes e Zé Gerardo, membros titula
res; Costa Ferreira, Cipriano Correia, Darcísio Perondi, Eduardo
Barbosa, Eliseu Moura, Marcelo Teixeira e Nelson Meurer, mem
bros suplentes. Deixaram de comparecer os seguintes membros ti
tulares: Antonio Aureliano, Carlos Santana, Heráclito Fortes, João
Coser, José Carlos Lacerda, Luciano Castro, Magno Bacelar,
Newton Cardoso, Philemon Rodrigues, Pinheiro Landim, Socorro
Gomes, TeIma de Souza e Wilson Braga. Abertura: Havendo nú
mero regimental, o Presidente declarou a1>erta a reunião. Ordem
do Dia: Antes de dar início ao processo de votação, o Presidente
esclareceu ao Plenário que, por acordo de lideranças, haviam sido
indicados os seguintes nomes para os cargos da Presidência da Co
missão: para Presidente, Deputado Alberto Silva, indicado pelo
PMDB; para Primeiro Vice-Presidente, Deputado Carlos Nelson,
indicado pelo PMDB, para Segundo Vice-Presidente, Deputado
Leônidas Cristino, indicado pelo PSDB; e, para Terceiro Vice-Pre
sidente, Deputado José Carlos Lacerda, indicado pelo PPR. O Pre
sidente infomJ.ou também haver sobre a Mesa cédulas em branco
para o caso de a escolha não recair sobre os nomes indicados. O
Presidente, em seguida, convidou para Secretário do processo de
votação o Deputado Costa Ferreira que procedeu à chamada dos
Senhores Deputados para a votação. Encerrada a votação. Encerra
da a votação, o Presidente convidou para escrutinadores os Depu
tados Ceci Cunha e Valdenor Guedes. Aberta a urna, verificou-se
a coincidência entre o número de sobrecartas e o número de votan
tes, Apurados os votos, obteve-se o seguinte resultado: para ~e~i
dente, Deputado Alberto Silva, com 20 (vinte) votos favoravels;
para Primeiro Vice-Presidente Deputado Carlos Nelson, com 20
(vinte) votos favoráveis; para Segundo Vice-Presidente, Deputado
Leônidas Cristino, com 20 (vinte) votos favoráveis; para Terceiro
Vice-etesidente, Deputado José Carlos Lacerda, com 20 (vinte)
votos favoráveis. Proclamado o resultado, o Senhor Presidente
convidou os eleitos para tomarem posse nos respectivos cargos,
passando, assim, a Presidência ao Deputado Alberto Silva. Com a
palavra, o Senhor Presidente convidou os Vice-Presidentes a to
marem assento à Mesa e, em seguida, indicou como Relator da
Comissão, o Deputado José Carlos Aleluia. Falaram os Senhores
Deputados Mauricio Najar, Marcos Lima, Mário Cavallazzi,
Eduardo Barbosa e José Carlos Aleluia. Ficou decidido que a Co
missão se reunirá às terças-feiras, às quatorze horas para trabalhos
intemos e às quintas-feiras às nove horas destinadas às audiências
.públicas. o Senhor presidente falou da importância do tema em
questão, agradeceu as manifestações de apoio recebida dos seus
pares e, encerrou a reunião às treze horas e cinco minutos, antes
porém, convocou nova reunião, destinada a elaboração da agenda
dos trabalhos, para terça-feira, dia 21, às 14 horas, do que, para
constar,eu, Sílvio Avelino da Silva, Diretor da Coordenação de
Comissões Temporárias, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada
será assinada pelo Presidente e encanIinhada à publicação. Os tra-



Em 14-3-95
Ao Deputado AGNELO QUEIROZ
Projeto de Lei n° 4.798/94 - do Supremo Tribunal de Justi

ça - que "altera a composição do Tribunal Regional Federal da I"
Região e dá outras providências."

Ao Deputado ALMINO AFFONSO
Projeto de Lei nO 4.799/94- do Tribunal Superior do Traba

lho - que "cria cargos na Secretaria do Tribunal Regional do Tra
balho, da Segunda Região e dá outras providências."

Ao DepUtado CHICO VIGILANfE

Distribuição nO 3195
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COMISSÃO DE ECONOMlA,JNDÚSTRIA E COMÉRCIO vimento do Vale do Jequitinhonha - Condevale, as disposições a
O Deputado PAUDERNEY AVELINO, Presidente da Co- Lei n° 8.167, de 1991".

missão de Economia, Indústria e Comércio, fez a seguinte Projeto de Lei nO 4.294-A/93 - do Senado Federal (PLS nO
6/93) - que ''Dispõe sobre a revogação do inciso m, do artigo 1°,
da Lei nO 8.034, de 12 de abril de 1990, no que se refere à suspen

Em 14.3-95 são dos beneficios fIscais para pessoas jurldicas, previstos na Lei
nO 7.505, de 2 de julho de 1986, e da Lei nO 8313, de 23 de de
zembro de 1991, e repristina os efeitos jurídicos da Lei nO 7.505,
de 2 de julho de 1986".

Ao Deputado JOÃO PIZZOLATI
Projeto de Lei nO 2.500-A/92 - do Poder Executivo (MSG

nO 47/92) - que "dispõe sobre o aumento de capital nas empresas
públicas ou sociedades de economia mista sob o controle da União
e dá outras providências".

Ao Deputado LUÍS ROBERTO PONfE
Projeto de Lei nO 4.105-A/93 - do Senado Federal (pLS nO

44192) - que "equipara o beneficio de pensão por morte e o pr0

vento de aposentadoria dos servidores que menciona, aos dos ser
vidores abrangidos pelo artigo 243, da Lei n° 8.112, de 11 de
dezembro de 1990".

Sala da Comissão, 14 de março de 1995. - Maria Linda
Magalhães, Secretária.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
O Senhor Deputado ELISEU RESENDE, Presidente da C0

missão de Minas e Energia, fez a seguinte:

Distribuição nO OlJ9S
Em 14-3-95

Ao Deputado ELTON ROHNELT
Emendas Oferecidas em Plenário ao Projeto de Lei n° 239

B/87 - do Poder Executivo - que "dispõe sobre a escolha de locais
para depósito intermediário seletivo de rejeitos radioativos e dá
outras providências."

- Ao Deputado JORGE TADEU MUDALEN
Projeto de Lei nO 2.671/89 - do Senado Federal- que "dis

põe sobre o exercício das atividades de Posto Revendedor de deri
vados do petróleo e álcool etílico hidratado combustível-AEHC, e
dá outras providências."

- Ao Deputado AmÔNIO FEIJÃO
Projeto de Lei n° 5.941/90 - do Senado Federal- que ''re

gulamenta o art. 174, §§ 3° e 4°, da Constituição."
- Ao Deputado ARACELY DE PAULA
Projeto de Decreto Legislativo n° 245/93 - do Sr. Fábio

Feldmann - que "dispõe sobre a realização de consulta plebi
scitária para a instalação e funcionamento de usinas nucleares em
Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro."

Sala da Comissão, 14 de março de 1995. - Maria Eunice
Torres VUas Bôas, Secretária

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PúBLICO

O Deputado WIGBERTO TARTUCE, Presidente da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público, fez a seguinte

Distribuição nO 2195

Ao Deputado FRANCISCO HORTA:
Mensagem nO 407/9 - Do Poder Executivo - que "solicita

homologação do Congresso Nacional para a emissão adicional de
papel-moeda autorizada pelo Conselho Monetário Nacional, no
Voto CMN nO 064194, no valor de Cr$ 2,5 trilhões (dois trilhões e
quinhentos bilhões de cruzeiros reais), para atender às exigências
das atividades de produção e da circulação de riqueza nacional, no
mês de maio do corrente exercicio".

Sala da Comissão, 14 de março de 1995. - Anamélia Ri·
beiro Correia de Araújo, Secretária.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
O Deputado SEVERINO ALVES, Presidente da Comissão

de Educação, Cultura e Desporto, fez a seguinte

Distribuição nO 3195
Em 14-3-95

Ao Deputado ALVARO VALLE
Projeto de Lei n° 10/95 - do Sr. Aldo Rebelo - que "dispõe

sobre a instituição do ano de 1995 como o "Ano Zumbi dos Pal
mares" emhomenagem ao tricentenário de sua morte".

Ao Deputado EXPEDITO JUNIOR
Projeto de Lei nO 4.917/95 - do Sr. Nilson Gibson - que

"denomina "Cecílio Galvão" a Escola Agrotécnica Federal de Belo
Jardim, no Estado de Pernambuco".

Ao Deputado OSVALDO BIOLCHI
Projeto de Lei n° 4.718/94 - do Sr. Paulo Paim - que "de

termina a inclusão dos direitos sociais do trabalhador como maté
ria integrante das disciplinas do cunlculo escolar obrigatório".

Sala da Comissão, 14 de março de 1995. - Célia Maria de
Oliveira, Secretária.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRmUTAçÃO
O Deputado GONZAGA MOTA, Presidente da Comissão

de Finanças e Tributação, fez a seguinte

Distribuição nO 3195
Em 14-3.95

Ao Deputado BENITO GAMA
Projeto de Lei n° 2.497-A/92 - do Poder Executivo (MSG

nO 30/92) - que "condiciona a concessão de crédito rural à com
provação do pagamento do Imposto sobre a Propriedade Territo
rial Rural- ITR".

Projeto de Lei n° 4.058-A/93 - do Poder Executivo (MSG
nO 485/93) - que "altera o artigo 33 do decreto-lei nO 73, de 21 de
novembro de 1966, modificado pela Lei nO 8.127, de 20 de dezem
bro de 1990".

Ao Deputado CELSO DANIEL
Projeto de Lei nO 4.138-A/93 - do Senado Federal (pLS nO

13/92) -,que "autoriza o Poder Executivo a criar a Superintendên
cia das Areas de Livre Comércio de Pacaraima e de BonfIm, e dá
outras providências".

Ao Deputado FRANCISCO DORNELLES
Projeto de Lei nO 4.900-A/90 - do Senado Federal (pLS n°

175/89) que "dispõe sobre o salário-educação, previsto no parágra
fo 5° do artigo 212 da Constituição e dá outras providências".

Projeto de Lei nO 2.036-A/91- do Senado Federal (PLS n°
129/91) - que "aplicam-se à Fundação Norte Fluminense de De~

senvolvimento regional- Fundenor, e à Companhia de Desenvol-
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Projeto de Lei n° 4.234/93 - do Senado Federal (pLS nO balho da Décima Terceira Região e dá outras providências."
85/92) - que "dispõe sobre o exercício da profissão de Decorador, Ao Deputado LUCIANO CASmO
e dá outras providências." Projeto de Lei n° 4.693/94 - do Poder Executivo (MSG n°

Projeto de Lei n° 4.675/94 - do Poder Executivo (MSG n° 482/94) - que "dispõe sobre a remuneração dos membros dos con
472/94) - que "dispõe sobre o processo seletivo para o ingresso selhos de administração e fiscal das entidades que menciona, e dá
nas categorias funcionais da Carreira Policial Civil do Distrito Fe- outras providências."
deral, e dá outras providências." Ao Deputado LUIZ MOREIRA

Ao Deputado ILDEMAR KUSSLER Projeto de Lei n° 4.408-A194 - do Poder Executivo (MSG
Projeto de Lei n° 4.494/94- do Tribunal Superior do Traba- nO 54/94) - que "dispõe sobre a criação de cargos em comissão e

lho - que "cria cargos e comissão no Quadro Permanente de Pes- funções gratificadas no âmbito do Ministério do Exército e dá ou
soaI da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 14" tras providências."
Região, e dá outras providências." À Deputada MARIA LAURA

Projeto de Lei nO 4.495/95 - do Tribunal Superior do Traba- Projeto de Lei n° 746/91 - do Poder Executivo (MSG nO
lho - que "cria cargos no Quadro Permanente de Pessoal da Secre- 182/91) - que "modifica os incisos II e IV do art. 3° da Lei nO
taria do Tribunal Regional do Trabalho da 17" Região, e dá outras 8.090, de 13 de novembro de 1990, que altera a estrutura básica da
providências." Secretaria da Ciência e Tecnologia da Presidência da República e

Ao Deputado JACKSONPEREIRA dá outras providências."
Projeto de Lei n° 4.769/94 - do Poder Executivo (MSG nO Projeto de Lei nO 4.26793 - do Senado Federal (pLS nO

802/94) - que "dispõe sobre a Política Nacional de Turismo, insti- 30/93) - que "autoriza a criação da Fundação de Assistência ao
tui o Sistema Nacional de Turismo e dá outras providências." Excepcional- Funase, e dá outras providências.

Projeto de Lei nO 4.859/94- do Ministério Público da União Projeto de Lei n° 4.582/94 - do Tribunal de Justiça do Dis-
(MSG nO 2/94) - que ''regulamenta a concessão, aos Membros do trito Federal e dos Territórios - que "transforma e cria cargos no
Ministério Público da União, do auxílio-moradia de que trata a Lei Quadro de Pessoal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. e dos
Complementar n° 75, de 20 de maio de 1993." Territórios."

Ao Deputado JAIR BOLSONARO Projeto de Lei nO 4.822/94 - do Tribunal de Justiça do Dis-
Projeto de ~i n° 1.863/91- do Poder Executivo (MSG nO trito Federal e dos Territórios (MSG nO 001/94) - que "conta, em

509/91) - que "dá nova redação a inciso I do art. 10 da Lei nO dobro, o tempo de seIViço prestado em Brasília, no período que
6302, de 15 de dezembro de 1975, que dispõe sobre as promoções menciona."
dos oficiais da ativa do Corpo de Bombeiros dos Distrito Federal, Ao Deputado MIRO TEIXEIRA
e dá outras providências." Projeto de Lei nO 4.7805/94 - do Poder Executivo (MSG n°

Projeto de Lei n° 4.708/94 - do Poder Executivo (MSG nO 555/94) - que "autoriza a doação ao Município do Rio de Janeiro
581/94) - que "dá nova redação a dispositivo da Lei nO 2.929, de do terreno que menciona."
27 de outubro de 1956, que disciplina o processo de alteração ou Projeto de Lei nO 4.773/94 - do Poder Executivo (MSG nO
retificação de idade dos oficiais das Forças Armadas e dá outras 826194) - que "autoriza o Banco Central do Brasil, Autarquia vin-
providências." culada ao Ministério das Fazenda, a doar o imóvel que menciona,

Ao Deputado JOÃO NATAL no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro."
Projeto de Lei n° 4.804/94- do Tribunal Superior do Traba- Projeto de Lei nO 4.894/95- do Poder Executivo (MSG nO

lho - que "cria cargos na Secretaria do Tribunal Regional do Tra- 1.261/94) - que "dispõe sobre a Ouvidoria-Geral. da República e
balho da Vigésima Quarta Região e dá outras providências." dá outras providências."

Ao Deputado JORGE VILSON Ao Deputado OSVALDO BIOLcm
Projeto de Lei n° 4.797/94- do Superior Tribunal de Justiça Projeto de Lei n° 4.376/93 - do Poder Executivo (MSG nO

- que "dispõe sobre a reestrulllração da Justiça Federal de Primeiro 1.014/93) - que "regula a falência, a concordata preventiva e a re-
Grau da I" Região, e dá outras providências." cuperação das empresas que exercem atividade econômica regida

Ao Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA pelas leis comerciais, e dá outras providências."
Projeto de Lei nO 195/91 - do Senado Federal (pLS n° 5/90) Ao Deputado PAULO PAIM

- que "dispõe sobre a progressão funcional na Carreira do Magis- Projeto de Lei n° 3.942-A189 - do Senado Federal (pLS n°
tério Superior, e dá outras providências." 25/89) - (pL's nOs 239/91 e 3.593/93, apensados) - que "dispõe

Ao Deputado JOSÉ FORTUNATI sobre a concessão de bolsas de iniciação ao trabalho a menores as-
Projeto de Lei n° 4.800/94- do Tribunal Superior do Traba- sistidos e dá outras providências."

lho - que "cria cargos do Quadro Permanente de Pessoal da Secre- Projeto de Lei nO 5.169/90 - do Sr. José Maria Eymael
taria do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região e dá (pL's nOs 1.231/91, 4.967/90, 38/91, 60/91, 264/91, 3.267192,
outras providências." 2585/92,1528/89,830/91,646/91, 4.911190 e 3.408/89, apensa-

Ao Deputado JOSÉ PIMENTEL dos) - que "dispõe sobre a contribuição para custeio do sistema
Projeto de Lei n° 1.816/91 - do Senado Federal (PLS n° confederativo da representação sindical das categorias econômi

81/91) - (pL n° 3.127/92, apensado) - que "dá nova redação ao § cas, prevista no inciso IV do art. 8° da Constituição Federal."
2° do art.1° da Lei n° 6.367, de 19 de outubro de 1976, a fun de Projeto de Lei nO 6.131190 - do Senado Federal (pLS nO
conceder ao empregado doméstico a proteção da legislação de aci- 82/90) - (pL's nOs 1.369/88, 1.824189, 3.853/89, 4.956/90,
dentes de trabalho." 1.696189, 2.775/89, 4.412/89, 5.872/90, 28/91, 35/91, 134/91,

Projeto de Lei nO 2.548/92 - do Senado Federal (PLS nO 285/91,345/91,392/91, 1.951/91,2.106191,2.236/92,2.644192 e
279/91) - que "acrescenta parágrafo ao art. 1° da Lei nO 4.090, de 3.851/93, apensados) - que "dispõe sobre a fiscalização das rela-
13 de julho de 1962." ções do trabalho e dá outras providências."

Projeto de Lei nO 4.803/94- do Tribunal Superior do Traba- Projeto de Lei n° 1.232/91 - do Poder Executivo (MSG nO
lho - que "cria cargos na Secretaria do Tribunal Regional do Tra- 189/91) - (pL's nOs 1.168/91, 1.398/91, 1.182/88, 1.225/88,40/91,



leo)
O DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN, Presidente da

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 6, DE 1995
Que altera o § lOdo art. 177 (monopólio do petr6-

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER Á PROPOSTA DE

EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 3, DE 1995
Do Poder Executivo, que altera o inciso xi do art.

21 da Constituição Federal (serviços de Telecomunica
ções)

O Deputado HUMBERTO SOUTO, Presidente da Comis
são Especial, fez a seguinte

Distribuição N° 1195

Distribuição nO 1195
O Senhor Presidente, Deputado ANTÔNIO BRASIL, fez,

nesta data, a seguinte distribuição:
AO DEPUTADO NEY LOPES:
1. Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 1995, do Po

der Executivo, que "Altera o inciso IX do Art. 170, o Art. 171 e o
§ IOdo Art. 176 da Constituição Federal (Empresa Brasileira).

Sala da Comissão, em 14 de março de 1995. - Marlene
Nassü

Secretaria.

Em 14-03-95
Ao Senhor Deputado GEDDEL VIEIRA UMA:
Proposta de Emenda à Constituição NO 3/95 - do Poder

Executivo (Mensagem nO 191195) - que "altera o inciso XI do art.
21 da Constituição Federal" (serviços de telecomunicações)

Sala da Comissão, em 14 de março de 1995. - Héris Me
deiros JoffIly, Secretaria.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 5, DE 1995
Que altera o inciso ix do art 170, o art. 171 e o §

1° do art. 176 dA Constituição Federal (Empresa Brasi
leira.)
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59/91, 307/91, 645191, 3.435/92, 3.437192 e 2.515/92, apensados) 54G'94) - que "introduz modificações no art. 92 do Decreto-Lei n°
- que "dispõe sobre a negociação coletiva de trabalho e da outras 2.848, de 7 de dezembro de 1940- Código Penal, com as alteraçõ
providências." es introduzidas pela Lei n° 7.209, de 11 de julho de 1984, e dá ou-

Projeto de Lei nO 3.201-A/92 - do Poder Executivo (MSG tras providências."
n° 583/92) - ( PL's nOs 3.048/92, 701191, 142/91, 1.246/91, Projeto de Lei nO 4.709/94 - do Poder Executivo (MSG n°
1.654191,1.683/91, 1.836-A/91, 2.400/91,1.995/91, 1.682/91, 577/94)-que "altera o art. 16 da Lei nO 8.490, de 19 de novembro
1.100'88, 7.944186, 5.126/90, 1.4ll/91 e 3.219192, apensados) - de 1992."
que "dispõe sobre a aposentadoria especial de que trata o art. 57 da Ao Deputado WILSON BRAGA
Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991." Projeto de Lei nO 4.893/95- do Poder Executivo (MSG n°

Projeto de Lei n° 4.360/93 - do Poder Executivo (MSG nO 1.197/94) - que "institui aLei de Processo do Trabalho- LPT."
970'93) - que "dispõe sobre a compensação fmanceira entre entre Ao Deputado ZAIRE REZENDE
Sistemas de Previdência Social, prevista no parágrafo 2°, art. 202 Projeto de Lei n° 5.141190 - do Sr. Eduardo Jorge - que
da Constituição Federal, e dá outras providências." "dispõe sobre as obrigações dos empregadores e relação à saúde

Projeto de Lei nO 4.821194 - do Poder Executivo (MSG nO dos trabalhadores."
1.031194) -que "dá nova redação aos arts. 789 e 790 da Consoli- Projeto de Lei nO 1587/91- do Senado Federal (pLS n°
dação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nO 42/91) - que "estabelece normas de proteção à saúde dos trabalha-
5.452, de 1° de maio de 1943." dores de biotério, e dá outras providências."

Projeto de Lei nO 4.864194 - do Poder Executivo (MSG n° Projeto de Lei n° 4.493/94- do Tribunal Superior do Traba-
1.135194) - que "dispõe sobre a proteção devida aos trabalhadores lho - que "cria cargos no Quadro Permanente de Pessoal da Se
em todo o País." cretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 3" Região, e dá

Projeto de Lei nO 4.891195 - do Senado Federal (pLS n° outras providências."
3/94) - que "dá nova redação ao art. 899 da Consolidação das Leis Sala da Comissão, 14 de março de 1995. - Talita Veda de
do Trabalho, que trata do depósito recursal em'ações trabalhistas. " Almeida, Secretária.

Ao Deputado PAULO ROCHA
Projeto de Lei nO 913/91 - do Senado Federal (pLS nO

12/91) - (pL's nOs 4.212/89, 461191, 718/91, 1.040191, 1.334/91,
1378/91, 1.409/91, 1.559/91, 1.633/91, 1.662/91, 1.678/91,
2.202191, 2.729/92, 1.761191, 1.831/91, 1.851191, 1.878/91,
1.929/91, 1.952/91, 2.371/91, 2.219/91, 2,257191,2.607/92,
2547/92, 2.713/92, 2.879192, 3.006/92, 3.113/92, 3.246192,
3.670'93, 3.921193, 3.944193, 3.976/93. 3.982/93, 4.037/93,
4.068/93, 4.165193, 4.209/93, 21191, 162/91, 350/91, 43/91,
146191, 340/91, 360/91, 417/91, 1.156/91,1.402/91, 3.227/92,
4.664/90, 4.952/90, 5.542-B/9O, 1544191, 5.790/90, 2.521189,
4.191/93, 4.805/94, 4.586/94, 4.659/94 e 4.628/94, apensados) 
que "altera a legislação que dispõe sobre o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço, e dá outras providências."

Projeto de Lei nO 4.715194 - do Poder Executivo (MSG n°
663/94) - que "transforma o Conselho de Defesa dos Direitos da
Pessoa Humana em Conselho Nacional dos Direitos Humanos e
dá outras providências."

Projeto de Lei nO 4.786/94 - do Poder Executivo (MSG n°
850'94) - que "regula o processo e os procedimentos de execução
na Justiça do Trabalho e dá outras providências.

Ao Deputado SANDRO MABEL
Projeto de Lei nO 4.296/93 - do Poder Executivo (MSG nO

851/93) - (pUs n04.371193, apensado) - que "institui a Lei Orgâ
nica Nacional das Polícias Civis, dispõe sobre normas gerais para
o seu funcionamento, e dá outras providências."

Projeto de Lei nO 4.496/94 - do Tribunal Superior do Traba
lho - que "cria cargos no Quadro Permanente de Pessoal da Secre
taria do Tribunal Regional do Trabalho da 18" Região, e dá outras
providências."

Ao Deputado WALDOMIRO MEGER
Projeto de Lei n° 4.802/94- do Tribunal Superior do Traba

lho - que "cria e transforma, no Quadro Permanente de Pessoal da
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho, na Nona Região, os
cargos que menciona e dá outras providências."

Projeto de Lei nO 4.889/95 - do Senado Federal (PLS nO
41/94) - que "autoriza o Poder Executivo a criar a Secretaria Na
cional de Pesca e Aqüicultura, e dá outras providências."

Ao Deputado Deputado Wigberto Tartuce (avocados)
Projeto de Lei nO 4.698/94 - do Poder Executivo (MSG nO
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Comissão Especial, fez a seguinte

Distribuição N° 1;95
Em 14-03-95

Ao Senhor DepItado UMA NETO:
Proposta de Emenda à Constituição nO 6/95 - do Poder Exe

cutivo (Mensagem nO 194/95) - que altera o § 1° do art. 177 da
Constituição Federal.

Sala da Comissão, em 14 março de 1995. - Rejane Salete
Marques, Secretaria.

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
O DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO, Presidente da

Comissão de Economia, Indústria e Comércio, Fez a Seguinte.

R,edistribuição N° W5
Em 14-03-95

Ao DepIlado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
Projeto de Lei nO 3.875/95 - do Senado Federal (PLS n°

125/90) - que dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e
Uso Racional de Energia Elétrica e dá outras providências.

Sala da Comissão, em 14 de março de 1995. - Anamélia
R.C. de Araújo, Secretária.
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MESA ---------------,

(Biênio 1995/96)

Presidente:
LUIS EDUARDO - PFL-BA

1° Vice-Presidente:
RONALDO PERIM- PMDB-MG

2° Vice-Presidente:
BETO MANSUR-PPR-SP

1° Secretário:
VAGO
2° Secretário:
LEOPOLDO BESSONE- PTB-MG
3° Secretário:
VAGO
4° Secretário:
JOÃO HENRIQUE - PMDB-PI

Suplentes de Secretários:
1° ROBSON TUMA - PL-SP

2° VANESSA FELIPPE - PSDB-RJ

3° LUIZ PIAUHYLINO - PSB-PE

4°WILSONBRAGA-PDT-PB

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS BANCADAS

BLOCO PARLAMENTAR
(PF).JPTB)

Líder: INOCENCIO OLIVEIRA

Vice-Líderes:

PMDB
Líder: MICHEL TEMER

Gilney Viana
José Machado
Marcelo Deda
Milton Temer
Paulo Rocha
Tilden Santiado

Jair Meneguelli
Luis Gushiken

Maria Laura
Paulo Bernardo
Sandra Starling

PP

Líder: ODELMO LEÃO

PDT
Líder: MIRO TElXEIRA

Vice-Líderes:
Geddel Vieira Lima
Adelson Ribeiro
Amue Puccinelli
Cássio Cunha Lima
Chicão Brigido
Confúcio Moura
Elias Abrahão
Euler Ribeiro

Freire Júnior
Henrique Eduardo Alves

José Priante
José Thomaz Nonô

Marcos Lima
Nilton Baiano
Pedro Novais
Sandro Mabel

PSDB

Líder: JOSÉ ANÍBAL

Více-Líderes:
Edson Queiroz
Romel Anízio
Jofran Frejat

Více-Líderes:
Giovanni Queiroz (1° Vice)
Edson Ezequiel
Magno Bacelar
Sérgio Carneiro
Wolney Queiroz

Laprovita Vieira
Valdomiro Meger

Antônio Joaquim
Eurípedes Miranda

Matheus Schmidt
Sílvio Abreu

Vice-Líderes:
Ubiratan Aguiar (1° Vice)
Adroaldo Streck
Arthur Virgílio Neto
Eduardo Mascarenhas
Jayme Santana
Roberto França
Arnaldo Madeira

PPR

Yeda Crusius
Antônio Carlos Pannunzio

Carlos Mosconi
Elias Murad

João Leão
Salvador Zimbaldi

Nelson Otoch

BLOCO PARLAMENTAR (pLlPSDIPSC)
Líder: VALDEMAR COSTA NETO

Více-Líderes:

BLOCO PARLAMENTAR (pSBIPMN)
Líder: FERNANDO LYRA

Více-Líderes:
José Carlos Sabóia (1° Vice) Ubaldino Júnior

PCdoR
Líder: ALDO RIBEIRO

Líder: FRANCISCO DORNELLES

PT
Líder: JAQUES WAGNER

PARÁGRAFO 4°, ART. 9"RI
PPS
PV

PRP

LIDERANÇA DO GOVERNO
Líder: LUIZ CARLOS SANTOS

Vice-Líderes:.
Almino Affonso Benito Gama
Jackson Pereira

Vice-Líderes:
Gerson Peres (lo Vice)
Arnaldo Faria de Sá
Moacyr Andrade
Paulo Bauer
Wagner Salustiano
Roberto Balestra
Ibrahim Abi-Ackel

Vice-Líderes:
Arlindo Chinaglia

Augusto Nardes
Eraldo Trindade

Luciano de Castro
Paulo Mourão

Ricardo Izar
Hugo Biehl

Adão Pretto

Vice-Líderes:
Haroldo Lima
Aldo Arantes

Sérgio Miranda



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLÍTICA RURAL

Presidente: Alcides Modesto (PT)
1°Vice-Presidente: José Fritsch (PT)
2° Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PPR)
3° Vice-Presidente: Julio Cesar (PFL)

PFUPI'B PPS
Luís Barbosa (PTB) Sérgio Arouca

Secretária: Moizes Lobo da Cunha
Reunião: quartas e quintas-feiras - 9horas
Local: Plenário 114 (Bloco das Lideranças)
Telefones: 318-6978/6979/6981

COMISSÃO DE C~NCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Marcelo Barbieri (pMDB)
2° Vice-Presidente: Luiz Moreira (PFL)
3° Vice-Presidente: Ivan Valente (PT)

PFUPTB

Titulares
Aberlardo Lupion
Adauto Pereira
Carlos Melles
Davi Alves Silva
Hugo Rodrigues da Cunha
João Ribeiro
José Borba
José Rocha
Júlio César
Mendonça Filho
Nelson Marquezelli
Pedrinho Abrão

Andre Puccinelli
Anibal Gomes
Armando Costa
João Thomé Mestrinho
José Aldemir
O1ávio Rocha
Oreino Gonçalves
Roberto Paulino
Silas Brasileiro
Tetê Bezerra
ValdirColatto

PMDB

Suplentes
Antônio Ueno

Benedito de Lira
Betinho Rosado

Eliseu Moura
Jonival Lucas

José Múcio Monteiro
Lael Varella

Luiz Braga
Marilu Guimarães

Osvaldo Biolchi
Philemon Rodrigues

Roberto Pessoa

Dilso Sperafico
Fernando Comes
Newton Cardoso
Noel de Oliveira

7 vaga (s)

Adelson Salvador
Bento Lelis

Nelson Meurer (PP)

Titulares
Antônio Joaquim Araújo
Arolde de Oliveira
Humberto Souto
João Iensen
José Jorge
José Mendonça Bezerra
Luiz Moreira
Maululy Netto
Paulo Bornhausen
Paulo Cordeiro
Paulo Heslander
Vic Pires Franco

PSBJPMN

PCdoB

Gervásio Oliveira
Raquel Capiberibe

1 vaga (s)

Suplentes
Antônio Geraldo
Aracely de Paula

Aroldo Cedraz
Bonifácio de Andrada

Carlos Alberto
César Bandeira

Heráclito Fortes
Leur Lomanto

Luciano Pizzatto
Mendonça Filho

Vilson Santini
1vaga (8)

PSDB
Anivaldo Vale (PPR) Amon Bezerra
Antônio Aureliano Augusto Nardes (PPR)
Eduardo Barbosa Carlos Mosconi
Elias Murad Ezidio Pinheiro
Ivo Mainardi (pMDB) Salvador Zimbaldi
Osvaldo Coelho (PFL) Saulo Queiroz

PPR
Cleonâncio Fonseca Célia Mendes
Hugo Biehl Enivaldo Ribeiro
José Teles Maria Valadão
Roberto Balestra Mário Cavallazzi
Ronivon Santiago Telmo Kirst
AdãoPretto Fernando Ferro
Alcides Modesto João Coser
Domingos Dutra Luiz Mainardi
José Fritsch Paulo Rocha
Padre Roque Waldomiro Fioravante

PP
Augustinho Freitas Dolores Nunes
Dilceu Sperafico João Maia
Romel Anizio Marconi Perillo

PDT
Luís Durão AirtonDipp
Odílio Balbinotti Carlos Cardinal
Oscar Goldoni Giovanni Queiroz

PUPSD/PSC
José Rezende (PTB) Hilário Coimbra (PTB)
Zé Gomes da Rocha Roland Lavigne

Aloysio Nunes Ferreira
Carlos Apolinário
Cássio Cunha Lima
Gastão Vieira
Hélio Rosas
João Almeida
Marcelo Barbieri
PedroIrujo
Pinheiro Landim
Roberto Valadão
Wagner Rossi
1 vaga (s)

José de Abreu
Koyu lha
Roberto Santos
Rommel Feij6
Salvador Zirnbaldi
Vittorio Medioli

Mfonso Camargo
Alzira Ewerton
Roberto Campos
Ubaldo Correa (pMDB)
Welson Gasparini

AnaJúlia
Ivan Valente

. Milton Temer

PMDB

PSDB

PPR

PT

Edinho Araújo
Geddel Vieira Lima

Henrique Eduardo Alves
Jorge Tadeu Mudalen

Laire Rosado
Maurício Requião

5 vaga(s)

Adroaldo Streck
Antônio Balhmann

Antônio Carlos Pannunzio
Arthur Virgílio Neto

Ayres da Cunha
FlávioAms

Carlos Airton
Cunha Bueno
Gerson Peres

Nelson Marchezan
Raimundo Santos

Chico Ferramenta
Esther Grossi

Jair Meneguelli



Tilden Santiago
Werner Wanderer (PFL)

Paulo Lima (PFL)
Pedro Wilson

Vicente Arruda
Zulaie Cobra

Rommel Feijó
1 vaga (s)

PP
Edson Queiroz Laprovita Vieira
Flávio Derzi Sérgio Naya
VadãoGomes Silvemani Santos

PDT
Euúpedes Miranda Antônio Joaquim
Itamar Serpa Cunha Lima
Wolney Queiroz Etlson Ezequiel

PLlPSDJPSC
Corauci Sobrinho João Colaço (PSB)
Márcia Marinho Romel Anízio (PP)
Pedro Canedo Valdemar Costa Neto

PSBIPMN
Jerônimo Reis Gonzaga Patriota
Sérgio Guerra Ubaldino Junior

PPR
Adhemar de Barros Filho (pRP)
Adylson Motta
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

PT
Hélio Bicudo
José Genoíno
Marcelo Deda
Milton Mendes
Paulo Delgado

PP
Marconi Perillo
Talvane Albuquerque
Valdenor Guedes

Alzira Ewerton
Delflrn Netto

Nelson Marchezan
Ricardo Izar

Roberto Balestra

Milton Temer
Nilmário Miranda

Raimundo Santos (PPR)
Severino Cavalcanti (PFL)

Tilden Santiago

Alcione Athayde
Mário de Oliveira

Raul Belém

PCdoB
Inácio Arruda Socorro Gomes

Secretária: Maria Ivone do Espírito Santo
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, sala 14-A
Telefones: 318-6908 a 6910

COMISsÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: Roberto Magalhães (PFL)
1° Vice-Presidente: Nestor Duarte (pMDB)
2° Vice-Presidente: Valdenor Guedes (PP)
3° Vice-Presidente: Zulaie Cobra (PSDB)

PFLIPTB

PDT
Çoriolano Sales
Enio Bacci
Matheus Schmidt

PLlPSDIPSC
Francisco Rodrigues
Roland Lavigne

PSBIPMN
Alexandre Cardoso
Nilson Gibson

PCdoB
Aldo Arantes

Euúpedes Miranda
Magno Bacelar

Severiano Alves

Augusto Farias
Paulo de Velasco

Jerônimo Reis
1 vaga (s)

Haroldo Lima

PPS
Jairo Carneiro (PFL) Augusto Carvalho

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - lOh
Local: Plenário, Sala 1
Telefones: 318-6922 a 6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Sarney Filho (PFL)
1° Vice-Presidente: Celso Russomanno (PSDB)
2° Vice-Presidente: Maria Valadão (PPR)
3° Vice-Presidente: Roberto Rocha (pMDB)

PFLIPTB

Titulares
Antônio dos Santos
Antônio Geraldo
Benedito de Lira
Bonifácio de Andrada
Cláudio Cajado
Jair Siqueira
Ney Lopes
Paes Landim
Roberto Magalhães
Rodrigues Palma
Vicente Cascione
Vilmar Rocha

AryKara
Edinho Araújo
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
João Natal
Jorge Wilson
José Luiz Clerot
Luiz Carlos Santos

Nestor Duarte
Nicias Ribeiro
Udson Bandeira

Almino Affonso
Danilo de Castro
Jarbas Lima (PPR)
Régis de Oliveira

PMDB

PSDB

Suplel)tes
AtilaLins

Ciro Nogueira
Jair Soares

JairoAzi
José Rezende

Júlio César
Maluly Netto

Mauúcio Najar
Moisés Lipnik

Rubem Medina
Sérgio Barcellos

1 vaga (s)

Aloysio Nunes Ferreira
Fernando Diniz

José Priante
Luiz Fernando
Michel Temer

Roberto Valadão
Wagner Rossi

4 vaga (s)

, Celso Russomanno
Emerson Olavo Pires

Franco Montoro
lldemar Kussler

Fátima Pelaes
Luciano Pizzatto
Raquel Capiberibe (PSB)
Salomão Cruz
Sarney Filho
Vilson Santini

Remi Trinta
Roberto Rocha
Socorro Gomes (PCdoB)
Wilson Branco
1 vaga (s)

Celso Russomanno

PMDB

PSDB

José Carlos Vieira
José Coimbra
Mauro Fecury

Ricardo Barros
Telma de Souza (PT)

1 vaga (s)

Chicão Búgido
Freire Júnior

Valdir Colatto
2 vaga (s)

Nelson Otoch



PSBJPMN
Gervásio Oliveira João Colaço

Secretário: Aurenilton Aranma de Almeida
Reunião: quartas-feiras - lOh
Local: Sala 3, Anexo TI, Plenário 13
Telefones: 318-6930 a 6935

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Nilmário Miranda (P1)
1°Vice-Presidente: Hélio Bicudo (P1)
2° Vice-Presidente: Ubaldino Junior (PSB)
3° Vice-Presidente: Roberto Valadão (pMDB)

PFlJPTB

Pimentel Gomes Roberto Frnnça
Vanessa Felippe Zulaie Cobra

PPR
Amaral Netto Eurico Miranda
Fernando Gabeira (PV) Jair Bolsonaro
Maria Valadão José Carlos Lacerda

Pf
Gilney Viana Domingos Dutra
José Machado Ivan Valente
1 vaga Marta Suplicy

PP
Laura Carneiro Francisco Silva
SilverDani Santos Valdenor Guedes

PDT
Sérgio Carneiro Itamar Serpa

PUPSDIPSC
RobsonTuma Elton Rohnelt

Ubaldino Júnior

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Pauderney Avelino (PPR)
1°Vice-Presidente: Mário Caval1azzi (PPR)
2° Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
3° Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)

PFlJPTB
Carlos Melles

Félix Mendonça
Hugo Rodrigues da Cunha

Jaime Martins
João Ribeiro

Roberto Brant
1vaga (s)

1 vaga (s)

RobsonTuma

Sérgio Carneiro

Frnncisco Diógenes
Jurnndyr Paixão

Sandro Mabel
4 vaga (s)

Antônio Kandir
Fernando Torres

José de Abreu
Vittorio Medioli

Affonso Camargo
Fausto Martello

João Pizzolatti

Dilceu Sperafico
José Janene

José Machado
Luciano Zica

Miguel Rosseto

Max Rosenmann
Vicente André Gomes

Pf

PP

PPR

PDT

PSDB

PMDB

PSBJPMN

PUPSDIPSC

PUPSDIPSC

Paulo de Velasco

José Carlos Coutinho

Antônio do Valle
Dilso Sperafico
Enivaldo Ribeiro (PPR)
Marcelo Teixeira
Paulo Ritzel
1 vaga (s)

Laprovita Vieira
Renato Johnsson

Júlio Redecker
Mário Caval1azzi
Pauderney Avelino

Herculano Anghinetti
José Amôal
Nelson Otoch
Ubiratan Aguiar

Cunha Lima
Magno Bacelar

Betinho Rosado
José Múcio Monteiro
Luiz Braga
Roberto Fontes
Roberto Pessoa
Rubem Medina
Severino Cavalcanti

João Fassarella
Luiz Mainardi
WagnerSalustiano (PPR)

Domingos Leonelli
Sebastião Madeira

Tuga Angerami

Rubens Cosac
4 vaga (s)

Antônio Geraldo
Jair Siqueira
José Rocha

Severino Cavalcanti
2 vaga (s)

PPR

PSDB

PMDB
Elcione Barbalho
Gilvan Freire
Paes de Andrade
RitaCàmata
Roberto Valadão

Álvaro Gaudêncio Neto
Benedito de Lira
FátimaPelaes
Marilu Guimarães
Theodorico Ferraço
Vilmar Rocha

FlávioArns
lldemar Kussler
José Amôal

1vaga (s)

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Reunião: quarta-feira-Ub
Local: Plenário, Sala 112 - Bloco das Lideranças
Telefones: 318-7024 a 7026

Fernando Gabeira (PV)
Raimundo Santos
Zé Gomes da Rocha (PSD)

Hélio Bicudo
NilmárioMirnnda

Frnncisco Silva
Laura Carneiro

Fernando Lopes

Pf

PP

PDT

Fernando Ferro (pn
Maria Valadão

Marta Suplicy (pn

Domingos Dutra
Pedro Wilson

Valdomiro Meger
Wigberto Tartuce

Cidinha Campos

Francisco Horta

Ricardo Heráclio

Aldo Rebelo

PSBJPMN

PCdoB

PRP

João Mellão Neto

Bosco Frnnça

Aldo Arantes

1 vaga (s)



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Severiano Alves (pD1)
I° Vice-Presidente: Fernando Zuppo (PD1)
2° Vice-Presidente: Marisa Serrano (pMDB)
3° Vice-Presidente: Paulo Lima (PFL)

PFIJPTB
Carlos Alberto
Expedito Júnior (PL)
Lindberg Farias (PCdoB)
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima
Ricardo Barros

Elias Abrahão
Lídia Quinan
Maria Elvira
Marisa Serrano
Mauricio Requião

Alexandre Santos
FlávioArns
Sílvio Torres

Jairo Carneiro
José Jorge

Osvaldo Coelho
Paes Landim

Roberto Jefferson
Vicente Cascione

PMDB
Fernando Gonçalves (PTB)

Ivandro Cunha Lima
Rita Camata

Símara Ellery
1 vaga (s)

PSDB
Osmânio Pereinl
Ubinltan Aguiar
Vicente Arruda

Osório Adriano
Roberto Brant

PMDB

EdinhoBez
Geddel Vieira Lima
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
HelIDes Pareianello
Homero Oguido
Luís Roberto Ponte
Pedro Novais

PSDB

Antônio Kandir
Jackson Pereinl
Mareio Fortes
Saulo Queiroz
Yeda Crusius

PPR

Basílio Villani
Delfim Netto
Francisco Dornelles
Paulo Mourão

PT

Roberto Magalhães
Wilson Cunha

Anibal Gomes
Antônio do Valie

João Almeida
Josias Gonzaga

Pinheiro Landim
3 vaga (s)

Antônio Aureliano
Arnaldo Madeinl
Danilo de Castro

Jorge Anders
Regis de Oliveinl

Anivaldo Vale
Ari Magalhães
, Rogério Silva
Simão Sessim

Augusto Nardes
Eurico Miranda
Nelson Marehezan

Esther Grossi
Pedro Wilson

Mário de Oliveinl
Ricardo Gomyde (PCdoB)

PPR

PT

PP

PDT

Cleonâncio Fonseca
Paulo Bauer

Ronivon Santiago

João Fassarella
Padre Roque

B.Sá
José Linhares

Celso Daniel
Conceição Tavares
Fernando Torres (PSDB)
Jose Fortnnati

PP
José Janene
Sérgio Naya

PDT
Márcia Cibilis Viana
Max Rosenmann

PLlPSD/PSC

Antonio Feijão (PTB)
José Augusto

Marcelo Deda
Nedson Micheleti

Luiz Carlos Hauly
Márcio Reinaldo

Enio Bacci
EuripedesMinlnda

Fernando Zuppo
Severiano Alves

Álvaro Valie

Ubaldino Júnior

PLlPSD/PSC

PSBlPMN

Luiz Durão
Wolney Queiroz

Luiz Buaiz

Adelson Salvador

Eujácio Simões
João Colaço (PSB)

PSBlPMN

José Chaves

PCdoB
Jurandyr Paixão (pMDB)

Francisco Horta
Luiz Piauhylino (PSB)

Sérgio Guerra

Sérgio Miranda

Secretária: Célia Maria de Oliveinl
Reunião: quartas-feinls - 10h
Telefones: 318-6900/69051701117012

COMISSÃO DE FINANÇAS
ETRffiUTAÇÃO

Presidente: Gonzaga Mota (pMDB)
1° Vice-Presidente: Mussa Demes (PFL)
2° Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSDB)
3° Vice-Presidente: Max Rosenmann (pD1)

PFLIPTB

Secretária: Maria Linda Magalhães
Reunião: quartas-feinls - 10h
Local: Plenário, sala 5
Telefones: 318-6960/6989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE .

Presidente: Fitmo de Castro (PSDB)
1° Vice-Presidente: Lima Netto (PFL)
2° Vice-Presidente: Fenando Diniz (pMDB)
3° Vice-Presidente: MárcioRe~do (PP)

PV

Augusto Viveiros
Benito Gama
Felix Mendonça
Jaime Fernandes
José Carlos Vieira
Manoel Castro
Mussa Qemes

Adauto Pereinl
Alexandre Ceranto

Efraim Morais
Hugo Lagranha

João Mendes
Lima Netto

Mauro Lopes

João Pizzolatti (PPR)

Álvaro Gaudêncio Neto
Augusto Carvalho (PPS)

José Carlos Lacerda (pPR)

PFlJPTB

Antônio dos Santos
Carlos Alberto



Efraim Morais Carlos Magno José Santana de Vasconcellos Salomão Cruz
Heráclito Fortes JoséTude Moisés Lipnik Werner Wanderer
Jaime Martins Mussa Demes Mutilo Pinheiro 1 vaga(s)
João Mendes Ney Lopes PMDBLima Netto Osório Adriano
Marilu Guimarlies Paulo Heslander Francisco Diogenes EdinhoBez
Mauricio Najar SameyFilho Jorge Tadeu Mudalen Marcelo Barbieri
Pedro Correa Vic Pires Franco Marcos Lima 3 vaga(s)

PMDB
PauloTitan
Rivaldo Macari

Adelson Ribeiro Carlos Apolinário PSDBConfúcio Mora Hélio Rosas
Fernando Diniz Pedro Novais Adroaldo Streck Firmo de Castro
Fernado Gomes Roberto Rocha Luciano Zica (PT) Márcio Fortes
Freire Júnior Zairo Rezende Sylvio Lopes Marinha Raupp
José Priante 4 vaga (s) PPR
Josias Gonzaga

Fausto Martello Benedito GuimarãesLuiz Fernando
Olavo Calheiros José Tude (PfB) Júlio Redecker

PSDB Sérgio Barcellos (PFL) Nelson Marquezelli (PfB)
Antonio Balhann Alexandre Santos PT
Arnaldo Madeira Cipriano Correia

Chico Ferramenta AdãoPrettoArtbur Virgílio Neto Domingos Leonelli
Emerson Olavo Pires José Aníbal Fernando Ferro Milton Mendes
Firmo de Castro Roberto Santos PP
Jayme Santana Yeda Crusius

Carlos Camurça Edson Queiroz
PPR Salatiel Carvalho Marcos Medrado

Luciano Castro Basílio Villani PDT
Moacyr Andrade Delfim Netto

AirtonDipp Antônio JoaquimRaimundo Santos Pauderney Avelino
Ricardo Izar Roberto Campos José Mauricio José Carlos Coutinho

PT PUPSDIPSC

Arlindo Chinaglia Ana Júlia Elton Rohnelt Zé Gomes da Rocha

Jaques Wagner Chico Vigilante PSBlPMN
Paulo Bernardo José Genoíno Bosco França José Carlos SabóiaWaldomiro Fioravante Luiz Gushiken

PP Secretária: Maria Eunice Torres Vilas Boas
Reunião: quartas-feiras - 10h

Luiz Carlos Hauly Carlos Camurça Local: Plenário, sala 21
Márcio Reinaldo Flávio Derzi Telefones: 318-6944V6946
Osvaldo Reis 1 vaga (s)

CO~ÃODERELAÇÕES
PDT EXTERIORES

Fernando Lopes Cidinha Campos Presidente: Franco ~ontoro (PSDB)
Giovanni Queiroz Coriolano Sales 1° Vice-Presidente: Atila Lins (PFL)
José Carlos Coutinho Renan Kurtz 2° Vice-Presidente: Carlos Cardinal (pD1)

PLlPSDIPSC 3° Vice-Presidente: Antônio Ueno (PFL)

Augusto Farias Eujácio Simões
PFUPTBValdemar Costa Neto Welinton Fagundes

PSBJPMN Antônio Ueno Benito Gama

~~~~edraZ Paulo Cordeiro
José Carlos Sabóia Marquinho Chedid (PSD) Paulo Gouvea

PCdoB Ciro Nogueira Pedrinho Abrão

Sérgio Miranda 1 vaga (s)
Leur Lomanto Roberto Fontes
NelsonTrad Theodorico Ferraço

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA PMDB
Presidente: Eliseu Resende (PFL) Genésio Bernardino Adelson Ribeiro
1° Vice-Presidente: Paulo Titan (pMDB) José Thomaz NollÔ Rubens Cosac
2° Vice-Presidente: Antônio Feijão (PTB) Luiz Henrique 3 vaga (s)
3° Vice-Presidente: Elton Rohnelt (pSC) Paes de Andrade

Robério Araújo (PSDB)
PFIJPTB PSDB

Antônio Feijão Abelardo Lupion FeuRosa Jayme Santana
Aracely da Paula Alceste Almeida Franco Montoro Koyu Iha
Eliseu Resende Carlos da Carbras



Arlindo Chinaglia
Gilney Viana

José Fritsch
José Pimentel

Chico da Princesa
Fernando Zuppo

Wilson Braga

Laura Carneiro
Renato Johnsson

Talvane Albuquerque

Moacyr Andrade
Pimentel Gomes (PSDB)

1 vaga (s))

PDT

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto
Marta Suplicy

PP

Ayres da Cunha (PSDB)
Célia Mendes
Eduardo Mascarenhas (PSDB)

PT

Cidinha Campos
Serafim Venzon
Vicente André Gomes

B.Sá
Jofran Frejat
José Linhares

I vaga Sílvio Torres

PPR
Cunha Bueno Adylson Motta
Paulo Bauer Wagner Salustiano

PT
Luiz Gushiken Conceição Tavares
Sandra Starling Eduardo Jorge

PP
Costa Ferreira Jofran Frejat
Raul Belém Salatiel Carvalho

PDT
Carlos Cardinal José Mauricio
Renan Kurtz Oscar Goldoni

PUPSDJPSC
Paulo de Velasco Álvaro Valie

PSBJPMN
Ushitaro Kamia Ricardo Heráclio

PUPSDJPSC
Luiz Buaiz José Egydio
Nilton Baiano (pMDB) Pedro Canedo

PCdoB PSBJPMN
HaroWoLima Ricardo Gomyde

Secretária: Andréa Maura Versiani de Miranda
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - lOh
Local: Plenário, sala 2
Telefones: 318-6993 a 6996

COl\fiSSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMÍLIA

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
I°Vice-Presidente: Mauri Sérgio (PMDB)
2° Vice-Presidente: Iberê Ferreira (PFL)
3° Vice-Presidente: Sebastião Madeira (PSDB)

PFUPTB

PCdoB
Jandira Feghali Agnelo Queiroz

Secretária: Míriam Maria Bragança Santos
Renião: quartas-feiras - lOh
Local: Plenário, sala 9
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156

COl\fiSSÃO DE TRABALHO, DE
ADl\fiNISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

Presidente: Wigberto Tartuce (PP)
1°Vice-Presidente: Marcos Medrado (PP)
2° Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
3° Vice-Presidente: Zila Bezerra (pMDB)

PFUPTB

Alexandre Ceranto
Carlos Magno
Ceci Cunha (PSDB)
Fernando Gonçalves
Iberê Ferreira
Jair Soares
Jonival Lucas
José Coimbra
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

Chicão Brígido
Elcione Barbalho
Euler Ribeiro
José Pinotti
Laire Rosado
Manri Sérgio
Rita Camata
Rubens Cosac
Saraiva Felipe

Amon Bezerra
Carlos Mosconi
Ezídio Pinheiro
Osmânio Pereira
Sebastião Madeira
Tuga Angerami

Arnaldo Faria de Sá

PMDB

PSDB

PPR

Álvaro Gaudêncio Neto
Antônio Joaquim Araújo

Augusto Viveiros
Duílio Pisaneschi

Fátima Pelaes
Inocêncio Oliveira

Márcia Marinho (pSC)
Paulo Paim (PT)

Pedro Correa
Vilmar Rocha

André Puccinelli
Armando Abílio
Confúcio Moura
Darcísio Perondi

José Aldemir
Lídia Quinan

Olavo Calheiros
Remi Trinta
Zila Bezerra

Eduardo Barbosa
Elias Murad

FeuRosa
Herculano Anghinetti

Jovair Arantes
Robério Araújo

Eurico Miranda

Luiz Piauhylino
Sérgio Arouca (PPS)

Inocêncio Oliveira
José Carlos Aleluia
José Pimentel (PT)
Paulo Paim (PT)
Paulo Rocha (PT)
1 vaga (s)

Michel Temer
Sandro Mabel
Wilson Cunha (PFL)
Zaire Rezende
Zila Bezerra
1 vaga (s)

Domingos Leonelli
Ildemar Kussler
Roberto França

Ari Magalhães
Jair Bolsonaro
Miguel Rossetto (pn

Chico Vigilante

PMDB

PSDB

PPR

PT

Alexandre Cardoso
BetoLelis

Alberico Cordeiro
Jair Siqueira

Luiz Moreira
Manoel Castro

Paulo Bornhausen
1 vaga (s)

João Natal
Jorge Wilson

4 vaga (s)

Almino Affonso
Jackson Pereira
Tuga Angerami

Benedito Guimarães
Luciano Castro
Paulo Mourão

José Fortunati



PCdoB

Agnelo Queiroz Aldo Rebelo

Secretária: Talita Yeda de Almeida
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras -lOh
Local: Plenário, sala 11
Telefones: 318-6987/69901700417007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Presidente: Moreira Franco (pMDB)
2° Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)

PFLIPTB

Jair Meneguelli Paulo Bernardo
Maria Laura Sandra Starling

PP

Valdomiro Meger Costa Ferreira
Wigberto Tartuce Nilton Cerqueira

PDT

Miro Teixeira Coriolano Sales
Wilson Braga Sílvio Abreu

PLlPSDIPSC

Marcos Medrado (PP) 1 vaga (s)

PSBJPMN

1 vaga (s) Ushitaro Kamia

PCdoB

Paulo Gouvêa (PFL) JandiraFegbali

Secretário: Rui Omar Pmdencio da Silva
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, sala 12
Telefones: 318-6973 a 6976

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

Presidente: Mauricio Campos (PL)
1° Vice-Presidente: Elton Robnelt (PSC)
2° Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
3° Vice-Presidente: Marquinho OJ.edid (PSD)

PFLIPTB
Davi Alves Silva Abelardo Lupion
Jaime Martins Carlos Magno
José Rezende Júlio César
Luciano Pizzatto Maluly Netto
Paulo Heslander Paulo Cordeiro
Werner Wanderer Roberto Jefferson

PMDB

Elton Rohnelt (PSC) Euler Ribeiro
Hélio Rosas Luiz Henrique
João Thomé Mestrinho Marcelo Barbieri
José Pinotti Noel de Oliveira
José Thomaz NollÔ Pinheiro Landim

PSDB

Arnaldo Madeira Antônio Aureliano
Elias Murad Celso Russomanno
Nelson Otoch Firmo de Castro

PPR

Arnaldo Faria de Sá Anivaldo Vale
Jair Bolsonaro Augusto Nardes
Pauderney Avelino Luciano Castro

PT
José Genoíno Hélio Bicudo
Paulo Delgado José Fortunati

PP
Marquinho OJ.edid (PSD) Valdenor Guedes
Nilton Cerqueira 1 vaga (s)

PDT
Antônio Joaquim AirtonDipp
Euripedes Miranda Cunha Lima

PLlPSDIPSG

Mauricio Campos Expedito Júnior

Matheus Schmidt
Odílio Balbinotti
Seraflill Venzon

Paulo Delgado

José OJ.aves

Augustinho Freitas
2 vaga (s)

Corauci Sobrinho
Francisco Rodrigues

PDT

Dolores Nunes
Francisco Silva
João Maia

PSBJPMN

Antônio Joaquim
Edson Ezequiel
LeonelPavan

Cândido Mattos

PP

PLlPSDIPSC

José Carlos Lacerda (PPR)
José Egydio

Telma de Souza

Affonso Camargo
Eurico Miranda
Felipe Mendes

José Teles

Marcelo Teixeira
Marcos Lima

Ushitaro Kamia
6 vaga (s)

Arolde de Oliveira
Cláudio Cajado
Eliseu Resende

Iberê Ferreira
Jaime Fernandes

João Iensen
José Carlos Aleluia

José Santana de Vasconcellos
Luís Barbosa

Rodrigues Palma

Eduardo Mascarenhas
João Leão

Sebastião Madeira
Sylvio Lopes

Vanessa Felippe
ZéGerardo

Alcides Modesto
Jaques Wagner

João Paulo

PT

PPR

PSDB

PMDB

Cipriano Correia
Jorge Anders
Jovair Arantes
Leônidas Cristino
Marinha Raupp
Mário Negromonte

Alberto Goldmann
Alberto Silva
Antônio Brasil
Barbosa Neto
Carlos Nelson
Darcísio Perondi
Henrique Eduardo Alves
Moreira Franco
Newton Cardoso

Alceste Almeida
Duílio Pisaneschi
Hilário Coimbra
JairoAzi
Lael Varella
Mauro Fecury
Mauro Lopes
Philemon Rodrigues
Theodorico Ferraço
1 vaga (s)

Carlos Santana
Hugo Lagranha (PTB)
João Coser

Antônio Jorge
Benedito Guimarães
Simão Sessim
Telmo Kirst



PSBJPMN
Francisco Rodrigues (PSD) 1 vaga (s)

Secretário: Marci Bemardes Ferreira
Reunião: quartas-feiras - 9h
Local: Plenário, Sala 19
Telefone: 318-6998 a 3187001

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO EINTERIOR

Presidente: Eraldo Trindade (PPR)
1°Vice-Presidente: Carlos Airton (PPR)
2° Vice-Presidente: César Bandeira (PFL)
3° Vice-Presidente: Nedson Micheleti (PT)

PFLIPTB

Gonzaga Patriota

Secretário: Estevam dos Santos Silva
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - lOh
Local: Plenário, Sala 17
Telefone: 318-7071

Albérico Cordeiro
Carlos da Carbrás
César Bandeira
Eliseu Moura
Rogério Silva (PPR)

Armando Abílio
Edison Andrino
Noel de Oliveira
Simara Ellery
Wilson Cignachi

Antônio Carlos Pannunzio

PMDB

PSDB

Antônio Jorge (PPR)
Davi Alves Silva
Humberto Souto

José Mendonça Bezerra
José Rocha

Antônio Brasil
Homero Oguido

3 vaga (s)

Ceci Cunha

João Leão
ZéGerarâo

Carlos Airton
Eraldo Trindade
Felipe Mendes

João Paulo
Nedson Micheleti
Nilmário Miranda

João Mellão Neto (PL)
Nilton Cerqueira

Chico da Princesa
Sílvio Abreu

Welinton Fagundes

PPR

PT

PP

PDT

PLlPSDJPSC

PSB/PMN

Leônidas Cristino
Mário Negromonte

Célia Mendes
Prisco Viana

Welson Gasparini

Carlos Santana
Celso Daniel

Humberto Costa

Nelson Meurer
Osvaldo Reis

Fernando Lopes
LeonelPavan

1 vaga (s)

1 vaga (s)



Subsecretaria de Edições Técnicas
do Senado Federal

Novas publicações
ELABORANDO A CONSTITUIÇÃO NACIONAL

Edição fac-similar da obra Elaborando a Constituição Nacional, de José Affonso Mendonça de Azevedo: atas
da Subcomissão elaboradora do Anteprojeto Constitucional de 1932/1933.

LEGISLAÇÃO INDIGENISTA

Coletânea de textos jurídicos e legislação correlata relativos aos direitos indígenas.

FONTES DE INFORMAÇÕES SOBRE
A ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

Descrição dos acervos da Assembléia Nacional Constituinte de 1987.

Outros títulos

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
QUADRO COMPARATIVO

Texto de 1988 comparado às Constituições de 1946 e 1%7 e à Emenda Constitucional nO 1, de 1969.

CONSTITUIÇÕES ESTADUAIS -1989
5 Volumes.

Textos das Constituições estaduais promulgadas em 1989; índice comparativo.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA
Comentários por João Barbalho U. C.

Edição fac-similar dos comentários à Constituição Federal de 1891.

Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal,
ou de vale postal remetido à agência APT Senado (no valor total já estarão incluídos os acréliCimos referentes à remessa
pela ECT). Para solicitar catálogo de preços, escreva para

Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas
Praça dos Três Poderes, Anexo l, 22° andar. Cep 70165-900, Brasília - DF
Telefones: (061) 311-3578, 3579 e 3589. Fax.: (061) 311-4258 e 321-7333. Telex: (061) 1357
Central de venda direta ao usuário:
Via N-2, Unidade de Apoio 1 (fundos do CEGRAF, pelo estacionamento à esquerda)



"DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL

PREÇO DE ASSINATURA

(inclusas as despesas de correio via terrestre)

SEÇÃO I (Câmara dos Deputados)

Semestral R$ 23,53

SEÇÃO II (Senado Federal)

Semestral ...... R$ 23,53

Os pedidos devemser acompanhados de cheque pagávelemBrasília,Nota de Empenho ou Ordem dePagamento
pela Caixa Econômica Federal-Agência 1386- PAB-CEGRAF, conta corrente n° 920001-2 elou pelo Banco do Brasil
- Agência 0452-9 - CENTRAL, conta corrente nO 5556020414, a favor do

"CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL

Praça dos Três Poderes - Brasília - DF
CEP: 70160-900

Maiores informações pelos Telefones (061) 311-3738 e 311-3728 na Supervisão de Assinaturas e Distribuição de
Publicações - Coordenação de Atendimento ao Usuário.



SUBSECRETARIA DE EDIÇÕES TÉCNICAS
DO SENADO FEDERAL

REVISTA DE INFORMAÇAO LEGISLATIVA

n° 119 - julho/setembro 1993
Leia neste número:

Execução contra Pessoas Admmistrativas - Geraldo Ataliba
Processo e Justiça Eleitoral - Torquato Jardim
Novos Municípios - Adilson Abreu Dallari
Tutela Administrativa e Relações de Consumo - Álvaro Lazzarini
A Estrutura Institucional Definitiva do Mercosul: uma opinião - Werter R. Faria
Da Declaração de Inconstitucionalidade - Antonio Cezar Lima da Fonseca
A Proteção aos Direitos do Cidadão e o Acesso à Justiça - Luiz Antonio Soares Hentz
Propriedade Intelectual e Novas Tecnologias _ Newton Paulo Teixeira dos Santos
A Lei Injusta e sua Inconstitucionalidade Substancial no Estado Democrático de Direito - An
tônio Souza Prudente
Conceito de Crime Hediondo e o Equívoco da Lei n° 8.072190 - João José Leal
O Regulamento no Sistema Jurídico Brasileiro - Vitor Roli Laubé
A Prova Pericial e a Nova Redação do CPC - Ivan Lira de Carvalho
O Controle pelo Estado da Atividade Internacional das Empresas Privadas - José Carlos de
Magalhães
Administração Pública na Constituição Federal- Jos~ de Castro Meira
Da Ultra-Atividade da Suspensão de Liminar em Writ - Elio Wanderley de Siqueira Filho
Jurisdição e Administração - Carlos Alberto de Oliveira
Ministério Público Junto aos Tribunais de Contas - Jorge Ulisses e Jacoby Fernandes
Prova Pericial: Inovações da Lei n° 8.455192 -Rogério de Meneses Fialho Moreira
A Constituição de 1988 e o Tribunal de Contas - Jarbas Maranhão
Classificação dos Agentes Públicos: Reexame - Mário Bernardo Sesta
A Seguridade Social- José Luiz Quadros de Magalhães
Alterações Introduzidas na Lei n° 6.515n7 pela Constituição de 1988 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Aspectos Fundamentais e Práticos das Sociedades Anônimas -Osvaldo Hamilton Tavares
Crimes de Abuso de Poder Econômico - Marcos Juruena Villela Souto
Os hermeneutas da Intransigência Desacumuladora - Corsíndio Monteiro da Silva

ASSINATURA DA REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA
Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nommal à Subsecretaria de Edições Técnicas
do Senado Federal ou de vale postal remetido à agência APT Senado. Neste valor já estão in~

c1uídos os preços postais referentes à remessa através da ECT. Autorizo a remessa dos núme
ros 117 a 120 da Revista de Informação Legislativa para o endereço abaixo discriminado:

Nome .
Endereço CEP .
Cidade DF Telefone Fax Telex .
Data: ./ ./ Assinatura: .



, -
CODIGO DE PROTEÇAO E
DEFESA DO CONSUMIDOR

- Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Dispõe sobre a proteção do
consumidor e dá outras providências

- Dispositivos vetados e razões dos vetos
- Legislação correlata
- Índice temático

A venda na Subsecretaria de
Edições Técnicas - Senado Federal,·
Anexo I, 220 andar - Praça dos Três
Poderes, CEP 70160 - Brasília, DF 
Telefones 311-3578 e 311-3579.

Os pedidos a serem atendidos através da ECT deverão ser acrescidos de 50% (cinqüenta
porcento) de seu valor para a cobertura das respectivas despesas postais e acompanhados
de cheque nominal à Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal ou de vale
postal remetido à Agência ECT do Senado CGA 470775.



IEDIÇÃO DE HOJE: 168 PÁGINAS I


