
República Federativa do Brasil

DO CONGRESSO NACIONALDIÁRIO
QUINTA-FEIRA, 16 DÊ JANEIRO DE 1992"

,

CONGRESSO NACIONAL

SEÇÃO I

BRASíLiA - DF

Faço sabergue o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado
Federal, nos termos dQ art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N9 242, DE 1991

Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e
as Nações· Unidas relativo à Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvol
vimento, a ser realizada na cidade do Rio de Janeiro de 19 a 12 de junho de 1992. .

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 É aprovado otexto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil

e as Nações Unidas relativo à, Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento,
a ser realizada na cidade do Rio de Janeiro de 19 a 12 de junho de 1992.

Parágrafo único. Estão sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do art. 49, inciso I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao .patrimônio
nacional.

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de suaipublicação.
Senado Federal, 20 de. dezembro de 1991. - Senador Mauro Benevides, Presidente.
Faço s,aber que o Congresso 1'!acion,al aprovou, e eu,..Mauro Benevides, Presidente do Senado

Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

(*) o Texto do Acordo, acompanha a publicação deste Decreto Legislativo no DCN (Seção li), 21·12·91

DECRETO LEGISLATIVO N9 241, DE 1991

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Onda Sul FM Stére~Ltda., para explor~
serviço de radiodifusão' !!Onora na cidade. de Carmo,do Rio Claro, Estado (lê Minas Gerais~

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 É aprovado o ato a que se refere a Portaria n9 268, de 28 de dezembro de i989, do

Ministro de Estado das Comunicações, que outorga permissão à Rádio Onda Sul FM Stéreo Lt~a., para
.explorar pelo prazo de dez anos, sem direito de exclus!yidade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Carmo do Rio Claro, Estado de Minas Gerais.

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de dezembro de 1991. - Senador Mauro Benevides, Pr~sidente.
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LÚCIA BRAGA -Críticas ao projeto de lei governa
mental relativo às fontes de custeio da Previdência Social.

VASCO FURLAN - Participação das empresas na
prestação de assistência médica aos empregados.
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cial.
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atuação do Governador Joaquim Francisco, do Estado de
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HÉLIO BICUDO -Críticas à atuação do Poder Judi
ciário no País.

CÉSAR BANDEIRA -Criação de novos Municípios
no Estado do Maranhão.

FERNANDO CARRION - Críticas ao projeto de
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m - Leitura do Expediente
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N9 001/92 - Do Senhor Genebaldo Correia, Líder
do PMDB, comunicando substituição de membros na Co
missão que especifica.

MENSAGEM

Mensagem n9 727, de 1991 (Do Poder Executivo) 
Solicita a retirada do Projeto de Lei Complementar que
"Institui contribuição social para financiamento da Seguri
dade Social e dá outras providências".

PROJETOS APRESENTADOS

Projeto de Lei Complementar n9 68, de 1991 (Do Sr.
José Fortunati) - Acrescenta parágrafo 49 ao artigo 483
da Consolidação das Leis do Trabalho.

Projeto de Lei Complementar n9 91, de 1991 - (Do
Poder Executivo) Mensagem n9 728/91 - Institui contri
buição para financiamento da Seguridade Social e dá outras
providências.

Projeto de Lei n92.200, de 1991 (Do Sr. George Taki
moto) - Altera o artigo 65 da Lei n9 4.504, de 30 de
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das Relações Exteriores e dá outras providências.
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cambial e administrativo das Zonas de Processamento de
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Mirim e dá outras providências.

SUMÁRIO
1- ATA DA 3- SESSÃO, DA 3- SESSÃO LEGIS~

LATNA EXTRAORDINÁRÍA DA~ LEGlSLATU~
RA, EM 15 DE JANEIRO DE 1992
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PRESIDENTE (Irma Passoni) - Comunicação ao
Plenário sobre o registro da presença no painel eletrônico.

VI - Grande Expediente
ADÃO PREITO - Razões da falta de confiança

do povo brasileiro na política e nos partidos políticos.
PRESIDENTE (Irma Passoni) - Aviso aos Parla

mentares sobre registro de presença perante a Mesa, tendo
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IRMA PASSONI - Preocupações do PT com ascon
seqüências de eventual retirada, pelo-Governo, do projeto
de lei sobre aumento das contribuições previdenciárias.
Apresentação de congratulações ao Jornal Folha de S. Pau
lo pela destinação, em suas páginas, de espaço para publi
cação de boas notícias.

VII - Encerramento
Discurso proferido pelo Sr. Deputado José Serra na

Ordem do Dia da Sessão Ordinária da Câmara dos Depu
tados realizada em 12 de dezembro de 1991: Encaminha
mento de votação de requerimento para preferência cna
discussão e votação do Projeto de Lei n° 281, de 1991.

Discurso proferido pelo Sr. Deputado José Serra na
Ordem do Dia da Sessão Extraurdinária Matutina da Câ
mara dos Deputados realizada em 14 de dezembro de 1991:
Encaminhamento da votação de requerimento de trami
tação urgente õos Projetos de Lei noS 2.452,2.155,2.156,
2.159, todos de 1991, e do Projeto de Lei Complementar
n° 91, de 1991.

2- MESA

3 - LÍDERES E VICE-LÍDERES

4 - COMISSÕES

Ata da 3a Sessão, em 15 de janeiro de 1992
38 Sessão Legislativa Extraordinária, da 49 Legislatura

Presidência dos Srs.: Waldir Pires, 2° Vice-Presidente;
Jairo Azi, 1° Suplente de Secretário; Luiz Moreira, 3° Suplente de Secretário,

Irma Passoni, 4° Suplente de Secretário;
Wilson Campos, Aloisio Vasconcelos, § 2° do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:

!bIen Pinheiro
Gcnetio Bernardino
Inocencio Oliveira
IairoAzi
Luiz Moreira

Roraima

A1ceste Almeida - PTB; Avenir Rosa - PDC.

Amapâ

Aroldo Góes - PDT; Eraldo Trindape - Bloco; Fáti
ma Pelaes - Bloco; Gilvan Borges - ; Lourival Freitas - PT.

ParA

Nicias Ribeiro - PMDB; Osvaldo Melo - PDS; Paulo
Rocha - PT; Paulo l1tan - PMDB.

Amazonu

Ricardo Moraes - PT.

RondOnia

AntOnio Morimoto - PTB; Carlos Camurça - SC.

Tocantina
Eduardo Siqueira campos - PDC; Freire Júnior - Blo

co; Hagahús Araújo - PMDB.

MaranbAo

Paulo Marinho - Bloco; Pedro Novais - PDC.

Ceará

Gonzaga Mota - PMDB; Jackson Pereira - PSDB; Jo
sé Linhares - PSDB.

Piauf

João Henrique - PMDB; Murilo Rezende - PMDB;
Paes Landim - Bloco.

Pernambuco

Gilson Machado - Bloco; Nilson Gibson - PMDB.

Alagoas
Augusto Farias - Bloco; Cleto Falcão - Bloco; JOIlé

Thomaz NonO - PMDB.

Bahia

Ângelo Magalhães - Bloco; Aroldo Cedraz - Bloco;
Benito Gama - Bloco; Jabes Ribeiro - PSDB; Jairo C.arnei
ro - Bloco; Jaques Wagner - PT; João Almeida - PMDB;
João Alves - Bloco; João Carlos Bacelar - PMDB.

Minas Gerais

Felipe Neri - PMDB; Fernando Diniz - PMDB.

Eapfrito Santo

Rose de Freitas - PSDB.
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Rio de Janeiro

Amaral Netto - PDS; Benedita da Silva - PT; José Vi·
cente Brizola - PDT; Junot Abi-Ramia - PDT.

o SR. NILSON GmSON, servindo como 19 Secretário,
procede à leitura do seguinte

m - EXPEDIENTE

Brasília, 9 de janeiro de 1992.

Rio Grande do Sul Do Sr. Deputado Genebaldo Correia, Lídet: do PMDB,
nos seguinte termos:

Adylson Motta - PDS; Amaury Müller - PDTj Antô- OF/GAB/IIN91/92
nio Britto - PMDB.

I - ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - A lista de presença

registra o comparecimento de 53 Senhores Deputados.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, e em nome do Povo Brasileiro,

inciamo's nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da sessão

anterior.

11 - LEITURA DA ATA

A SRA. IRMA PASSONI, 49Suplente de Secretário, ser
vindo como 29Secretário, procede à leitrua da ata da sessão
antecedente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Passa-se à leitura
do expediente.

Exm9SI.
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado Manoel

Moreira deixa de participar, como Titular, da Comissão de
Relações Exteriores, passando, na mesma qualidade, a parti
cipar da Comissão de Seguridade Social e Família na vagi!
do Deputado Delcino Tavares, em decorrência do seu desliga
mento do Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
PMDB, e, como Suplente, da Comissão de Finanças e Tribu
tação em vaga existente.

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

Deputado Genebaldo Correia, Líder do PMDB.

MENSAGEM Nº 727, DE 1991
(Do Poder Executivo)

Solicita a retirada do Projeto de rei cCnpl.em:mtar que "Insti

tui. ex>ntrib.ri.cão social para financianento da Seguridade So

cia! e dá o1Jl:ras providências".

(DEE'lID. PUBLIQUE-SE).

Senhores Membros do Congresso Naci01l81,

Solicito a Vossas Excelências a retirada do Projeto de Lei Complementar na 86,
de 1991, que "Institui contribuição social para financiamento da Seguridade Social e dá
.ou~ providências", enviada à Ornara dos Deputados com a Mensagem na 706~ de 3 de

dezembro de 1991, uma vez que, nesta data, estou encaminhando nova proposição sobre essa
matéria.

Brasília, em 07 de dezembro de 1991.
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Aviso na 1411/91 - AL/SG.

Brasília, .07 de dezembro de 1991.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho ·a essa Secretaria a Mensagem na qual o Excelentfssimo Senhor
Presidente da República solicita a retirada do Projeto de Lei Complementar nQ 86, de 1991,

que ''Institui contribuição social para financiamento da Seguridade Social e dá outras

providências", enviado a essa Casa com a Mensagem na 706, de 3 de dezembro cie 1991.

Atenciosamente, ..

MARCOS COIMBRA
Secretário-Geral da

Presidência da República

-
A Sua Excelência o Senhor
Deputado INO~NCIOOUVEIRA
Primeiro Secretário da Ornara dos Deputados
BRAS1LIA.l>F.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
NII 68. DE 1991

(Do Sr. José Fortunari)

Acrescenta parágrafo 42 ao artigo 483 da Consolidação das

Leis do Trabalho.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N2 22, DE 1991).

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1Q ~~ acrescido ao texto da CLT, em seu art. 484, o se
guinte § 4Q:

§ 4Q Toda a dispensa fundada em justa causa, que for
objeto de reclamação judicial e se converter em despedi
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da injusta, será nula de pleno direito, possibilitando
a reintegração do empregado.

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, fi
cando revogadas as disposições em contrário.

Justificação

o artigo potestativo à rescisão deve ser cercado pela lei, de~

tal forma que ele - como categoria jurídica - não se torne um perm,!
nente abuso de direito.

A justa causa é um ato extremo do empregador, que só deve ser
cometido quando revestido de plena certeza. O que a presente retifi
cação legal procura corrigir é a ausência de reposição - para o em
pregado - quando o empregador abusa do seu direito unilateral de
rescindir, colocando nele - empregado - a pecha de violador da con
fiança contratual.

E esta reposição deve ser, sem dúvida, a manutenção do direito

ao emprego.
Sala das Sessões, outubro de 1991.

... .. .. .. ... ., A ... • ..
.. ... ... ... ... .. - .. .
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Título 11

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

Capítulo B
DOS DIREITOS SOCIAIS

Janeiro de 1992

Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além
de outros que visem à melhoria de sua contlição social:

I - relação de emprego protegida contra despedida arbi
trária ou sem justa causa, nos "termos de lei complementar,
que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;

ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

. ....
Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que
se refere o art. 7°, I, da Constituição:

11 - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:
_ ai do empregado eleito para cargo de direção de comis

soes Inte~as de p,revenção de acidentes. desde o registro de
sua candldat1Jra ate um ano após o final de seu mandato:

b~ .da empregada gestante, desde a confirmação da gravi
dez ate CInco meses após o parto.

DECRETO-LEI Ni 5.452 - DE 19 DE MAIO DE 1943'
Aprova. ConsofirJaç6o das Leis do Trabalho

Consolidação das
Leis do Trabalho

(CLT)

TiTULO IV
DO CONTRATO INDIVIDUAL
DE TRABALHO

Capitulo V

DA RESCISÃO

Art. 483. o empregado pocjerj considerar AIS
cindido o conlrato e pleitear a devida indenizr,.io quan
do:

a) torem exigidos serviços superiores às suas tor
ças, detelOS pOr lei, conIr6ios aos bons costumes ou
alheios ao connkl; ,
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b) to' tratado pelo empregador ou por seus supe
riores hierárquicos com rigor excessivo;

c) correr perigo maniteslo de mal considerávet,

d) fIA0 cul'Tllnr o empregador as obrigações do

contrato;

e) praticar o empregador ou seus prepos1oS, con·"8 ele ou pessoas de sua lamnia, ato lesivo da honra e

boa lama;

fi o empregador ou seus prepostos otenderem
no fISicamente, salvo em caso de Ieglbma delesa, pró
pria ou de outem;

g) o empregador reduzir o seu trabalho, sendo
este por peça ou tarefa. de torma a alelllr eensivefmente
a Impoft!ncia dos ~alários,

§ 19 O empregado poderá suspender 8 pres
taçAo dos serviços ÇIU rescindir o contrato, quando tiver
de desei'npenhar obrigações legais, Incompatfveis com
a continuação do serviço,

§ 29 No caso de mone do empregador constitul
do em empresa individual, ti tacultado ao IlI"I'Iprltg8do
lnCindir o contrato de wabBlho.

§ 'J'l Nas hip64eses das letras "d" e H g". poderá o
empregado pleitear a rescisAo de seu contraio de traba·
lho e pagamento das respectivas indenizaç6es, penna
necendo ou ",o no serviço até final decisAo do Pro-
cesso.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 91, DE 1991
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N" 728191

Instftu~tribuicão para financiamento da Seguridade

Social e~ dá outras providências.

(As COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMnIA; DE FINANÇAS
E TRIBUTAÇÃO; E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE RBDAÇÃO(ART.

~4) •

O CONGRÉsso NACIONAL decreta:

, ArL 1° É inIlitufda contribuiçlo 30Cial para financiamento da Seguridade Social, nos
~ do iJIci.Io I do lI'!. ,19S .da Consli,~, '!tvida peIu emp1eS8S p6b1lcas, SOCiedades de economia
_ ,e demai& peuou Jurldicu de direIto pnvadoa' como tal definidas ou a elas equiparadu pela
JeaiaIaçI<} do impollO de renda, lncIusiveinsti~ financeiru, sociedades seguradoru e eqaiparadu.

§ 1° A contribuiçlo de que traia este artigo sert de dois por cento' e incidirá
meouImente lIObre o faturamento, ll5Iim COIlBide<ado:

a) a receita bnita das vendas de mêreadorias, de mercadorias e aerviça& e de serviços de
l)UIIquer natureza;

b) ~. receitas operacionais e patrimooiais das 'BOciedades se~oras e entidades a elas
~ penmtidas ~ exclusões das mceitas do co-seguro e do resseguro cedidos, e das referidas no
otlâro 9 dá aIfnea,aegmnte;,

c) a rendas e receitas operacionais das instituiçlles fmanceinis e entidades a elas
oquipIradu, permitidas as sei1JÍl1tes exclusões:

, I. encargos com obrigações por refinanciamento e repasse de recursos de 6rgIos oficiais
e do exterior; ,

2. despesas de ~aptaçlo de títulos de renda fixa no mercado aberto, em valor limitado ao
das rendas obtidas JICISU operações;

3. juros e cOIIeÇlo mooetúia passiva decorrentes de em.....""~os efetuados ao Sistema
~ dahabitaçlo; "..--

. 4. VIriaçIo .lII;onetúia passiva dos rec,ursos captad~ do ptiblli:o pelaa entidades
mtegrantes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empttstimo e pelas entidades autorizadas a operar com
a caderneta de poupança roral; .

S, <Iespe8u com recursos, em moeda estrangeira, de debentures e de arrendamento
.Ôlercantil;

6. <Iespe8u com cessio de Clédito com coobrigaçlo, em valor Jimitado ao das rendas
.'obtidos JICISU operações, SOOIl!nte no caso das ~lu1çllespedentes; ,

" .'. 7. ~. propduzidas em opersçõCs de emprtoltimo, realizadU por instituiÇÕCS
flnanéeIras, inclUSIve as vincnladas ao Clédito rura1, e as de financiamento realizadas com pessoas
jurídicas, com prazo nIo inf~ora lrinta dias;

-8. reCcltas dos~ de bepósito IntertinJlncciros - CD1;

9. resultado Positivn da ava1ilç!o de investimentos peln valor do patiimOnio lfquido e os=.OU divldendol deri~ados de inveotimentos avaliadQS pelo custo de aquisiçIo e computados como

. § 2" NIo integram as rendas e receitas de que trata o § 1°, para efeito de determinJçlo da
bue de cilculo da contriblÚção, conforme o caso, o valor:

• . a) do imposto sobre produtos industrializados. quando destacado em separado no
documento f1SCSl emitido pelo contribuinte respectivo;

~'

inconillcio~: vendas csncetadas, das devolvidas e dos descontos a qualquer título concedidos

. c) da p~ das contribuiç15es recebidas de participantes de planos previdenciários
destinados,à fnnnaçlo da provislo técnica atuarial e sua atuali7.açIo mnnetma, pelas entidades abertas
de previd&wia privada;

d) .da parce!" dos pIêmio~ recebidos pela companhias de capitalização, necessiria à
fonnaçlo de proVlSÕCS técnicas e sua atua1i1JlÇfio monetátia;

, . e) da parcela de' receita, destinada à formação de provisfio técnica atuarial e sua
atualizaçlo monetma, no caso de companbias seguradoras;

f) da receita dãs empréstimos compulsórios;

g) da receita produzida pelos títulos emitidos por entidades de direito p6blico que
permanecerem sob sua titularidade, íninterruptal!lente, por mais de 28 dias. •

§ 3° É vedada a dedução dos encargos, relativos a recursos captados dos~
aplicad?S em opersçlles cujas receitas nfio integram a base de cálculo da contribuiçlo das instituiçlles
financeJrllS.

Ar!. 2° A contribuiçlo nlo incidirá sobre a venda de mercadorias ou serviços destinados
ao exterior, nas condiçOCs estabelecidas pelo Poder Executivo.

• Ar!. 3° A baSe de cálculo da contribuiçlo devida pelos fabricantes de cigarros, na
con~o de contribuintes ou de contribuintes-substitutos dos comerciantes varejistas, sert obtid&
multiplicando-se o preço de venda do produto no varejo por 117,94 (cento e dezessete vfrgula noventa e
q~). .

Parágrafo (jnico. A contribuição devida pelos fabricantes de cigarros será calculada
mediJmte a aplicaçfio da alíquota prevista no ar!. 1°, § 1°, sobre a base de cálculo definida neste artigo e
se tornSIá devida na saída dos produtos do estabelecimento industrial '

Ar!. 4° A contribuiçfio devida pelos distribuidores de derivados de petróleo e álcool
etfll<:!' hidratado para fins c8!burantes, na condiçiio de contribuinles-substitutos dos comerciantes
varejIstas desses produtos, será calculada sobre o valor estabelecido pSI1l sua venda a varejo sem
prejuízo !'& contribuiçfio devida sobre suas vendas, e sert devida na saída do produto do .tivo
estabelecimento fornecedor.

. Ar!. SO O prazo de recolhimento da contribuiçiio será estabelecido em ato do Poder
Executivo, de modo a compatibilizá-lo ao dos demais tributos e contribuições.

. Ar!. 6° A contribuiçlo instituída nesta Lei Complementar~ eitingue as atuaía fontes
de custeio da Se8U?dade Social, salvo a P!"vista no lI'!. 23, r, da Lei n° 8~212, de 24 de julho de 1991, a
qual cessará a partlr da data em que for eltlgível a contribuição de que traia esla Lei Complementar.

Ar!. 7" Aplicam-se subsidiariamente à contriblÚçfio 30Cial inIlituída por esta I.l:i
CQmplementar as.~ da legislaçlo de custeio da Seguridade SocW, cspecialmente as norrou
fllwloru de penalidadea e, no que couber, a legislaçlo tributária.
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Arl 8" 810 isentas~ contribuiç!o:

I - as sociedades cooperativas que obedecerem ao diIpooto na Jcgislaçio CIpCCfiIca,
quanto aos atos cooperativos próprios de suas finalidades;

estabelecidas .:ki. as entidadei heneflcenres e de assist!ncia social que atendam la exlg!ociu

Arl 9" A cootribuiç!o instituída por esta Lei Complementar somente oert exigível a
partir do Jlrim;eiro dia do m!s seguinte aos novenlll dias posteriores ao início de sua vig!ncia.

Ar!. lO. Eslll Lei Complementar entra em vigor na dalll de sua pob1lcaçfo.

Brasfiia,

de 1987;
II - as sociedlldes civis de que trata o ar!. 1° do Decreto-lei ri' 2.397, de 21 de dezembro •CONSTITUIÇÃO

UfIÓm.IClÁ i'm:lEunYA DO DUL
............................~..........•.....................

TltuIo \'111

DA ORDEM SOCIAL

CIpIuIon
DA Sl;OORJDADE SOC'loU

Seçãol'
DisposIções Gera/s

..... -: , : ..
Art. 195. Aseguridadesocial será financiada por toda a socie
dade. de forma direta e indireta. nos termos da lei. mediante
recursos provenientes dos orçamentos da União. dos Estados.
do Distrito Federal e dos Municípios. e das seguintes contri
buições sociais:
.......................... ; .••.• ,." , ~ a.,. e.e"" 'O,. 'O, ..

. "
... ~ ,. ,. ,. lO - ..

lEGISlAÇ~O CITADA. ANEXADA PELO AUTOR

LEI .1 1.212 •de 2' de jul110 de 1991.

$:fa~.:e~=,,=

... ; " " .

TI1lJWVJ .
DO FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

INTRODuçAo

CAPtnn..o·1V
DA OONl1UBUlÇAÕ DA BMPRESA

......... -""" - "." .. _ - _ " _." ".- " ..

An. 23 • AI contribuiÇÕCS • c:arJO da empresa~entel do fa1UlalliieDto e
do lucro, destinadas I Seguridade Social, altin dó dJIpoIlO DO art. 22, Jlo caJeuJadu mediante.
a aplicaçto das seguintes ãlíquous: .
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.......................................................................................... lO .

• .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. •• e ••

DECRETO-LEI N! 2.397. DE 21 DE DEZEMBRO DE 1987

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. no uso da atribl' ·.,llo que lhe
confere o artigo 55. item lI. da Constituiçlo.

DECRETA:

Art. I! A partir do exercício financeiro de 1989. nio inciairá o Im·
posto de Renda das pessoas jurídicas sobre o lucro apurado. no encero
ramento de cada período-base. pelas sociedades civis de prestaçlo de
serviços profissionais relativos ao exercício de profisslo legalmente re
gulamentada. registradas no Registro Civil das Pessoas Juridicas e

.constituídas exclusivamente por pessoas fíaicas domiciliadas no País.
.................................

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

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

Mensagem nO 728/91. de 7 de dezembro de 1991, do Poder Executivo

Senhores Membros do CoDgrcao Nacional,

Nos termos do artigo 61 dá ConItituiçln Federal, tenho a honra de lIIlbmoter l

elevads l!eh"bersçio de Vouas ExA:elenciu, arompt'nJM, de BlposiçIo de Moo- dos

Senhores Ministros de Estado da Economia, FazcotIa e PImcjamento e do Trabalho e da
l'rcYid!ncia Social, o texto do projeto de' lei complcmcntar. que "Institoi cootribuiçIo pua
tlnsnclamcnto de seguridade socia1 e di outras provld!nciu".

° projeto cuida. pois, da institui;" nova contribuiçio COll
u técnicas e juridicas do FDI~OCIAL. valendo-se l1ll
experiAncia aCUlllU1ada pelo Depai:ta-.nto da Receita Federal COIl •

adIlinistraçÃo a cobrança deeta contribuiçio e prav6 aua extinçio
for>oal a partir da efetiva vig6ncia 'da nova nom que _ p1:etenda·

editar.
a projeto inova .. relllÇAo Aquelacontri1>u,içio ..aplIDlUI ·00

que di.. ~ito a auà lIbrangAncia .. relaçAo IID univarao da'

contribuintes •

A<> instituir o FIKSOC:IAI! .. 1982. o laqisladOr el.,. a
fatur......to ""'" _ .se cálculo. pera. as ~u ~~ais •
industriaia coa _ "., ilIpoato de renda devido • u ~ 
instituiç6ell iaentea do iJIposto de renda nAo _taYP a1cnCl.M

pela aua incidAncia•

:Iaao trouxa ináarOB probl_ legais ã ~icmais que

filleraa ,..:,. que, pceteri...,...,ta. a let nu.. a .;mficar .• bUe. ~
cálculo. Porá, __ coa .... UDificaçAo, ..

penou juridicaa iaentea~_ exc1uidU' do uniftrIIÓ de

·contribuintes.

llntendanda- que. o cuataio da aequri_ , enua de toda

• aoci..sad8. o, projeto exclui do lH11 .;aço ele incidADcia

exclusiv.-nta aqual.. oontribuintea que por fQX9ll da det:erllinaQ&o

constitucional OVo operacional. ..tio ilIpoaaibilitadoa de ser
alcançadoe peia lIUa incidlnciÍl.

Brasflia, 07 de clezembro de 199L

EXPOSIÇ1\O DE MOTIVOS COIIJUNTA 119 151, IIEFP/MTPS. DE 6 DE DEZElIBIlO DE
DE 1991, DOS SEllHORES MIIIISTROS DE ESTADO DA ECOIIOIIIA. FAZENDA E PI.!!

NEJAMEIITO E DO TRABALHO,E DA PREVIDgIICIA SOCIAL.

Reapeitoa......ta.

~:~~~.
Fazanda • P1anej......to

Aviso ti' 1412/91 • ALISO. .

S-ke2GUA«)~,R.
Q RQCilDIa

trodo •
PreVidlnci. ial

Brulllá, (fl de dezembro . de I'lJ9L

Exoelentiaa:l.Jlo Benbor PreIIidenta da Rep1U>lica.

Tenho a honra da a_ter A elevada conaideraçio de Voaa.
BxoelAncia o anexo Projeto de Lei e<Dple.entar que institui a

contribuiçio SOCial incidenta aobre o r.t:urlmBnto para
rinanci..-nto da aeguridade na rorma previata no art. 195 da
constituiçio.

AlI contrcvérllias preaentea a respeito da laqalidada e atá

da constitucionalidade da cobrança da contribuiçio pera. o

FDlSOCIAL tia provocado na a.. n1Dero da açõea judiciaia .. to~

da queatio. provocando o conqestiommanto do~ judici6rio. a·

intranqüilidade do contribuinta a, ulu.a.enta. vm=tiginoaa queda

da sua arrecadaçio.

. Senhor Primeiro SecrcWio,

Bnc:aminho a ....~ a Mcnsapn do Ezcc1cnt1Mimo ScIIhot

Presideote da RcJ!!\bUca, acomjlanhada de~ de MOÚ'IOI dos~~ de
Estado da Economia, Fazenda e PIanejamilnto e do Traba1bo e da PrcridIDcia SocIal, .
rcIativa a projeio de lei complementar que "IIlItitoi contribuiçIo pua fiDanciarncnto da .

.lCIIIridade soclal e di outras providencias"•.
Atcnciossmente.

~~~
MARCOS COIMBM

SccteWio-GeraI da
Presid!ncia da,:RcJídblk:a .

A Sua ExA:e1!ncia.o SenhOr .
!?cJiutado INOCl!NClO OUVEIRA
=rw.Scgj~o da CAmua dos Deputados
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cÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI Ng 2.200, DE 1991
(Do Sr. George Tákimow)

Altera o artigo 65 da Lei ~9 4.504, de 30 de novemb~
1964 - Estatuto da Terr.a._.

(ÀS COMISSOES DE AGRICULTURA E pOLfTICA.RURAL; E DE CONST!
TUICÁO E JUSTIÇA E DE REDACÁO(ART.54) - ART.24, 11).

UCongresso Nacional decreta :
Art. 1 - O art. 65 da lei n 4.504, de 30 de novembro' d~

.1964 que disp~e sobre o Estatuto da Terra~e dá outras providência$
passa a vigorar com a ~eºuinte reda~ào =

.Art. 65: O im6vel rural n~o é divisivel em areas de dimen~

sttesinferior à constitutiva de módulo de propriedade rural •
Paragrafo 1: Constituem excec~es ao disposto neste artigo

os casos'de divis~o do imóvel em fl.tnr;ào·'de·sucess~Q causa mortis e as.
partilhas judiciais ou amigáveis •

."Art.· 2: Esta lei entra em vigor na data de sua publicàç:lll:o,
revogadas as disDosi~b~s em contrar.io •

JUSTIF I CATIV.A'

.·A proibj,I;~O. nos parece extremament.e i·njusta • Esqueceram-se.
os: "legisladorés de que ém peqUenas área poderá o homem do campo fazer
agricultura de subsistência para si e familia ,e ao ,meamo tempo ,nos.
intervalos das'cul turas", exercer outra ativid~de qualquer

. ~A essêncIa do 'condom,j,nio é. a sUa· indivis1bili.dade ,e a lei
a.tuál prevê a impcssibi lidade de div .is~o de. im6vel . ruràl' em areas me

·.110reS ::Iue o módulo n.tralou fr~~t<o minimad.eparcelaménto para evit~r
o-tninifundio •

.. . Entretanto o que se o95.lõ!rVa na .r~alidade , e com' grande fl""e-'
quencia.:, é que embora exis9' .no papel , juridic:ame~te, o condominio
rural. de' pequenas propr.i.:ft~des , na pratic:a é dividido e explorado in
dividualmente • E o'condominio for;ado •

Na prática somente se torna exigivel a anuência. dos demais
c::oçdominos para: todos os ates inerentes à propriedade de um deles,

'quer: seja para emprestimos, venda, ou onerac;:'<o por qualql.tertituloda
sua parc;e 1a :

. . - O USQ e :costume j à tornou .. essa proibi''i~o em letr.a fria._
lT\1:lrta •

Impedir-se a compra de pequenas áreas pelo homem do =~mpc ê
penalizar o pobre J aquele que ~~o·tem meios suficientes para aquisi
C;~o de ares. maior , obrigando-o ao ·êxodo rural , com consequente au-.
men·to .de todos os problemas I_lrbanos dai decorrentss •.

. Impossibi 1 i tado de adql.lirir pequena porc;:.<o de tsrra o ruri-
cola se vê ~brigado ao êxodo e se transforma em boia-fria.
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Oportuno se faz le~brar aqui que a pequena propriedade é
responsável p'~la maior produ~~o agropecuária do Pais e que pequenas
areas rurais, principalmente se perto de centros consumidores, tem

.numeras op~~es eccnomicas ehA algumas a~e de alta rentabilidade
As autoridades municipais já entenderam assim em grande par

te' dos municipios brasileiros, tanto que procuram instalar'o Cintur~o

Verde , cue nada mais é do que o ludibrio da disposi~~o legal impedi
tiva do minifundio • Nesses cintur~es, ao la~o de incentivos e acompa
nhamentos, faz simplesmente o MINIFUNDIO

DOURADOS~ cidade sul matogrossense donde venho , hoje pujan
te e progressista, iniciou sua real ascery~~o no rumo do desenvolvimen
to com a implanta~~o de milhares de MINIFUNDIOS ,com a instála~~o

por Getulio Vargas ,do NL4cleo Colonial de Dourados • Foi a primeira
reforma agrária ocorrida no Pais J feita na década de 1.940

'Jap~o ,Holanda e F.ran~a já comprovaram que os minifundios
funcionam. O que se denomina aqui de Minifundio é grande propriedade
naquelas 'na~ees ,de exiguos territ6rios • E seus agricultores tem
contribuido para os seus continuos desenvolvimentos, vivem bem e têm
renda per !:apita em mui·to superior à dos Brasileiros

Este dispositivo que proibe o minifundio ,em si já é cruel e
injusto ~Mas a proibi~~o de recebimento de area em decorrência de he
ran~a e a proibi~~o de divis~~ judicial ou amigável de área já em con
dominio, o dito condominio for~ado, se nos parece até mesmo inconsti
tucional por alviltar contra o direito de propriedade

Isto ~ o que nos propomos~anar através do pre

Sala das sessees,--

. .
.. ..,. - .. ,31 ......'_D .. 1tN·

DaIPOE O ESTATUTO 'DA 'I'BItA,. E D.( UUTaAS
~aovJD&NCJAS

•..••....... ~ ...._.... ~.~~ ...........• ~ .•••.....•.........

.•••.•.•••.........•...•. ~ .. ~••.•.............. ~ ~ .
CAPITULO ~l'.,... DA éOLONIZAÇAO (iS)

••••••,' e ••.•••••.•••••••••••.•••••'•••••••••••

..DI Da' ~'I ' .111'

......... "!~ ••••••••••••••••. - •••••••••.••• - , •.• ~ ••••-_ .

•...•..••........•.....•.... ~ .. ~ ~ .•.....••.•..••.•. ~ .
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Janeiro de 1992

PROJETO DE LEI NR 2.201. DE 1991
(Do Sr. George Takimoto)

Concede isenção do IPI às Prefeituras Municipais na aqui
sição de veIcu10s que especifica.

(APENSE-SE AO PROJETO "DE LEI N' 4.496, DE 1989).

o Congresso Nacional decreta :

ndo da

Art. 1 - Fica concedida isen;~o de IPI (Imposto sobre produ
tos Industrializados) às Prefeituras Municipais para a compra de equi
pamentopesado , composto de Moto-niveladoras, tratores , pas-carre
gadeiras, retro-escavadeiras, rolos compressores e caminh~es bascu
lantes •

Art. 2 - As aquisi;~es ser.o previamente autorizadas pela
Câmara Municipal, tornando~se os bens adquiridos lnalienaveis por pe
ríodo de cinco anos da data da compra •

• unico: Poder~o,outrossim ,a qualquer ~empo serem aliena
das, via. hasta pública, as sucatas de referidos bens se ocorrer p~rda

total dos veiculos por qualquer motivo.
,Art. 3 - As firmas vendedoras , para fins contábeis , deve

r~o obrigatoriamente constar nas notas fiscais a presente isen~~o, bem
como a autoriza~~o da Camara Municipal" , remetendo uma via das mesmas
para a De~egacia da Receita Federal a que· estiver sujeito o municipio

Art. 4 - A presente lei entra em vigor na data de sua publi
ca~~o, revogadas as disposi~~es em contrário.

JU8TIFICA!;I!iD

\ ~esta época de penúrias e de recesso financeiro, principal-
mente\d+ante da quase falência dos Municipios, =réio ser desnecessário
justi"ficar \0 porque da isenl;~o pretendida I}p-""presente projeto de lei •

Entretanto, para argumentar~ póderiamos dizer que essa quase
insolvência da Prefeituras Municipais se deve a injusta distribui;~o

de rendas .• e a atual conjuntura economica brasileira.
Esza situa;:lo faz com que os alcaides tenham cOada" vez mais ,

dificuldades para exercerem 'suas obriga~~es basicas , mormen~e a con
serva~~o das'vias urbanas e a preserva~~o, ao menos, da malha rodoviá
ria vicinal~a molda poderpropi~i&r melhor escoamento da safra ru
ral.
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os quais se pre
que beneficiam

o equipamento pesado acima descrito, e para
tende a isen~~o s~o caros ~ mas imprescindiveis , e
realmen~e toda a popula;~o •

No pre~o de custo final dos veiculo$·~itados. segundo pes
quisa do DIEESE, 37,1 ~ representam os imposto~, , e a isen~~o do IPI ,
um dos maiores ali incidentes, trará real red e pre~o e benefi-
cios obvios à popula~~o , em sentido lato ,ue uem paga

Sala das s ss~es;

PRTOJETO 'DE LEI NII 2.341, DE 199t
(~Poder BJKuUw)

MBNSAGEM NIl '7OOm.

Paço.aber e O PRBS:IDZR'TB DA RBPOBLXCA
Lei. qu o Conqre..o Nacional decreta e eu sanciono a .equinte

D~.pÕe sobre ~ orqanização da Pre.i
dencia da República e dos Ministé
rio. e di outra. providencia••

CAP!'l'ULO I

DA PRESIDl!NCIA DA REPllBLICA

8ECXO I

DA ESTRtrrtIRA

Art. fi' PIca alado, 110 Imblto do MlniIltrio du Re1Içllea IlxIerilel, o CUJO de
lIIl:addo de CoolnlIe lJlIemo, cdd!&O'DAS-I01.5,

.• AIt..,. FIéIm crIadoI, aIoda. 110 Imblto do M1IlIat6rIo dIi RdIÇlleI Exlerilel, !lei
.... ele~ PriDcIpIl. c6dIIo DAS 102.4. !lei cqDIde~, códi&O DAS-l02.3. e !lei
ClIIIOIde~.códlIDDAS-llIU '.

AIt. 8" l!IIaLeI ealra CIlI YIpem 1·~JaI*o do 1!l92.

AIt.,.~....... 220 42 daLel,,1.02I, do 12 do lIlrl1 do 1m......
Lé~i~41 ~o dTI4iA4 ~q;t;>,4 PELe:> Aut'ott.

de 1990.abrilLEr JlO S.028, de 12 de

e••encialmente,~ial~~r:t:;~::genciad. República ê con.tituída,
Gabinete Peseoal d~ Presi~ente dae~~áb~i~~.GabineteMilitar e pelo

parllqrafo unico. TllIllbem a inteqrZllll.
c.. a) OODO órqão. de con.ulta do presidente dll RepÜbli-

1. o Con.elho da República,
2. o Con.elho de Defe.a N.cional,

dente da Rapúbl~~.~omo õiqio. de ••••••oramento imediato lIO Presi-
1. o Con.elho de Governo,
2. o Alto Comando da. Forç•• Armad•••
3. o Z.tado-Maior da. Força. Armad•• :
4. a Con.ultoria ·Ger.l da RepÜblica,'

Pre.idente da R:~~~a~qioa dll a••i.tincia direta' e imediata lIO

1. a Secretaria dll Cultura,
2. a Secret.ria da Ciência • Tecnologia,
3. a Secretaria do Meio Ambiente,
4. a Secr.taria do Dea.nvolvimento Regional.
5. a Secretaria do. Da.porto., •
6. a Secretaria da Administração Federal,
7. a Secretaria d. A••untos Estratégico••

AtUr•• estrutura do Ministério das Rel.ções Exte

>riof~.' e dê.outr.s providênci.s.

tAs l:OIIISSOBS DB TRABALIIO., DB AllMINISTRAClQ B SBRVI
,cO PllBLICO;B Dl!' CONSTITUIClQ' B JUSTICA B DB RlIDA: •

~ (Al'I:. 54) - ART. 24, U)

()~NACIOlCALdaeIa:

....,.,,:: ,1° A __ WIIca do NIaiIIIrIo dII 1IdIçlleI l!llledonlI ClClIIIpl-se OI

I· do ........dIaIlaok.dIIIa10 MiIIIIIm do l!IIIdo:

~5~c).... dollnlçoBqrkr,

n·.....
I) SIc:IelIdI do ClIalroIIlIlltlno;
b) ea-IaodahdIil:a:

m.1IpllClDco:

I)a~du~llDedoreI,qaollcomplledo:

u:=::::=== '
3.~do A..-1!c:mIlaIblI;
4.~do 8IrYIço lIúedoi; .

b) _1oIIIIlleI cIIpkn*irer P""' 3 j : •

c)_JlIIpdglleI~

-.; AIt. 'Z' '" Secz-.lII """""Ill _ ......... O ...... 0Ild0 c:oaber••__ CIiIIIIlIOII~ .

.....~I'IlJ:,;:\':. OI ClIIIOI do --1IpICial, do~ do l'oltIk1a
...... O~ do ea.tiJIe, all!l'lIrelln 11-'- 26, VI. dald
........~1\1._do 1!1!JO, aIIIndo"LeI"L16Z, c!e' dljMIliIIO do 1991•.

/ .
AIt..v l'1ca cdMIo o CIIJO do~ dIIlleIIl;ia l!llledonlI do __

........ CllIII RIldbaiçIQ II-.l do Cr$ 1.059.~ (1IIl mlIIIIo, ciDqlIeoIa.e DO'IIl mlI.lIiIceIl1oIo .
__ooilD~OqaG!la~ , .
t'IiL 21111 l'l'lliI*I do Ltli qae 'bn a __ do MIiIII*Io dII~ BDerIínI. e ...... oauM,
....·'rD ~

.r.fanifo dIIIl:o.. () 8DcIldrIo-Clcnl dII llIIII:&lI~ lá lICaeIdo lIlIiD
........di ItepeIica dIIIIe OI MIaIIlrw do Pr\meIIaa-.. CImiIla de DipIoIaIIa qao __
'.-ddoc:lilftadil MiIIIIo~_Cldllt~ IIada.... CQID.... "M

AIt. ~ I"- criIdOI OI cqDI de lIeCNl*Io di A..-.~ !IIl:nlIrIo do
~1'llIIIcoI. SIcnC*Io do~~ O !Jecnll*Io do 8cnIço 1hlIrIor. c:ddIF DAS
101,6,.

• '. 1'Irfpafo dIIIl:o. OI~ diII ClIIIOI lll&ridOI DO ...... doIIe M'ÜIO Idl !'re::.~~ da lIptiIca dIiIIIIlO OI MiaIIInlI do PIIaIeln a- da amin do
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aoa Humanos.,

IV - Comitê do Fundo Nacional de Meio Aabiente.

CAP!'l'lJLO IX

DOS HIHIS'r!RxOS

I - Conselho Nacional d. De.porto.,
11 - Conselho de Administração do Fundo de A.si.tln

Profissional,
111 - Departamento de De.portás Profi••ionax • Rio-

I - Departamento d. Int.ligência,
11 - Departamento d. Macroestratigia.,

111 - Departamento d. programa. Especiai.,
IV - Centro d. Pesqui.a, e De••nvolv~to para a 'e

Comunicaçõe.,
V - Centro d. Formação • Aperf.içO&Jl8nto d. RacUr-

guraxiça das

cia ao Atleta

Profissional,
. ~ - Departamento de D.sporto. da. P.ssoas

ras d. Deficiência~

V - (VETADO).
VI - [VETADO).

VII - (VETADO).
P~igrafo único - [VETADO).

tor Público,

Art. 13 - A Secretaria do D.senvolviaento R.gional,
tem por finalidade planejar, coordenar, supervisionar e controlar a
ação dos órgãos e .ntidades federais que atuem em programas • ~roje
tos de desenvolvimento regional, bem assim ar~icular-8. com orqâo.
congêneres dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios.

Art. 14 - A S.cr.taria dos De~porto., com a finalidk
de d. realizar e.tudo., planejar, coord.nar e supervisionar o 48aen-
VO~v1lllento do desporto no Pais, de acordo com a pol!ticà Nacional -4á
D.sportos, zelar pelo cumprimento da legislação de.portiva • prestar
cooperação técnica e as.istência financeira .upl.tiva ao. B.tadpe,
ao Distrit9 Fed.ral, aos Municipioa, ao. T.rritôrio. e à. entidade.
nacionais dirigentes do. desportqs, tem a s.guinte .s~rutura bá.ical

Art. 15 ~ A Secretaria da Administração Fed.ral, cóa
a finalidade de realizar estudos, formular dir.triz•• , ori.ntar nor
mativamente, planejar, coordenar, supervisionar e controlar o. a..
suntos referentes ao pessoal civil da'A4ministração Pública Ped.ral
direta, indireta e fundacional, bem as.im o. ref.rente. ao••erviços
g.rais, ã modernização e organização administrativas • ao. .i.t....
~.s:~~~~~r~eb~~~~:~samentode dados dessas entidad•• , t .. a ••guin-

I - Conselho Nacional do Meio Ambiente,
11 - Departamento de Planejamento e Coordenação da

Politica Ambiental,
111 - Departamento Têcnico-Cientifico e de Coopera-

Art. 17 - sio o. seguint.s o. Mini.tlrio••

I -.da ju.tiçaj
11 - da Marinha,

111 - do Exército,
IV - das Relações Exterior••,
V - da Educação,

VI - da Aeronáutica,
VII - da Saúd., .

VIII - da Econamia, Faz.nda , Plan.jamento,
IX - da Aqricultura·. R.forma Aqrária, .
X - do Trabalho e da Previdlncia Social,

XI - da Infra-Estrutura,
XII - da Ação Social••

I - Subsecretaria de Controle d. Informitica d& 'e
11 - Depart~nto d. Recur.o.·Humano.,

111 - Departamento de Serviço. G.rai.,
IV - Departamento de MOdernização ~istratlva,
V - Departamento d. Admini.traoão 1mobililria.

Art. 16 - A S.cretaria de A••unto. Estratigico., _
a finalidade d. exercer as atribuições de S.cr.taria Executiva do
Conselho de Governo, d.senvolv.r estudo•• projeto. d. utilizaçlo de
áreas indispensáveis ã s.gurança do território'. opinar .obre o ...
ef.tivo uso, fornecer o. subsidio. n.c•••ários 1. 48ci.58. do Preei
d.nte da República, cooperar no plan.jamento, na .'xecução • no __
panhamento de ação governamental com vi.ta. i d.f••a da. in.titui-·
ções nacionai., coordenar a formulação da politica Hacional ~lear
e supervisionar sua execução, salvaguardar int.r••••• do Bstado, bea
assim coordenar, sup.rvisionar • contro~ar ~rojeto•• programas ~
lhe forem atribuidos pelo Pre.idente da R.pública, ta a S89\Ünte
.strutura básica•

VI - Secretaria Especial de Informática,
VII - Instituto de Pesquisas Espaciais:

VIII - In.tituto Nacion~l d. Pesqúi.a da Amazônia,
IX - Instituto Nacional,de Tecnõloqia.

Art. 12 - A Secretaria do Meiá Ambiente, cOlll a fina
lidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar as ativida
des relativas ã politica Nacional do Meio Ambiente e ã pr.servaçio,
conservação e uso racional dos recursos naturais renovivei., t.. •
.eguinte estrutura básica:

Art~ 60 - O Conselho de Governo, integrado ~elos Mi
nistros de Estado, com a finalidade de as~es!orar o Pres1dente da
República na formulação de diretrizes de açao governamental, reu-
nir-se-á quando por ele convocado. ~

Parágrafo único. O Conselho de Governo sera pr!sidi-
do, em cada reunião, pelo Ministro de Estado para este fim designado
pelo Presidente da República.

Art. 70 - O Alto comando das Forças Armadas, integra
do pelos Ministros Militares, pelo Chefe do Estado-Maior das Forças
Armadas e pelo Chefe do EstadO-Maior de cada uma das Forças Singula
res, tem por finalidade assessorar o Presidente d~ República nas de
cisões relativas ã politica militar e ã coordenaçao de assuntos per
tinentes às Forças Armadas.

parágrafo único. O Alto Comando das Forças Armadas
reún.-se quando convocado pelo Presidente da República • é secreta
riado pelo Chefe do Gabinete Militar.

Art. 80 - O Estado-Maior das Forças Armadas, mantida
8Ua atual estrutura, tem por finalidade assessorar O presidente da
R.pública nos assuntos referidos no art. 50 do Decreto-lei nO 200,
de 25 de fevereiro de 1967, e legislação especial superveniente.

Art. 90 - A Consultoria Geral da República, com fi
nalidade de assessorar o Presidente da República em assuntos de na
tureza juridica, uniformizar a jurisprudência administrativa federal
• coordenar, supervisionar e controlar as atividades do serviço ju
rídico da Administração Pública Federal direta, indireta e fundacio
nal, tem sua estrutura básica inte~rada pelo ga!lin.te do Consul
tor-Ger~l e pela Consultoria da República.

Art 10 - A Secretaria da cultura tem como finalidade
planejar, coordena~ e supervisionar a formulação e a execução da po
litica cultural em âmbito nacional, de forma a garantir o ex.rcicio
dos direitos culturais e o aceBSO às fontes da cultura; apoiar e in
centivar a valorização e a difusÃo das manifestações culturais, pro
mover e proteger o patrimônio cultural brasileiro, tendo como estru-
tura básica: •

I - Conselho Nacional de Política Cultural, _
II - Departamento de Planejamento e Coordenaçao;

111 - Departamento de Cooperação e Difusão.
parágrafo único - [VETADO).

Art. 11 - A Secretaria da Ciência e Tecnoloqia, com a
finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar as ati
vidades de ciência e tecnologia, inclusive programas especiais ~ de'
fomento e as atividades de pesquisas e desenvolvimento em areas
prioritárias, 'tem a seguinte estrutura básica:

I - Conselho Nacional de Informática e Automação,
II - Departamento de Fomento, . _

111 - Departamento de Planejamento e Ava11açao,
IV - Departamento de Coordenação de Progr~as;

V - Departamento de Coordenação dos Orgãos de Exe-

SEC!O li

DAS FINALIDADES E ORGlINIZACXo

I - Chefia,
11 - Subchefia da Marinha1

111 - Subchefia do Exércit01
IV - Subchefia da Aeronáutica:
V - Serviço de. Segurança.

'Art. 40 - O Gabinete Pessoal, com a finalidade de as
sistir ao Presidente da República nos serviços de secretaria parti
cular e ajudância-de-ordens, tem a seguinte estrutura bá.ica:

I - Secretaria Particular:
,lI - Ajudãncia-de-ordens.

Art. 50 - O Conselho da Repúb~ica • o Conselho de De
fesa Nacional, com a composicão e as atribuições previstas na Cons
tituição, terão a organização e o funcionamento regulados em lei es
pecial.

Art 20 - A Secretaria-Geral, com a finalidade de as
sistir direta e im~diatamente ao presidente da Repúbli:& no de~empe
nho de suas atribuições e, especialmente, na coordenaçao da açao ad
ministrativa no acompanhamento de programas e politicas governamen
tais e'no reíacionamento com os Estados, Distrito Fede=al e Munic!
pios e na supervisão técnica das secretarias da Presidencia da Repu
blica, tem a seguinte estrutura básica:

I - Subsecretaria-Geral,
11 - Cerimonial,

111 - Secretaria de Controle Interno.
Parágrafo único. O Gabinete Militar e ~ Gabinete Pes

soal subordinados diretamente ao Presidente da República, vincu
lam-~e administrativamente ã Secretaria-Geral.

Art 3Q - O Gabinete Militar, com a finalidade d.
a••i.tir dir.ta • imediatamente ao Pre.idente da R.pública no de.-;;
penho.d. sua. atribuições no. assunto. referent•• Ã a4aini.traç
militar, zelar pela sua segurança pessoal, a do Secretário-Geral, a

do Chefe do Gabinete Militar e a do Chefe do Gabinete p.ssoal; bea
assim das respectivas residências e dos palácios presidenciais, ~
a seguinte estrutura básica:
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fI (VETADOI.
9) marinha mercante, portos e vias navegáveis;
hl participação na coordenação dos transportes

aeroviários, na forma da lei;
i) telecomunicações, inclusive administração,

controle e fiscalização da utilização do espectro de rádiofreqüén
eias;

dI política salarial,
el política de imigração,

VIII - Ministério da Infra-Estrutura:
a) geoloqia, recursos minerais e energéticos;
bl regime hidrológico e fontes de energia hi-

parágrafo único. sio Kinb1:roa di! lI:atado o. titulare.
lo. Miniatirio••

S&ÇJIO I

D6s MINIS'l!RIOS IliILI'1'AJlIl8

Art. 18 - A e.trutura e o. a.lIWlto. que con.tituaa
lrea da ee-petincia do. Miniatlrio. Militare., .io o. e.pecificado.
1Io DJtereto-lei nll 200, de 25 da fevereiro da 1967, e leqblaçiD ....
pecial .uperveniente.

uçXo II

DOS MIRIsT!RIOS CIVIS

dráulica;

ea, inclusive

viário;

cl
dI

nuclear;
el

mineração e metalurgia:
indústria do petróleo e de energia elétri-

transportes ferroviário, rodoviário e aqua-

II - Ministério das Relações Exteriorea~
-aI política internacional; •
bl relações di~lomáticas, serviços~'sulares;
cl participaçao naa negociações é rciais,

econômicas, técnicas e culturais com países e entidade. eB anqe~
r •• ,

Art. 19 -. o. a..untos que con.tit~ lrea da ClOIIpe-'
tincia de cada' Mini.tério Civil são oa .eguinte.s

I - Mini.tério da Ju.tiças
aI ord_ jur!dica, nacionalidada, ci~a,

direito. pol!tico., garantia. conatitucionab,
• bl, aegurança p(!blica, PolIcia FederaJ:, Roc!ovil

rb e rerrovilxia rederal e do Di.trito rederal,
01 ~niatraçiD penitenciária,

tõrio e migrações

oficiaia,

gal,

trial,

dI estrangeiro.,
el documentação, publica~ão e arquivo dos ato.

fi defesa da ordem econÕMica e metrologia le

gl índios,
hl registro do comércio "e--p;-ºpriedade indus-

jl se~iços postais;

IX - Ministério da Ação Social:
a) assistência social:
bl defesa civil;
c) políticas habitacionais e de saneamento:
d) radicação de populações, ocupação do terri

internas.
SOBSECXo I

DO SECImT!.lUO EXECUTIVO
Art. 20 - Havérá em cada Ministério Civil, exceto no

Ministério das Relações Exteriores,um Secretário Executivo, caben-

do-lhe, além da supervisão das Secretarias não subordinadas direta
mente ao Ministro de Estado, exercer as funções que lhe forem por
este atribuídas. "

Parágrafo único. O Secretãrio Executivo será nomeado
pelo Presidente da República, mediante indicação do Ministro de Es
tado competente.

SOBSECXo II

DOS ORGXoS COMUNS AOS MINISTl!RIOS CIVIS

dI programas de cooperação internacional;
e) apoio a deleqações, comitivas 8 representa

ções brasileiras em agências e organismos internacionais e multila
teraia,

Art. 21 Haverá, na estrutura báaica de çada Mini.
teria Civil, exceto no Ministério das Relações Exteriores, o. ..
guintes õrgãos.

universitárias;

.anitãria nu

toa,

III - Ministério da Educação:
aI política nacional de educação;
bl educação, ensino civil, pesquisas e extensão

cl magistério;
dI educação especial;

IV - Ministério da Saúde:
aI política nacional de saúde'
Bl atividades médic~ e paramédicas.
c) ação preventiva na área de saúde' vigilância

fronteiras,nos po~toB e aeroportos, ,
di controle de drogas, medicamentos e alimen-

I - de assistência direta e imediata ao Miniatro de
Estado: o Gabinete':

11 - setoriais:
aI Consultoria Jurídica, exceto no Ministério da

Economia, Fazenda e Planejamento:
bl Secretaria de Administração Geral;

c) Secretaria de qontrole Interno.

Parágrafo únieo. Compete aos Consultores Jurídico• • ,
no Ministério da Economia, Fazenda e Plànejamento; ao Procurador-G.
ral da Fazenda Nacional, prestar assistência direta e imediata aoa
respectivos Ministros de Estado.

cia complementar;

el pesquisas médico-sanitárias:

ebl o Conselho Nacional de Política Criminal

cl o Consefho Nacional de Trãnsito,
dI o Conselho Federal de Entorpecentea,

I - no Ministério da Juatiça.
ai o Conseiho de Defesa dos Direitos da Pe.soa

Art. 23 - são órg~os eapec!ficos do. Ministérios Ci-
via:

Humana:

Penitenciária:

SOBSECJ!.cr III

1>0 MINISTl!RIO DAS REI.AÇOES l!XTERIORSS

I - ~ Secretaria de Estado das Relações Exteriore•
que compreende:

bl Secreta+ia-Geral de"Pol!tica Exterior,
cl Secretaria-Geral Executiva;
di Secretaria-Geral de Controle;

II - Repartições no Exterior, abrAngendo:
aI as Missões Diplomáticas Permanentes,
bl as Repartições Çonsulare.; .
ai as Repartições Eapecíficas Destinada. à. Ati

vidades A~nistrativas, Técnicas ou CUlturais.

SOBSECJ!.O IV

DOS ORGXoS ESPECfFICOll

aI órgãos de assistincia direta e ·imediata ao
Ministro de Estado;

Art. 22 - sáo órgãos da estrUtura básica do Mini.ti
"rio das Relações Exteriores:

VI - Ministéri~ da Agricultur~ e Reforma Agrária:
ai produçao agrícola e pecuária;
bl padronização e inspeção de produtos vegetais

insumos utilizados nas atividades agropecuárias-
cl reforma agrária e apoio às atividade~ ru-

di meteorologia, climatologia;
el pesquisa e experimentação agropecuária'
fI vigilincia e defesa sanitária animal e'vege-

gl irrigação;
h) assistência técnica e extensão rur~l:

- Ministério do Trabalho e da Previdência Social:
ai trabalho e sua fiscalização;
bl mercado de trabalho e política de empregos'
cl previdência social e entidades de previdê~-

VII

tal,

v - Ministério da Economia, Fazenda e Planejamentos
aI moeda, crédito, instituições financeiras,

capitalização, seguros privados e poupança popular;
bl administração tributária;
cl administraçáo orçamentária e financeira, au-

ditoria e contabilidade públicaa;
dI administração patrimonial;
• ) comércio exterior,
f) negociações econômicas e financeiras com Go-

vernos e entidades e8trangeiras,
gl desenvolvimento industrial e comercial;
hl abaatecimento e preços;
il elaboração de planos econÕMicos, projetos de

diretrizes e propostaa orçamentáriaa,
jl estudos e pesquisas sócio-econÕMicaa,
11 sistemas cartográfico e e.tatisticos nacio-

naia;

e animais e de

raia;
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VII - no Ministério da Infra-Estrutura:
a) a Secretaria Nacional de Mina. e lIlltalur-

b) a Secretaria Nacional de Energia,
c) a Secretaria lIacional dos Transpo"1;es:
d) a Secretaria Nacional de comunicaçoas,

VIII - nO Ministério da Ação Social:
a) o Conselho lIacional de Serviço Social,
bl a Secretaria Nacional da Habitaçio:
c) a Secretaria Jlacional de Saneamento:
d) a Secretaria lIacional da Promoção social,
e} a Secretaria Especial de Defesa Civil,.
f) a Coordenadoria lIacional para Integraçao da

....oa portadora de Deficiincia.
parlqrafo únicO - (VETADO).

CAl'!TllLO III

Art. 27 - são extintos:
I - o Gabinete Civil da Presidência da República:

11 - o Serviço Nacional de Informações:
111 - a Secretaria de Planejamento e Coordenação da
República:

IV - a Secretaria de Assessoramento da Defesa lIacio-

t - da Economia, Fazenda e Planejamento;
11 - da Agricultura e Reforma Agrária:

111 - do Trabalho e da Previdência Social:
IV - da Infra-Estrutura:
V - da Ação.Social.

Art. 25 - la decorrência do di.po.to nos arts. lO, 17
extinto. os cargo.:

I - de Mini.tro. da Estado Chefe:
a) do Gabinete ' Civil da Pr.sidência da Repúbli-

b) do Gabinet. Militar de Presidincia da Repú-

c) do IstadO-Maior da. Forças Armadas:
d) do Serviço Nacional de Informações:

11 - de Ministros de Estado:
a) do Planejamento,
b) da Fazenda;
c) dos Tran.porte.:
d) da Agricultura:
e I do Trabalho:
f) do De.envolvaento da Indústria • do COOIir-

g) da. Mina. e,En.rgia,
h) do Interior:
i) da. Comunicações:
j) da Previdência e A.sistência Social:
1) da Cultura;
a) da' Ciência e Tecnologia.

Art. 26 - sio o::riedos os seql1intes cargos d,e n.atureza

Viana,

c) no Ministêrio da. Relações Exteriores:
1. a Delegação para o Desarmamento e Direito. Huma

nes, ell Genebra:
2. a Delegação Permanente junto aos Organismos Inter

nacionais Sediados em Londres1
3. a Missão permanente junto' às Naçõe. Unidas, ..

Lesados,

nal:
. V - os Ministerios da Fazenda, dos Transporte., da

Airicultura, do Trabalho, do De.envolvimento de In~ústria. do Co
mercio, das Minas e Energia, do Interior, das Comunicações, da Pre
vidência e As.istência Social, da Cultura e'da Ciência,. Tecnologia.

VI - .s Secretarias-Gerais e as atuais Secretarias
ou A••••sorias· Internacionais dos Ministérios Civis ou órgão. equi
valentes da Presidência da República, ressalvado o disposto no art.
19:

VXI - as Divisões ou ABsessorias de Segurança e In~
formações dos Ministêrios Civis e os órgãos equivalentes das entida
des da AdMinistração Federal indireta e fundacional.

S lo - são, ainda, extintos:
a) na Presidência da República:
1. o Con.elho de Desenvolvimento Econômico:
2. o Conselho de De.envolvimento Social,
3. o con.elho Superior do Meio Ambiente,

b) no Ministério da Ju.tiçaí
1. a comissão de DQfesa dos Direitos do Cidadão:
2. o Conselho Nacional de Defesa do ConSUMidor:
3. o Conselho Federal para a Recon.tituiçÃ~ do. Ben.

Presidência da

4. a Repres.ntação Permanente junto à FAC e O1'9anis
~. Internacionais Conexos, sediada em Roaa:

S 20 - O acervo patrimonial dos órgãos referidos no
"caput" de.te artigo .erá transferido para o. Ministérios e órgão.
que tiverem absorvido as corre.pondentes atribuiçõe., facultado ao
Poder Executivo, apó. inventário, alienar o excedente ou doi-lo aos
Estado., ao Di.trito Federal, ao. Hunicipios ou mediante a autoriza-

I - secretÃrio-Geral da Presidência da República:
11 - Chefe do Gabinete Militar:

III - Chefe do E.tado-Maior das Força. Armadas:
IV - Chefe do Gabinete pessoal do Presidente da Re

'pública:
, V - oito cargos de Secretário BXecutivo~ sendo ua

.. cada Ministério de que tratam os incisos I, V, VII a XII do art.
17.

S lo - Os titulare. dos cargos referidos nos inci.os
I a IV d••te artigo perceberão vencimento mensal de NCz$ 196.200,00
·(cento e noventa e seis mil e duzentos cruzadoB novos), 'reajustado
no aeSlllO percentual e época 8111 que for fixada a retribu\l.ção dos )li
ni.tros de Bstado.

S 20 - Os titulares dós cargos referidos nO 'inciso V,
~ as.iIIl o Consultor-Geral da República, perceberão vencimento men
.al de NCz$ 166.500,00 (cento e sessenta e seis Mil e quinhentos
cruzados novos), reajustado no mesmo percentual e "época :em.' que for

, fixada a retribuição dos Mini.tros de E.tado.

e 24, do

iIlspecial:

o Conselho Nacional de politica 'Fazendã~ia~
o Con.elho Monetário Nacional: , '
o Comitê Brasileiro de ~nclatura:
o Conselho Nacional de seguros Privados;·
a Cimara superior de Recursos Fiscai.:
o. lo; 20 e 30 Con.elhos de contribuintes!
o Conselho de Recursos do Siatelllll rinanca,

a procuradoria Geral da Fazenda Nacional:
a Secretaria Nacional da Econo=ia:
a Secretaria da Fazenda Nacional:
a Secretaria Nacional de Planejamento: _
a Secretaria Especial de Politica Econõmi-

n) a lacola de Administração Fazendária:

Reforma Agra-

a)
b)
c)
dI
e)
fI
gl

h)
i}
j)
1)
a)

- no Ministério da Saúde:
a) o Conselho Nacional de SaGae:

'b) ~ Secretaria Nacional de Vigilãncia Sanit~

c) a Secretaria-Nacional de Assistênoia ã S.ú~

v - no Hiniatério da Agricultura e

a)'o Conselho Nacional de Agricultura:
b) a Comissio Executiva do Plano da Lavoura

c) a Secretaria Nacional da Defesa Agropecuá-

d)'a Secretaria Nacional da Refo~ Agrária:
el a Secretaria Nacional de Irrigação:

VI - no Ministério do Trabalho e da Previdência So

a) o Coneelho Nacional de Seguridade Social:
bl o Conselho Nacional do Trabalho:
c) o Conselho Curador do Fundo de Garantia por

d} o COnselho de Ge.tão da proteção ao Traba-

e) o Conselho de Gestão da Previdência Comple-

f) o Conselho de Recursos do Trabalho e seguro

g) o Conselho Deliberativo do Fundo de AIlIp~ro

h) a Secretaria Nacional do Trabalho:
i) a Secretaria Nacional de Previdincia Social

Art. 24 - slo criado. o. cargo. de Ministro de E.ta-

j) a Secretaria Nacional dos Direitos da cida

1) a Secretaria Nacional de Direito Econômico:
1Il1 a Secretaria de policia Federal:
n) o Arquivo Nacional:
o) a I~rensa Nacional:

11 - no Ministério da Educação:
a) o Conselho Pederal de Educação:
b) a Secretaria Nacional de Educação Bãsic'
cl a Secretaria Nacional de Educação' Tecno.,

dI a Secretaria Nacional de Educação superior I
el o Instituto Nacional de Estudos e Pe.qu:!'sa.

fI a Coordenação de Aperfe'içolllll8nto de Pessoal

do.

aaDtar:

SocialI

ao Trabalhador:

• COllP~ntar:

T8IIPO de Serviço:

lhadorl

c1&l.

cacaueiral

r1~:

1'1&.

cal

IV - no Ministério da Economia, Fazenda e Planeja-

de Nivel Superior:

III

Educacionais:

vos:

dania e Justiça:

e) o Conselho Superior de Defesa da Liberdl\de
de Criação e Expressão:

f) o,Conselho Nacional dos Direitos da Mulher:
g) o Conselho NÁcional de segurança Pública:
h) o Conselho Nacional de Metroloqia, Normali

zaeão e Qualidade Industrial:
i) a secretaria Federal de Assuntos Legislati-
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Art. '0 - C08IP8te ao COIll\llA.

·····················ii·:·d;t:~;;:·~d~··j~i9:;··~:;;i;i~:·-;
retliaaçia de estudo. da. alternativa. e da. po••ivei. con.aqdincia.
lIIIbi.ntai. de proj.to. público. ou privado., requi.itando ao. órgão.
fed.rais, ••taduai. e .....icipai., bea a••ia a entidade. privadas, a.
infor.açõe. indispen.áveis pera apreciaçlo do. ..tudo. d. illpaCto
aJlbiental, e re.pectivo. relatório., no ca.o de obra. ou atividade.
de .ignificativa degradaçio lIIIbi.ntal, ••pecia~nte na. ár.a. con-
i1iderada. petr1llanio nacional.
.•..•••....•.......•.P;;i;;:f~·a;i~:·õ·S;;;;:~i;i~· d;:M;i~·· i;bi.:;t:
I, ._ preju!ao da .ua. fançÕé., o Pre.idante do COllA!fA.-

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

..._.....•..•.....•..•..........•...............................•...

euf'.nJLO v

DU DISPOIICOU pIlLUS I: TJWlSIT(lRUB

I - Or9ão Superior. o Con••l!lo de Gov.rno.
~ a função da a••••sorar o Pre.ident. da República na foraulaçi~
·de 'polltic~ naoional e na. d1retrba. goverllUlCntai. para o _io _
b.lai:té • o. recurso. lIIIbi.ntais, •

. :tI - Orgio Cooi.ultivo • Deliberativo. o can••-
.1JIo 1Iac10nal dó lIaio Allbiente - COIlAIlA, CCII a finalidade d. a.....o
rar, ••tucf.ar e propOr ao Con••lho de Governo, dir.trb•• d. pol!ti
o&!.~-!!i.para o _io lIIIbient. e o. recur.o. naturais • d.-

liberar, no Ü1bito d. alUI COIllpetincia, aobr. noZ1lll. • pedrõe. c'*P&
tlvei. coa o ..io lIIIbiante .coloqicamant. equilibrado ••••ancial I
.adia qualidade de vida, .

UI - Orgão C.ntral. a Secretaria do lIaio _
bi.nt. da Pre.idlncia da República, coa a finalidade d. planejar,
coordenar, .upervbionar e côntrolar, cc.o órgio fed.ral, a polItica
naoional • as diretrbe. 90v.rn-ntai. fixadas para o ...io &llbi.n
tel

IV - O~ão Ex.cutor. o In.tituto Bra.il.iro do
Meio Allbi.nte...·do. ~.o••aturai. Ranovávei., CClIl • finalidade
de executar e faz.r executar, c.... órgão federal, a política • dire
trbes 9_taia fixada. para0 ..io lIJIlbientel

~. 60 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

apoio tlcn1co ou adldnistrat1vo ao. órgio. e outra••ntidad•• da Ad
~straçlo PúbUoa Pedsral direta, aut:irquica ou fundacional.

Art. 33 - Lei de no%llll. ,gerais .obre De.porto. diapo
ri lIObw o proc•••o de julv_nto da. qua.tõe. r.lativa. i di.cipli
na • ia CCIIIpetioõe. lIaaportiva••

Art.· 34 - o. r.cur.o. int.rpo.to. contra ·decisõe. re
ferente. a pre.bçõel, contribuições • infraçõe. i legislaçlo pr.vi
daacilria • trabalhi.te continuario a ••r proc•••ado. • julgado. pe
lotI órqlo. atualMnte cCllll1f.tant•••

parlvrafo unico. o. órgão. r.ferido. n••t. art190 s.
rIo·extinto. CCII a in.talação do Con••lho a que aluda a al!nsa 'f'
., inciso VI do art. 23.

. ' . Art. 35 - A Lei no &.938, d. 31 d. ago.ta d. 1911,
altera4J pela Lei nll 7.'04, de 11 de julho d. 19'9, pe... a vigorar
0ClII a. ~&9Uinte. lKl4iUoaçõ...

·Art.l'" - B.ta Lei, CCII fllJlC!aMnto no. inciso. VI •
nt. do. art. 23 • no art. 235 da cim.tituição, ••tabelec. a Po1!t1ca
Jacional do Maio Aslbient., .au. fina • mecani...,. d. fOrBJ:laçio e
aplicaçlo·, caa.t1tui o 81.t.... Racional do Meio Allbient. - SISKAHA e
~tui o Cáda.uo de Defe.a Allbi.ntal.b) transfarir, para o. órgão. que tiv.ru ab.c·

a. corra.pondente. atribuiçõ.s, as Tabela. E.peciai. de ~rego o~

de P.s.oal T~rário,
c) fixar a lotação do pe.soal no. órgão. da Pr••idên

cia da República e nos Ministério. Civis, b.. as.im redistribuir
••rvidore. no interesse da admini.tração.

aI .xtinquir ou tran.ferir, no iAhito da Admini.tra
ção Pública F.deral, madiante alteração de denOMinação e especifica
ção, .em aumentO de de.pe.a, .cargo. ou funções d. confiança do. Gru
po. Direção e A••es.oramento superior.s (DAS) e Direção e Asse••ora
mento Intermediário (DAI I ou funções equivalentes de natureza ••pe
cial,

Art. 28 - O .xced.nte d. pe••oal em ex.rcicio no. Or
gio•• Mini.tério. organizados no. termo. d••ta Lei .erá.

I - dispensado, quando ocupante, exclusi..._nt., d.
flaçlo de confiança (LT-DAS) ou de Função d. A•••••oramento Superior
IDlI,

11 - aut:OllatiCUleJlt. devolvido ao. órgão.. .ntida
::: de ·origu, quando·.. tratar.d. .ervidor•• requisitado. ou cedi-, .

III -"exonerado do cargo _ c:c.is.ão ou funçio d.
_ fiança (DAS) ou dispen.ado: da funçio (DAI), r.tornando ao cargo
011 .-prego pe%lian.nt., _ prejubQ do dispo.to no iteB s.guintel

IV - oonsid.rado _ disponibilidade, quando ocupant.
de oarvo"ou -.prego pe~nte do. r.spectivos. quadro. ou tabel...

'. S 10 - A traaiteçio do proce.so de disponibilidade
lIu-8e-l _ carlter de urglncia.

I ,20 - R....lvada • hipót... de acw.ulaçlo 11cita,
_ RrYidore. _ diaponibilidad. '·vedado .xercer qualqu.r cargo,
baçlo 0lI~ 011 pr..tar ..rviço. re-m.ra4ps a qualquer tltulo,
_ l5c9108 ou .ntidade. da AdIIiniatração ~lica pedsral, do. Esta
doa, do Distrito Pederal ou do. Municlpio••

I 30 - Pica o Poder Executivo autorizado a di.por,
Mltisna decreto, .obre o aprovait_nto do pe••oal d. que trat.. o.
~.afotl preced.nte••

I 40 ~Ro. Orgio.·ond. não exi.ta quadro próprio de
pe.aoai. de apoiotlcnieo-adIIini.trativo, poderlo ..r Sl&ntida., no.

"Casoi de CCIIprovada naca.s1dad., ClUYida a IIacreteria de AcIIIinistra
çlo patleral da ·Pre.tdlncia da RapGblica, a. fança.. d. a••••sor_
to nparior atl a 1JIplantaoão do re.pectivo quadro da peasoal.

AR, 29 '- O dispollto ne.ta Lei nIo legit:J..a o. ato.
pn.tiGado. _ daaacordo cc. a laq1slaçlo _ vigor, n_ axoDara da
rupouabi114ads ei. infratora••

ção legislativa especifica, a instituições de educação e de a••i.
tôncia social, ... fins lucrativo., r.conh.cida. na fo~ da lei.

S 30 - a o Poder Executivo autorizado a reman.jar a.
dotações oiçanentária. do. Orgio., Unidade. e Entidad•• da Admini.
tração Direta e Indireta, inclu.iv. Fundacional, extinto., em Unida
d.s de Referência Orçamentária de cada subprojoto ou .ubatividade,
para o. Orgãos, Unidade•• Entidad.s que tiv.r.~ absorvido a. cor
re.pond.ntos atribuiçõe., mantida a re.pectiva cla••ificação funcio
nal-programitica, inclusive o. titulo., de.critore., meta. e objeti
vo., b.. como a re.pectiva cla••ificação por grupo. de natur.za da
de.p••a, d.terainada. na Lei no 7.999, de 31 de janeiro d. 1990, com
o. valor•• estaba1acido. em conformidade com o Decreto nO 98.913, d.
31 d. janeiro de 1990.

S 40 - A. d••pa.a. empenhada. e executadas ati 15 ~e
..rço de 1990, pelo. Or2ão., Unidades. Entidade••xtinta., d.v.rao
•er deduzida. da. dotaçoe. dos Orgios, Unidades e Entidades que ti
varem absorvido as corra.pondentes. atribuições e •••umido a r ••~c
tiva proqramação orçamentária na forma do parágrafo anterior.

5 50 - Para o. fins do dispo.to ne.ta Lei fica o Po
d.r Executivo autorizado a.

Art. 30 - A. entida4a. integrante. da AdII1n1.traçio
MIllica Pa4eral indhata .•erlo vinculada. ao. órglo. da Pre.idincia
da .....110.' • SOB Jlinistlrioa, .N91IDdo aa no%llll. con.tante. do f 111
do et. 40 e S 211 do art. 50 do Decreto-lei nO 200, de 25 de fe",,·
reiro de 1917, a lI1Ijeito. I .upervislo exercida, respectiv_r."~
pelos lacretlrio. da I'res1d1ncia da "pública e PlIlo. lI1nistro. d.
~, por intaJ:llld1O do. Secratlrio. dos Mini.l:iríO••

Art. ·31 - J'ica va4a4a a raa1baçlo de displnd1o. a
qaalqaar t!talo cca ~eração pe.soal,· ~_to ou raeabolso da
pllto. dá transporta, e.tadia ou al~taçlo, por .otivo de partici
11&010 _ COII..lho, Cc.1..1o ou outros órgão. colegiado. da AcIIIin1.
traçlo P4blica pedsral dirata, qaa nlo po.elWl co-patincia judican
te.

I 10· - O...rvioo. de ncretaria _ecuti'la do. cole
114l4o. serlo obrivatori_nte provido. por órglo. intaqrante. da ••
~tura bbiça do J1i1li.tlrioô

S 20 - A participeção _ órVIo. colegiado. CCII fan-·vas•. de. m%lllltbação;. deliberaçlo, fisoalbaçlo, con.ulta, coordena
~Io, .....ao:lIMJlto e foraulacão "de pol!tic;.. lI4!ltoda1., .erl cond_&da pre.teção de _""iço. relevante••

Art. 32 - Pica vedada, ainda, a: odaolo de _tidada.
",MIIiai.trsçlo MIlUca J'etIe:a1 1nd1ret:a, CCII fina11d4lk_~pre~

Art. 3& - O art. 20 da ~i nO 7.735, de 22 de
favarairo de U8', pa••a a vigorar CClIl a .&9Uint. redaçio.

·Art. 20 - I criado o In.tituto Bra.ileiro do
Heio Allbitint. e do. Racurao. Ilaturais Renováv.is - III»IA - Autarquia
Pedaral. de Ragiaa Especial, dotada d. personalidade jurldica de Di
reito Público, aUtonoaia adIIinistrativa. financeira, v1nculeds ã
lecretaria do Meio Allbient. da Pre.idlncia da Rapública, cca a fina
lidada de a•••••~ã-la na foraação a coord.nação, bea cc:ao executar
e fazer executar a polltica nacional do ..io lIJIlbient. e da pre.erva
çlo, oon••rvação e uso racional, fiscalbação, controla e f_nto
doe recur.o. naturai•. •

Art. 37 - O art. 40 da Lei no 7.7", de 10 de
julho de lU9, pe••a a vigorar cca a .&9Uinte redaçio.

·Art. 40 - O Pundo R.cional do Haio Allbieut. I
adainistrado pela Secretaria do lIaio Aslbiente da Presidlncia da. I.a
pública, d. acordo coa a. diretrbe. fixada. pelo Con..lho de Gover
no, s_ prejuho das cCXllpe1:lncia. do COIlAMA.·

Art. 3. - O art. 10 da Lei nO 7.853, da 24 de
outubro de 1919, pes.a a vigorar CCII a .&9Uinte redaçio.

·Art. 10 - A coord.naoão .uperior do. a••unto.,
ações 'lOV&rn-ntai•• l18dida., referente. a pe.soa. portadora. de
d.ficiincia, inawabiri ~ Coordenadoria Hacional para a P•••oa Porte
~a de Deficiineia - CO_, órgão aut:P- do Ministirio da Açlo
Social, ao qual ..rio d••tinado'" r.óur.o. orç_ntirios ••pac1fiqo••



160 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Janeiro de 1992

\ '. .s10na18,

.outubro de 1975,

compor-s.-á de 11
blica, Bendo:

p.ráqrafo único. Ao õrqão a que •• r.i.r. ..U
artiqo c.berá formul.r • política Nacional p.r. a Int.qr.ção da P••
soa Port.dor. de D.ficiinci., ••u. plano., proqr.... • proj.toi •
CUlllprir •• in.truçl>e. .uperior.. que lhe. diqUl r ••peito, coa • coo
peração do. d_ia õrqão. pGblico•• "

. Art. 311 - A Lei nll 7.232, de 23 de outubro d.
ln4, pe.... viqorar coa a••&qUint•• lIOdificaç6e••

"Art. 611 - o Con.elho N.cion.l d. Informática •
Autoaação - COMI» - i con.tituído por repr••ent.nt.. do. Mini.tro.
d. BconooIi., Faz.nda • P1an.j...nto, d. Infra-E.trutur., do 'frab.lho
• da ~8oci.l, d. Educ.çio, d.. Rel.çõ•• Exterior•• , pelo
Chefe do E.t.do-Maior da. Força. Armada. e pelo S.cr.tário d. Ciin
cia • 'fecnoloqi. e d. Adaini.tr.çÃo Fed.r.l, repre••ntando o Poder
Ex.cutivo, .bea a••iIIl por • loito) r.pre.entantes de entidad.. nÃo
qoverna..ntai., cccpre.nd.ndo r.pr••ent.nt.. da indú.tria e do.
u.uirio. de bens • ..rviço. de informática, dos profi••ion.i. • tra~

belh.dor.. do ••tor, d. coaunided. ci.ntí.fic. e tecnolóqica, de ÍII-
pr.n.a .• d. irea jurí.dica. .

. S 111 - Cabe a Pr••idênci. do Con••lho N.cional
de Inf~tic•• Autoaação ao Secr.titio d. Ciincia • 'fecnoloqia."

Art. 44 - O art. 43 da Lei nll 6.251, de • de
pa.sa a viqir com a .equin~a redação,

"Art. 43 - O Cons.lho lI.cional de De.porto.
(onz.) ~ros, noIIeado. pelo Pre.idente da Repú_

I - o Secretário do. De.porto. da Pre.idin-
cia da República, Coa0 ••u Pre.id.nt.,

11 - dois. membro. indic.do. pelo llecretirio
d<;>. De.port<;>. dontr. pe••o~! d. el.v.d. expr•••Ão cí.vica • d. notá

, r10S conhac1m8ntoa e exper1encia .obre desporto para ••rvir.., Da
como 111 Vice-Presidente ., outro, Coa0 211 Vice-Pre.ident.,

'1 . III - um repre.entant. do COSliti Ol!apico 8r.-
.1 e1ro, por esta indicado,

IV - UM r.pre••ntante da F.deração Bra.il.ir.
de Medicina E.portiva, por e.ta indic.dor

• V - ~ ~opr.s.ntant. da. conf.deraçõe. diri
g.nte. de desportos nao-prof1s.10nai.,por e.t•• indic.do,

VI - um repre••ntant. d.. confed.raçõe. diri
g.ntes"de.de.portos profi.sionais, por e.ta. indic.do,

Profi•• 'onal da 11· , VI! - UM.repre••ntante de clube. de fut.bol
• D1Vi.ao lIac10nal, por estes indic.do;

VIII - um repr••entante do•.•tl.ta. nio-profi.-

S 811 - (VETADO).

Art. 40 - o. art•• 55 • 67 da Lei nll 7.501, de
27 de jUJlho d. lU6, pa.... a viqorar coa •••quint. redação.

de 1"0,abril

Art. U- IVB'rADO).

Art. 50 IVB'rADOI •

Art. 51 IVll'fADO) •

Art. 52 (VB'rADO) •

Art. 53 IVB'rADO) •

Art. 54 IVftADCi) •

Art. 55 IVll'fADO) •

Art. 56 (Vll'fADO) •

sua publicaçlo.

_ Art. 57 - O Poder Execu1:1yo disporl 8Clbre a or-
qanizaçao • f!U'cio_nto dO. Miniatéri0•• Orqlo. de que u ..te a.ta
Lei, e.pecialMnte do Connlho 4. GOveXJlO • da 8I1&lI CiIiaru.

Art. 58 - O Coa••lho de GonrDo propod O 'laDO
lIacional de CooperatiYiSllO, • Nr aubM1:1do ao Con9re.ao lllIaioaal.

Art. 511 - Esta Lei anua _ vigor DlI data de

Ilradlia, _ 12 58
111911 da Independlncia • 10211 da Rep6blica.

vo••
X - _ :repreaant:ut:e doe tJcniooe" dullocü

S 111 - O. ~ro. refer.i40a DOa iDC1__ V, n,.
VII .aria indicado. por "el.ição, _ ....lo .apec1a~ _11."
par•••te fim, presidida pelo 1:1t:ular da lecreter.ia doa~.

S 211 - o. -.bro.a referido. DO. 1Aa1_ ~,
IX • X .ão de livre indicação do Secr~lrio do. De~•

S 311 - O Mndato do CODH1heiro _I de ll1:I 2
(doia) ~., permi1:1da a recondução, • nIo u1trapassarl, _ qaa1lp_-'
hipat••• , ao dO presidanteda JtepGbUca."

Art. 45 - As CCIIpetlDciaa 46 atribu1v!N 40 lIt
ni.tério da Educaçlo con.tante. na. Lei. nll 11.2", de '24 de~
de 11175, nll 6.251, de • de outubro de U75 e nll 7.152,: de 14.....
abril de 1989, .ão tran.f.rida. I secretaria do, De"~ da bMi
dincia da JtepGblica.

Art. 46 - O Con••lho CUrador a que .. refere o
"caput" do art. 311 da Lei, nll 7.8311, d. 12 de outubro d. un, pas_
a t.r a .eguint. CClIIIpO.ição. 3 ·Itr") repreaantante.· 40. uabeJbIldo
r •• e 3 (tr;.) repr.santant•• do. ~regadore., a1'" de 1 1_) re
pre.entante d. cada uaa da. .&qUinte. an1:14.d.. • a~lo.' KinJ.etkio
da Econcai., Faz.nda • Plane:l_to, K1ni.téri0 do 'frabaIbo • da
Previ!!inci. Social, KinJ..tido da Açio 8ocial~ caixa)lCon!aica Pede
ral • Banco Centr.l do Braail.

"Art. 47 - O Requ~to a que .. refere o ~.
67 da Lei nll 7 .50~, d. 27 a. junho de 1,.11, 00II. a reda;1o dada pela
pre.ent. L.i, ••rJ baixada pelo Pod.r IIxecut:1YO DO prazo da _to •

"vinte dia••
• _ Art. 48 - A. funç6e. delUllpClhada. -: pe"lu m..:

.oe. Diploaatica. r.f.rida. na alínea " c" do S l~ do ~. '61 ..r"
atribuída. à Delegação P~nt. em Genebra, I ti.alo :lunto ia
çõe. Unidas _ Nova Iorqu. • I.' llIIba1xada. _ LoDdre., VJ.aa • __•.

IX - ua r.pre.entante do. atleta. profi••io-

" Art. 110 - RevÓ9-" o ~. 211 da Lei nll 1.353
de 29 de aqo.to de lU5, o ~. 111 da Lei nll 1 531 de 15 da ~
bro d. 1986, o art. 711 de Lei nll 11.131, ê!e 31 de a90.to de 1181 _
a redação dada 'pelo inciso IV do ~. 111 da Lei nll 1 804 de li de
julho 'de 1989, o !rt. 11 da Lei nll 1.853, da 24 de~~ de 1'"
• d_is diapo.içoe. em contrlrio. '

II - O Mini.tro d. Sequnda Cla•••,.o cOapl.
ter 60 (•••••nt.) ano. d. idade ou 15 lquinze) ano. de cl•••• '

III - O Con.elh.iro, .0 completar 58 (cinqd.nta
• oito) ano. de idade ou 15 (quinz.) ano. d. cla••••

S 111 - A tran.ferincia para O Quadro E.~c~al
do Serviço Exterior ocorr.rÃ n. data em que •• v.rificar a pr1a.1r.
da. dua. condições previ.ta. _ cada ua do. inciso~ I, II • UI d••.-
te artiqo.· .

S 211 - O Diploaat. em mi••ão perman.nt. no .x
terior, tran.f.rido para o Quadro E.pecial do S.rviço Exterior, ••rá
~ido para a Secr.tari. de E.tado, nÃo pod.ndo .ua partida do
posto exceder o prazo de 60 (•••••nt.) dia., contado da data de sua
tran.f.rincia para o ref.rido Quadro.

.•...................h-t:·67·:·õ·Ã~iii;;· i~;i· ;;;i·;;;id~·~i;·i;':
qi.l.ção que lhe for aplicÃvel, r ••peitada. as peculi.ridad.. d.cor
rente. da n.tureza especial do serviço e da. condições do mercado
loc.l de trabalho, na fOrlll& e.tabelecida _ r.qul.-nto prõprio."

Art. 41 - A transf.rincia para o Quadro E.pe
cial do. Ministro. d. Primeira Cla..e, do. Ministros de Sequnda
Cla••e e do. Con.elheiro. que, eJIl 15 de aarço de 1990, h.jam cOlllple
tado 15 (quinze) ano. d. cl•••e, far-••-i dentro de 90 (noventa)
dia. contado. da referida d.ta, JU.ntido o prazo d. partida "previsto
no S 211 do art. 55 d. Lei nll 7.501, de 27 de junho de 1986, COIl ..
lIOdificaçõe. introduzid•• por e.ta Lei.

parágrafo único - A tran.ferincia para o Quadro
Especi.l dos Ministros de Prillleira Cla..e, do. Mini.tro. de S.gunda
Cla... e do. Con.elheiro. que vi.ram • coapl.tar 15 (quinze) anos de
cl•••• , ante. d. 15 de junho de 19110, far-.e-i iqu.lmente dentro do
pr.zo ••tabel.cido n••te artiqo.

Art. 42 - o. titulare. do. õr~Ãos r.f.rido. nas
.line•• -b·, ·c· e -d- do inciso I do art. 22 ••rao nomeados pelo
'r••ident. d. RepGblica d.ntre os Mini.tro. de Primeir. Cla... d.
Carreira 'lie Diplomata que tenhu exercida ch.fia d~ lIOi..ão diplOlll'
tica, _ c.rát.r permanent., .inda que cOSli••ionado••

Art. 43 - Serão tran.fonwlos _ Consulado. Ge
rais o. Con.ulado. Ger.is de Primeira Clas.e coa "ode na. cidad.s da
Los Augel... , Milão, lIova Iorqu•• Porto.

S 311 - O Diplomata tran.f.rido para o Quadrt
E.pecial dO S.rviço ExUrior nÃo pod.rá .er de.iqnado para mi••õeL
pe~.nte. ou transitórias no exterior.

S 411 - O Mini.tro de Sequnda Class. que tiver
ex.rcido, por no mí.nilllO 2 (dois) anos, a. funções de Chefe de Mis.io
Diplcaitic. permanente t.rá a.s.qurada, n~ Quadro Especial do Servi
CO Exterior, a remuneração correspondent.. dO carqo de' Ministro de
Priaeira Cla.s. do me.mo Quadro.

S 511 - O carqo dO' Ministro de Sequnda Clas.. do
QDadro E.pecial do S.rviço ExUrior t.n.r~foraar-s.-i em carqo de Mi
ni.tro d. Primeira Cla..e do _SIlO O'.....;ro, na data em que o rel\P&c
Uvo ocupante sati.fizer, ant.. de atinqir a idade de .po.entadoria
aa.pDl.ória, .0. r.quisito. do inciso I do art. 52 desta Lei.

S 611 - O cuqo d. Cons.lheiro do Quadro E.pe
cial do Serviço Ext.rior transfo~r-s.-á.. c.rqo de Mini.tro de
S&qunda Cla..e do _.mo Quadro, na data em que o respectivo ocu~te

..ti.fiz.r, ant.s de atinqir a idade d. .po.entadoria compulsoria,
os requisito. do inci.o II do art. 52 de.ta Lei.

S 711 - O cargo d. Con.elheiro do Quadro E.pe
cial do Serviço Exterior, tran.fo~do, nos t.rmos do p.rigrafo an
terior, _ c.rgo d. Ministro de S.gunda Classe do me.... Ql>adro, não
poderá vir a .er, po.teriorment., tran.formado .. carqo. de Mini.tro
de Pr~ir. Cla••••

"Art. 55 - 8~ão tran.f.rido. para o auAdro E.
peci.l do serviço Exterior.

I - O Ministro d. Primeira Cla... , ao cOlllPl.
ter 65. I.....nta • cinéo) ano. d. idade ou 15 (quinz.) ano. d. cl••..,
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10'

lU

12'

I 3" - (VETADo)

Art. 20 - 1a'tIoeJ-. ás dt.posi'i'6a' •• COfttrÚ'io..

Br..Ui., •• 08 da :l_ire
170" da :I:JIdap'RLI6Ilcb a 103" da JIaJldb1ioa:.

AtlLo,_lor-corra.~ta 11 lat. lIA •

Do v.lor correspondente 11 lat. lIA , 11
corre.pondenta à laf. Jl1 21

Do valor corraapon4eJlta 11 Rat. Jl1 22 .0
corrupondente à laf. IIS 14

AciR do v.lor corre.pondenta à Ia~. .1 14
,~------..;..;..;--

,---_.._--_..,_.--_._-----
,.ixas (co. Dau !lO PCC- Lei n" 5.'45170) AliqQOtaa
------_._-,--~..;....----,;.---

"

Art. 10 - A contriblliçlO de que trata o art190 Ulterior _
ri r_lIal<la .lO i ••ouro ii.cional DOa pra.o•• condl~ a.taJlalaci
de. pelo JUniaUrio da lccmoIIia, razanda a Pl_j...~.

, Art::. 11 ,- O art. 247 da Lei n" '.112, da 1"0, pua•• vi..-
I:'ar _ a lIe9Uinta radaqlo:

-Art. 247 - Par••faito do diaposto no 'l'1tu1o V:J: ~ta
Lei, haver' .ju.ta da conta. coa • Prav1d1nci. lIocial, COZ'ftlaIlOlt
denta ao pariodo da contribuiçlo por parta doa .arv:tcloru calat.ia
taa abrangidos pelo art. 243.-

Art. 12 - ;" declar.da axtinta a cr.titicaçio sapaci.l i_t.i
tuida pela lAi n" 4.341. d. 13 de junho d. 1964. e. dacorr'nci. da
incorporaçlo aos venciunto. dos servidora que f.81.. ju li _
~pçio.

Art::. 13 - Apli........ no que COUber 11 'l'abela da V.nciaant:oe
de que trata o Anexo da.ta lAi, os paECantuai. utabalac:idoa no • '"
do art. 2" d. Lai n" 7.!l23. d. 19'9.

iflo. fiI'Uldo-lh. a.aegurada a conta9.. de ta~ anterior da~
plI)lioo f.dar.l para todoa ... tina, ._to:

'I - &mItlliol
U - 1ncorporaçio da 9%'.t.ificaqlo da que tr.ta o aR. 12 lia

citada 1.il
UI - liC&ft9&-prbio por ...iduidada.

Pari9%'.fo 1IIIi_ - JIo _ do i,neiao UI, o taIIpo antedor ..
MrYiÇD ..r' oontado para .faito da .plicaçio cio di.pato no az1;.5-. .

Art••• - A partir da 1" da abril da UI1, Da aarvidana
qualificado' no .rt. 243 da lAi n" '.112. da 1"0, paII." a COlltri
buir ..naal_nU par. o Pleno da Seguridade Iocial do aarviclor, iJw
t.ituido paIo art. 113 da ..... lAi.

Art. '" - A contribuiçlo _naal • qua 'a nf.N o art. 231
da Lei n" '.112. d. 19!10. incidir'.obra a raaunaraçlo _al do
urvidór e .•er' calculada ..di.nU .pl1caçi() da .eguinta taballll

-JlJ;'t..2' - ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

········v·:·~t;·~;~;·d;·s;b;;ti;~~·d;·P;;;idi~i;·~·j;Pdbii~.:
MIIdo 1m eio cada sae:rataria da qutl trata ••11_ -c- do par'gr.fo
lIIúco do .rt. 1":

V2 " oito.cargml d. sacratido-SlCacutivo••ando Da .. cada
lC1ni.U;r!ode que trata. os inciso. I. V • V:J:I • Xl:I do art. 17,
t:ria cargoa d. Bacraúrio~ral. no Mini.terio detr.ta o inci.o
.ri do ..s_· .rti'JO • \111 carC)O d. SIlb••cra1:irio-Garal d. Sac:rete
rÚ-Garal d. PrasicWnci. da RaJl1lblica.

I 1" - Os titUlare. cios carga ••pacificadoS na.ta .rt190
"Cabu'io vanciunto _nsal da:

.) cr$ 127.530.00 (canto e vinte • a.ta ail, quinhentos •
Ulllta cru.eiroa). oS referido. nos inci.oa I a IV: ,

. b) cr$ 117.'7'.00 (c.nto e d.z••••te .il. oitocentos • a.
WIIta • oito' cruzeiroS), oa ..neionados no inci.o V, ba. ...i. o
de cona\ll~r-Garal da Rapllblical

c) cr$ 10'.225.00 (canto'oito .Ui duzentos a vinta a clll
CIO crus.iro.). o. d. qua trata o inciso n.

I 2" - __bentos fixados no par'9%'.fo anterior ~ri

'~ida r.pta..n~o, ..naal ilqUiv.lantll a c•• por canto do ru
,.e:tiYD valor.

, I' 3" .. OS vaneiuntos fixadoa no S 1° ..rlo .tu.~iz_
Ma _ .... deta. e ind1c•••• qutl fore. r ••juataclo& Da vanc~MIltos

doa ..rv:ldora. pllblicoa fadarais.

.ar'9%'.fo l1nico - t •••egur.da. c:o-o vanta.,.. paaaoal no.!
nal_te idantific'val•• dit.ranq. porventura r.aultanta d••pUca
çlo do di.posto naste artiqo .os ••rvidora. qua parcabi.... refari
das vantalJ&ftS l10ll ~a de lagi.laçlo anterior.

Art. 14 - O di.posto no incbo :J:I do S 5" do aR. 2" da Lai
"" 7.'23. da 12 de da••abro da 1919. aplica....os curaoa de r_

I ." - OS urviclore. ted.rab•••tadUab. cio Di.tritO ...- qlo. de Apertaiç_nto, rupeeti_ta, .ini.tradoa pelo centro
deral • doa HUnicipios. invaatidos nos cargos .spacific.do. na.ta da l'o~o • Aperfeiçoa_nto d. Racurao. Huaanoa (ClrAb). ou aqui
art.i1JO. podario opt:ar pala ra1lUII&raçio • que faç.. jua no. órgloa val.nte. inatituido atrav'. do inciso V do art. 16 de lAi li" ••021,
GIl entidade. da orige•• co. direito d. parc.bar a bportincia cor- de 1"0. contOnlll dispu.ar o ragul...nto. , '
napond.nt•• cinqüonta • cinco por c.nto do vancb.nto fixado DO. Art. 15 - rica in.tltuida Cr.tificaçlo por Oparaç6as "pa
I li, acrescida da rapraaantaçloaanaal..- ,cid•• devida ao••ervidora. partancantu li. Categori.. runcionais

'1iit:'3" '. Aos ocUpante. do. carqo. da IUniatro d. latado , doa crupos Policia I'adaral • ~licia Civil do Díatrito rederal, pa-
facultado optar pala remun.ração: lu peculiaridade. d. ex.rcic~o dacorrentn da integr.l a excluaiva

I _ do aandato, .,. s. tratando d. Deputado radaral ou da dadicaqio à. atividada. do cargo • ,:"iacos a qIl•••tio .ujai1:O"
lIamIdol': I 1" - O valor d. gr.titicaçio corruponde • ~ pcIl'

11 - do cargo ou eopr.qo .f.tivo d. que ~.ja titular na canto cio vanci_nto do cargo .tet:ivo.
UIlilo. Estado. Distrito Federal, lIunicipio, auurqu1&. fundaçlo Pú- t 2" - A gr.tifiça'i'io nio •• incorpora .0 _i_nto, _
blica. ,ociedad. d. acor.o=i••iata 011 a•••presa pübl1ca. sar' coaputada ou aC\1llll1ada par. fina da conc•••io de .cri.ci~. 111

terio"•• aob o ".1&0 titUlo 011 idAntico f\lllClaMJltO.
p.dgrato \I:tico - Ha hipót:••a da inciao I. o Minist:ra d. Ia

tado perceberA. vantagtlll pacllluári. lnst1tuida pala lAi nO 7.374,
da 30 da ••t:.ab~ de 19S5: ., na do lnciso n. "rl!pra...ntacio _n
.al do r.spectivo car90' acr.scidd d. Eesoa vant.ge. pecuniar~s.

i d li t ~ d ~- Art. 16 - Il. apUe:eçlo do di.-to n••-- "_.
Art. 4° - A. d.spe.... ,,"soa s ••••n .çoo • lXl'.:aa a ..... li-tta ••taballlCido no caput do art lo-do ft-cr-to-l" oIIaa

i
rvar1.... O

colabOrador•••ventuais, quand? eo vl'~e. a .erviço. inclu.lve .ob a 27 de a~eato dI! 1'87 coa . • vw • -. n" 2.355. da
loroa <1<> diari.. , co..r ....., a conta <1as c151tações orça.,.ntar1" pró- 7.92J, da 12 d. daZ.~l'O ~ ~=;çao dada palo art. 1. d. Lei ""
priaa dos ór'il~o. 1nt:er•••a<1oa. contor:a d~.pll.ar o r.qulaaanto. Art. 17 _ Oa at.itoa fi~ancairoe decorrente. do dia~

Art. '" - Par. ateito da apoaantadoria, ~ con1:IIdo __ta Lai vilJOru a partir da 1° de j_1ro de 1"1•
.-ro O tapo da licença-pri.to a que u raf_ o az1;. 17 da Lai li"
••U2 de 1"0 que o HrVidol:' Illo IIoIIvar 9OAdo. Art. 1. - Inquanto nio for .plic.da a tabela de que tr.ta •

, , art. !lo. as contribuiçõa. doa ••rvidore. reqidos pela Con.olidaclla
Art. '" - O .aldo da conta vinculada ao l'UJIdo da carantia do' dali La1. do 'l'rabalho. anteriorunta l publica'i'lo da lAi nO 8.112, da

~ de .erviço - n:rs, do u\"Yidor a que •• aplique o ragiaa da 1'110. continuario a UI' d••contada. na fOJ'lla • no. parcantuU
:Ls1 li" ••112, de 1"0, pocIari UI' .acada nas bip6taU. prwi__ .tu.l_nta ..tabalecidoa par. o "rv1dor civil da Unilo, __rYado o
iJIcUoa XU a V:J:I do art. 20 da Lei li" ••\036, da 11 da Mio da U'O. di.pato no art. 10.

Art. 1t - lata Lai entra .. viqor na data de .ua pIlblic:açlo.
I 10 -:I wcIado o aaqua pela _ralo" nqt..

I 2" - O .aldo da conta incliviclualiude do 'IfIft, da lIftrido&'
.... optaIlta, ravartal" •• h,vor de Unilo ou da ~"""i~.

la: ." 1.162, de OI de jane1ro 4a 1111.
DUp5e ..,_ • ~1"o _ _i_
t.cItI, .aUrios, provant.cltl • dHai. n
tribuiç6a. do••arv1c1oru civia a .'
t1x.çlo do••01_ dos .U1t.raa do
todar Exacutivo, na 1lã1n1.traqlo 411-,
nta, .uÚrquica • fundacional, • dA
CllItru providAnci...

O PJtllaXDII.'l'S DA Jt •• OaLXCA
1'aqc> .abolr qutl o conqraaao )I.cional daorata ••u .anciono a

HlJlÜllta lAi:

Art. 1" - A partir da 1" da janairo da 1'91, os vanciMll_,
••1....ios. proventos. deui. ratribuiç6e. cio. ..rvidora civi. do
Po<oIIN Executivo. Alltarqutas • Pun<laçó•• 1'1ll>licas .ario r ••ju.tados
.. uJ,tent•• \111 por canto•• o soldo do Al.iranta-cla-lsqU.dr. ficará
fixado .. Cr$ 129.899,40 (canto. vinta • nova .tI. o11:_ntos • --,
venta a nova cruz.iros • quarllnt. cantavoa).

Par6grato línico • O di.po.to nut. artigo abral\lJ8" parca
1.. parcebidas •• cadt.r parzan.ntll a titulo d. inóeniz.çlo. o••u
xilio. a .bono., • o .allrio-f••ilia do•••rvidor•• ragidoa pela lAi
li" '.112. de 11 de dazUbro d. 1990. O abono e o .alÚ'io-fuili. do.
.tlitares, • a ra_raçio dos c.rgo. d. natureza espacial d. que
trata o .rt. 26 da lAi n" '.028, de 12 da abril de 1"0, alterado
paIo art. 2" d••ta lAi.

Art. 2" - O art. 2' da lAi n" 8.021, da 12 da abril de 1"0,
..... vigorar CllII u uquintu 1IOd1ticações:
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Na&__ doartiF 61 da QwwIboIçIo FededI, leIIIroo • boara de llIbmeIer I

..... dlIIIJcnIllIo da V_ 13m" d .'.'••,.....'" de BIpoIiçIo de MociVIII do

....... MiIIIIlro da BIIIIlIo dallt.Ila9lIeIl!ItIrIonI, o _ pnljIco'de lei que "Abra a

.....doMIaiII6rIo dai~BdIdora,e d6--)lIlMdeDcIaI".

BraIIIi, 2' da -..10m de 19'L

A _ ~la o 18ZIbor

~~coUor,

~ideate da aepobUaa.

cant_ tl.._~ da pon4enr a Voaa

~1Dala, _ anlla9lo crlt:erloaa de qIIal\to .. PU"
!lO 1liDJ,at:6r1o das 1Ie1açe. Ibd:8rl__ \U.t~ da-

__, euociada .. .-6de da inat:lW9Io e ..
~tacJ.a do que dela upena __ e _ledade, re
~ que .. nt_ a~ IlltIIinlatrativa da se
=-ar1& da Ut:ado.
I. A J!ZClIllllRa aoawtante do __ projeto da

lei nf1ete • pno~o, :I' apnNa DO 'tl1acUrIIo da
paN da v..a .-1tacJ.a, da~ _ nfona adIIi-
1lU1:nU•• qae tnMfOrM o Ka1:Ildo brUllaixo, tornando
o apto • I e11IOr ..ti.faor __toe da na9lo.
:lo oa _ftoe da _ ozd8a imernacional ..
npida 8YOl1J9lo u1qea _ ~ que poua confedr
__ ..U1dIIdII ao .-=- dllcl.a6z'lo, afinando aiDlSa

Mia ••lJItaa1a 8IIU8 • po11tloa ut.uM bnaileiZa a oa

'ob:l.tiv... peraaguidotl pelo IJOVU'DO da V__lhcia
da lIodarnbac;Ao do _11 • nforqo da _ inHrçIo in

ternacional.
4. Foi poaitiva • .nrlQlW08dora a upadtn
cla vivida aob o regi.- da tda IecrIltari..-Geraia, ..
partiCll1ar pelo iIIpulao dado .. coordanaçAo horbontal
dllntxo do lIiniat6do.
5. A raalidlldll 4aloonatroa, porft, que, ao
lado dIIaH iJIpulao, .. eIev.ri.. favorecer iCJUlllNnta a
coordanaçAo v.rtical ., .obratudo, UIIlI articulaçlo ..ia
i<J11 da lecretaria da btado cc. .. 1I1.116a. no ext.rior.
ti. ..... ordaa da ieUia., a criaçlo da
IecrIltaria-Geral da. 1181a96&& Bxtarioraa reaultaria _

l18dida oportuna para a coordllnac;Ao da a9lo diplc.itica •
o .....aora.-1lto direto do lIini.txo da htadO na diraçlo
• uacuçlo da politica externa.
7. nevo, a..ia, .. alta conaidar.çlo da
v..... _l""'ia o anuo proj.to da l.i, que cria a
lacratada Geral da. 1181&96&& _don.. Ia" l18dida,
..t:eriaUaando-aa .. Lai forul, aar' COIIPl-.ttada pela
&daptaçAo da utruturabúica a reg1aantal do lI1niat6
do, .agundo 110&0 tradiçlo a oa _lhore. IIOdaloa da ou
tr.. Clumcalari...

Aprova,ito a oportunidlldll para renovar •
V__l""'ia, Senhor Praaidllnta, a garantia do _

Mia pxotundo raapaito.

Jlncamlabo • _ SecreIaria a MeIUaem do~ Sea/Ior

PnaIdInle da llcp6bIIca, 1lCllIIIp&t1lwI de E1qloIlçIo de MollYoI do SeDbor Ml1IlItro da
s.do dai ReIaçiies EáerIora, reIatIwI • projeto de lei que "AJtera • __ cID
MiIIWrio dai Re1llçlles EáerIora, e d6 _ provlcIhcIaI".
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Altera o Decreto-lei n9 2.452, de 29 de julho de
1988, que dispõe sobre o regime tributário,cambial
e administrativo das Zonas de pr.o.<;.essamento de Ex
portações, e dá outras providências.

(ÀS COMISSOES DE 'ECONOMIA, INDOSTRIA E COM:eRCIO;DE
FINANÇAS' E ~RIBUTACÃO; E DE CONSTITUICÃO E JUSTICA
E DE REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24, I 1.)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1 11 - Os arts. 1", 2 11 ,. 5 1l , 7 11 , 11, e 12 do Decre-
to~Lei n ll 2'-452, ele' 29 dê "julho de 1988, passam a vigorar' COlll a
seguinte redação:'

"Art. '1,II'·.~]f o ~óder Executivo autorizado a criar,
nas regiões menos desenvolvidas', Zonas de Processamento de, Exporta
ções ZPE, sujeitas.ao regi:mej j<uridico instituidopor esta, Lei,
com a finalidade ae reduzir' desequilíbrio-regionais, bem ~omo for
talecer o balanço de,' paqamento~ ,e ,promover a difusio" tecnolóqica e
o desenvolvImento eCQn6mico e· social do ·Pais.'

Parágrafo ,único,-.As ZPB caracterizam-se cQmo áreas
de livre comércio com ó 'exterior, destinadas l instal~çao de empre
sas voltadas para a produçâo de bens a serem comercializados ex
clusivament~ no exterior, s~ndo consideradas ,zonas primárias para
efeito de controle aduaneiro."

"Art. 2 11 - A. criaç:âo' de ZPE far-se-á por decreto,

que del~mitará sua área, à vista ,de proposta dos Estados ou Municí

pios, em conjunto ou isoladamente.....................................................
§ 5 11 _ A concessão 4e Z~E caducará se no prazo de

doze meses, contado da autorização, a administradora da ZPE não ti-



164 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Janeiro de 1992

ver iniciado, efetivamente, ·as obras de infra-estrutura de acordo
com o cronograma previsto no projeto de instalação.

§ 6 12
- Em se tratando de ZPE já aprovadas, o prazo

de que trata o parágrafo anterior será de vinte e quatro meses, a
partir da data de·publicação desta Lei."

"Art. 5 12
- t vedada a instalação em ZPE de empresas

cujos projetós evidenciem a simples trànsferência de plantas indus
.triais já instaladas no País. li

"Art. 7 12
- O a~o que .~utorizar a in~talação de em

presas em ZPE assegurará o tratamento instituído por esta Lei pelo
prazo de até vinte anos.

Parágrafo único - O tratamento asseguràdo.poderá ser
estendido', sucessivamente, por perí.oqos igua.is c. ao originalmente
concedido, nos casos em que. a empresa tenha atingido os objetivos,
respeitados' os r~qui~itos e condições estabelecidas na autorização,
e a continuação do empreen~imento garanta a manutenção de benefí
cios iguais ou superiores pa~a a economia do País."

ItArt. 11 - A empresa instalada em ZPE terá o seguin
te tratamento tributário em relação ao Impos~o sobre a Renda:

I - com relação aos lucros auferidos, observar-se-á
o disposto na legislação aplicável às demais pessoas juridicas
domicili~da6 . no Pais, vigente na data em que for firmado o compro
misso de que trata o § 2,12. do art.- .f)St deste·Decreto-l:,ei ,··ressalvado
tratamen'to-.leqal mais fav:orável instituido posteriormente:

11 .:- isenção do imposto incidente. sobre as·· remessas e
os pagamentos realiza,dos , a qualque;r.titulo, a~resid~ntes e domici
liados no exterior.

previsto neste
do prazo de au

comprometa a

tributário

§ 112 - Para fins de apuração do lucro tributável, a
não poderá computar, como custo ou encargo, a depreciação

adquiridos no mercado externo.
§ 2 12 - O tratamento

ser garantido, no caso de prorrogação
funcionamento, desde que a empresa se

empresa
de bens

artigo poderá
torização de
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de empresa
tratamento

elevar os gastos mínimos no País (alínea c do·§ 2 Q do art. 6 Q
, con

forme dispuser o regulamento)."
"Art. 12 - As importações e exportações

autorizada a operar em ZPE estarão sujeitas ao seguinte
administrativo:

I - será dispensada a obtenção de licença ou Autori
zação de órgãos federais, com exceção dos controles de ordem sani
tária, de interesse da segurança nacional e de proteção do meio am
biente, vedada quaisquer outras restrições à produção, operação,
comercialização e importação de bens e serviços que não as impostas
por esta Lei; ....................................................

§ 1 g - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

....................................................
b) sujeitos a regime de cotas aplicáveis às exporta

ções do País, vigentes na data de aprovação do projeto, ou que ve
nha a ser instituído posteriormente."

Art. 2 Q
- Esta Lei entra em vigor na data,de sua pu-

blicação.

Art. 3 Q
- Revogam-se as disposições em contrário,

especialmente a alínea "d" do § 2 Q do art. 6 11 , o art. 19, caput, e
§§ 1 11 e 2 11 e o art. 20 do Decreto-Lei n ll 2.452, de 29 de julho de
1988.

SENADO FEDERAL, EM 5" DE DEZEMBRO DE 1991
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Decreto-L.ln.- 2.452, d.29de julho dp'l988

Dispõe sobre o regime tributário,
cambial e IIdministrativo das Zo
nas de Processamento de Exportaçii;;
e dá outras providências.

Janeiro de 1992

o Presidente da República. no
uso da atribuição que lhe confere o artigo S5, item 11. da Constitui-çao,

DECRETA

Art. 11 Fica o Poder Executivo autoriza
do a criar, nas regiões delimitadas pelas Leis n l 3.692 e S. 173. deIS
de dezembro de 1959 e 27 de outubro de 1966, respectivamente, e suas
alterações posteriores, Zonas de Processamento de Exportação (ZPE). s~

jeitas ao regime instituido por este Decreto-lei, com a fipalidade de
fortalecer o balanço de pagamentos, reduzir desequilibrios regionais e
promover a difusão tecnológica e o desenvolvimento econômico e social
do Pais.

Parágrafo único. As ZPE caracterizam-se
como áreas de livre comércio com o exterior, destinadas a instalação
de empresas yoltadas para a produção de bens a serem comercializados
com o exterior, sendo consideradas zonas primárias para efeito de co~

trole aduaneiro.

Art. 2' A criação de ZPE far-se-á por
decreto. que delimitará 8ua área. à vista de proposta dos Estados ou
Municipios. em conjunto ou'isoladamente.

f 11 A proposta a que se refere este artigo deverá satia
fazer os seguintes requisl tos:' .

• ) indicaçâo de,~~cálízação adequada no que diz respeito
a acesso a portos e aeroportos internacipnais;

b) compromisso dos proponentes de realizarem as ~esapr~

priações e obras de infra-estrutura,necessárlas;

c) comprovação de disponibilidade financeira, consideran
do inclusive a possibilidade de aportes de recursos da iniciativa priv~
da;

d) comprovação de-disponibilidade mínima de infra-estrutu
ra e de serviço~ capazes de absorver os efeitos de sua implantação;

e) indicação da ~orma de administração da ZPE; e

f) atendimento de outras condições que forem
das em regulamento

estabeleci

§ 21 A administradora da ZPE deverá; atender às instruções
dos ól'Eâos competentes do V-inistério da Fazenda quanto ao fechamento' da
arca, a~ sistema de vigilância caos dispositivos de segurança.

§ 31 A administradora da ZPE proverá as instalações e os
equipamentos necessários ao controle, à vigilância e à administração
aduanei ra local.

§ 4' O Tesouro Nacional nao assumira ônus de qualquer n~
ture.za para a 1mplanlao;âo de ZPE.
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prM~

-",o
conr_~.,

Art. 3' t erlado o Conselho Nacional das Zonas de Proces
snmE'nto de Exportação - CZPE, composto por Ministros de Estado, ao qual
competirá:

·m
I - analisar as propostas de criação de ZPE; f.V

11 - analisar e aprovar os projetos industriais;
111 - traçar·. orientação superior da polltica das ZPE;

IV - aplicar as sanções de que trátll.m os -I tens 1,·11, IV fi! V
do artigo 24. .'r.

Parágrafo único. Para os efeitos do f tem 1, o CZPE leva
ra e~ conta, dentre outros. os seguintes aspectos:

aV compatibilidade com os interesses da segurança naclo
nal:

b} observância das normas relativas ao meio ambiente; e
c) atE'ndimcnto as prioridades governamentais para osd~~r

sos setores da indústria nacional e da polltica econômica global.

Art. 4' O inicio do funcionamento de ZPE dependerá do pré
vi"o alfandegamento da respectiva area. lJ:l-

.,;b

Art.·5' Somente poderão instalar-se em ZPE empresascujôs
projetos evidenciem geração de exportaçÕes efetivamente adicionais às rea
lizadasftPor outras empresas fora dela e.contribuam para o desenvolvim~n
to economico, industrial e social do Pais. . -.

Parágrafo único. Não serão autorizadas, em ZPE, a
ção, a importação ou exportação de:

a ) armas ou explosivo de qualquer natureza, salvo
via autorização do Conselho de Segurança Nacional;

b) material radioativo, salvo com prévia autorização da Co
missão Nacional de Energia Nuclear - CNEN;' . ,,,,q-

c) petróleo e seus derivados, lubrificantes e combustíveis
sujeitos ao controle do Conselho Nacional do Petróleo-CNP; e

d) outros indicados em regulamento.

Ar.t. 6
'

A sol1~itação de instalação de empresa em ZPE
far-se-a mediante apresentaçao, ao CZPE, de projeto na forma estabeleci
da em regulamento. 7''--

§ l' Aprovado o projeto, os interessados deverão consti
tulr empresa que tenha:

a) capi tal social, em montante mínimo fixado no ato c-aa
aprovação do proj~to, formado com o produto da conversão de moeda estnkn
geira, com a internação de bens de origem externa ou, ainda, nos casos
a que se refere ~ parágrafo' único do art. 18, com máqu~nas e equipamen
tos de fabricaçao nacional; e .··~·r6

• a ~up

_ b) O objeto sgcial limitado a industrializaçao par~s~~
portaçao, sob o regime instltuido por este Decreto-lei.

§ 2 ' A empresa constituÍda na forma do parágrafo anteriQr
firmarà compromisso de:

a) manter, no País, junto a banco autorizado a operar em
câmbio. contas em moeda nacional e estrangeira, a serem movimentadas
nas respectivas moedas. na forma que vier a ser definida pelo Banco Cen
trai do Brasil;

b) contratar empresa de auditoria externa para, periodica
mente ou sempre que solicitado pelo CZPE, elaborar relatórios de acornpã
nhamento de suas atividades, notadamente para fins de controle do contI
do na 81 inea seguinte; -.,'0-

c) realizar gastos mÍnimos no Pais, tanto na fase de -i~s
talaçào como na de operação, com a aquisição de máqUInas e equipame~

i
I
j
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consideradostos, de insumos, de serviços e de mão-de-obra nacionais,
os-respectivos encargos sociais; e

d) não produzir bens sujeitos ao regime de cotas deco~

rentes de Acordos Internacionais ou de procedimentos unilaterais do
País com relação a determinados mercados externos, vigentes na detade
assinatura do coopl"orlÚsso, ressalvado o disposto na alinea "b" do § li do
art. 12.

§ 31 Poderão ser computados no compromisso previsto na
alinea ''<:'' do § 2 ' os lucros e dividendos efetivamente pagos a sócios
residentes e domiciliados no Pais.

§ 4' Somente serão considerados, para efeito do cômputo
dos gastos mínimos a que se -refere a alinea "c" do § 21 deste artigo,
os pagamentos realizados:

a) em moeda estrangeira, com relação a operações efetu!
das na forma do artigo 21; e

b) em moeda nacional obtida pela conversão, junto a ban
co autorizado a operar em câmbio no' Pais 'o de recursos em moeda eatra!!
geira pertencentes àempr~sa localizada em ZPE e disponiveis no ext~

rior ou em conta de depósito no Pais.

§ 51 Não serão considerados, para efeito de cômputa dos
gastos minimos, os valores de pagamentos feitos no Pais, nos seguintes
casos:

a) aquisição no mercado interno de bens importados ou
de bens nacionais com significativa participação de insumos import!
dos, conforme dispuser o regulamento;

b) em beneficio de outra-empresa tambem localizada em
ZPE, ou de empresa estrangeira; e

c) relativos a transport~ ~nternacional. _

§ 6 1 A inobserváncla dos prazos fixados para o cumpr!
mento do disposto nos §~ 11 e 21 acarretará a revogação do ato de apr2
vação do projeto.

§ 72 Atendendo a circunstâncias relevantes, o regulamen
to disporá sobre a prorrogação dos prazos a que se refere o parágrafõ

lanterior.

Art. 71 O ato que autorizar a instalação da empresa em
~PE assegurará o tratàmento insti tuido por e'ste Decreto-lei, pelo pr!
zo de até doze anos, e poderá ser renovado em idênticas condições, de~

de que a empresa tenha atingido os objetivos, respeitado os requisi
tos e condições estabelecidos na autorização, e a continuação do empr;
endimento garanta a manutenção de beneficios iguais ou superiores p;
r~ a economia do PaIs. -

Art., ~2 A empresa instalada em ZPE não poderá const!
tuir filial, firma em nome individual. ou participar de outra localiza
da fora de ZPE, ainda que-para usufruir de incentiVOS previstos na l~

gislaçào tributária.

Art. 9~ A autorização referida no art. 7' detérmlnará as
condições para a implantação e operaçào da e~presa.

§ l~ Para B fase de implantaçào.a autorização determina
ra. com ba!'e no projE"to apresentado •. as quantiéadtos de serviços e de
bens nacionais e estrangE"iros nccessarlos ate a sua entrada em funci~

nao:;ento .'
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I 2' Somente os bens e materlalg relacionados no projeto
poderão ser importados pela empresa para a sua instalação.

I 3' Para a rase de operação, a'Qutorl~ação somente ebran
gerá os insumos aprovados no~projeto, tendo como referência quadro, em
forma de matri~, no qual serao especificados e quantificados os produ
tos e os elementos necessários à produção. -

I ~, O quadro servirá de parâmetro para o controle adu!
neiro das entradas e saídas de mercadorias nas ZPE.

§ 5' O ato de aprovação dos projetos disporá
lerância de variações das quantidades, tipos e procedências
~E.' quadro, que será admi t ida mediante si,mples comunicação à
çao aduaneira.

sobre a tO>
constantes
fiscal1z!

§ 6' Serão objeto de autorização préVia do CZPE variações
alem da tolerância prevista no ato de aprovação, bem assim as alterações
que impliquem na fabricação de novos produtos ou na cessação da fabrica
~ão de produtos aprovados no projeto. -

§ 7' Entende-se como novo produto aquele que tenha, naNo
menclatura Brasileira de Mercadorias (NBM), classificação distinta doi
anteriormente aprovados no projeto.

I 81 Deverão ser previamente aprovados projetos de expan
5ao da planta inicialmente instalada, observado o disposto nos §§ 11 ã
61 deste artigo.

Art ...10 As importações e exportações de empresa autoriza
da a operar em ZPE gozarão de isenção do Imposto de Importação, indepen
dentemente do disposto no art. 17 do Decreto-lei n" 37, de 18 de novem
bro de 1966, do Imposto sobre Produtos Industrializados, da ContribuI
ção para o Fundo de Desenvolvimento Social (FINSOCIAL), do Adicional. aõ

Frete para Renovação da Marinha Mercante, do Imposto sobre Operações de
Crédito, Câmbio e Seguro e sobre Operações"relativas a.TItulos e' V.l~,
res Mobiliários.

'Art • .'11' A empresk inst_lada em iPE ,terá o seguinte trato!
mento tributário em relação ao Impos~o sobre a Renda:

I - Com relação aos lucros' auferidos observar-se-'á ''O dia
posto na legislação aplicável às demais pessoas jurIdicas domiciliadaã
no PaIs.

II - Isenção'do imposto incidente sobre as remessas e oa
pagamentos realizados, a qU8~quer tItulo, a' residentes e domiciliados
no exterior.

f l' Para fins de apuração do lucro tributável a empresa
não poderá computar, como custo ou encargo, a depreciação de 'bens ad
quir1dos no mercado externo.

I 2' O tratamento tributário previsto neste artigo pode
rã ser garantido, no caso de prorrogação do prazo da autorização de ~
,cionamento, desde que a empresa se comprometa a elevar os gastos mini
!'los no Pais (alinea "c" do § 2' do art. 6 1 ), conforme dispuser o regul
menta.'

Art. 12 As Importaçbes e exportações de empresa
tada a operar em ZPE estarão 'sujeitas ao seguinte tratamentotrativf:) :, _
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mantenha
e contr~

I - Rera di~pensada a obtenção de licenças ou autoriza
ções de órgãos federais, com exceção dos controles de 'ordem aanltárla7
de interesse da segurança nacional, de proteção do meio ambiente e dos
previstos na Lei n

'
7,232, de 29 de outubro de 1984;

11 - Somente serÃo admitidas importações de equipamentos,
maquinas, aparelhOS, instrumentos, matérias-primas, componentes, peças
e acessórios c outros bens, novos ou usados, necessários à ins~oção i1
dustrial ou que integrem o processo produtivo.

§ li A dispensa de licenças ou autorizações a que ae,r~

fere o item I não se aplicará a exportações de produtos:

a) destinados a países com os quais o Brasil
convênios de pagamento, as quais se submE'terão às disposições
les estabelecidos na forma da legislação em vigor;

b) sujeitos ao regime de cotas que venha a ser institui
do apos a data da celebração do compromisso de que trata c i 2" -do
art. 6 1 ; e

c) Bujeitos ao Imposto de Exportação,

i 21 As mercadorias importadas P9derão ser, ~inda! m~t!,

das em depósito, reexportadas ou destruídas, na forma prescrita na l~

gislação aduaneira.
Art. 13 Serão permitidas compras no mercado interno de

bens necessários às atividades da empresa:
I - na hipótese e fOl'llla previstas' Íló-li.r-r.--2I,'-'dós··"""1)'éns

mencionados no item 11 do artigo anterior; ~

I ( - de outros bens, desde que acompanhados de docwnenta
ção fiscal hábil e o pagamento seja r.ealizado em moeda nacional, conve~
tida na forma prevista na alínea "b" do § 41 do art. 6 1 •

Paragrafo único. As .ercador1as adquiridas no ~ercad01n

terno poderÃo ~er, ainda, .antidas em depósito, re~tidas para o extf
rior ou destruidas, na forma prescrita na leg1slaçao aduaneira,

Art. l~ As importações e as aquisições,no mercado inter
no deverÃo ser feitas em quant1dades compatíveis com o proarama de p~
dução e as necessidades operacion~is da empresa. 

i 11 Para os efeitos deste artigo a'autoridade aduaneira
estabelecerá limites quantitativos (art. 9 i 31 ).

i 21 Ultrapassados os limites de que trata o parágrafo
anterior, os excedentes deverÃo ser remetidos para o exterior ou de.
truídos, na forma da legislaçÃo em vigor, sempreJuizo das sanções p~
wistas no art. 25.

Art. lS As importações, compras no mercado internol e. ex
portações de empresa autorizada a operar elll ZPE estarÃo .sujeltas'ao~";
luinte regime cambial: ~ p

I - 1ndependerão de visto ou de autorizaçaoadminiatrat!
va as transferências em moeda estrangeira do exter10r:e para o :~xt~

rior, recebidas ou efetuadas por empresas localizadas em ZPE, bem ~
aquelas realizadas entre elas;

11 - as transferências para o exterior referídas no ~te.
anterior independerão de contrato de câmbio;

111 - os pagamentos para o mercado interno, efetuados por
empresa localizada em ZPE, serão realizados:

a) em moeda estrangeira, nos casos de operações.fe1ta.
na forma do art. 21; e

b) em cruzados, nos demais casos.

IV - aos pagamentos realizados no Pais em benefício de e~

presa localizada em ZPf., aplicar-se-á o tratamento dispensado a transt~
rênc1as, em geral, para o exterior.
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Art. 16 O Banco Central do Dr';}!.1 J não ASIIC!f.Urnrá om tem I
po algum, dirrlon c.u indlretamr.nte, cobert.urll CólmldClI para compromi.soll
de emprC'zLl inslo/Alado em ZJ'E.

Ar't. 17 O f1llnco Central do flr'o!'1 J n.ltnterá rl'p,lstroll . ClS
pf'clats elos invC!!,thr,r'nlon: rC'lnvl'stlr.lf'lltos (' dl'n.•tls crédl tos dC!'empM!sã
instn1",da em ZPE, ('n. sistema disll •. !r. do prt'vl::~(, nó, l,e1 n' 4.131, de
03 de setembro de 19b?

Pllritr.rnfo único. Para os fill!\' de"'l",arUgo, a empresa
.instalada em ZPf: fornece'ré ao Hanco Central do Dr"I:;l1 os dados e el!
mentos necessários.

Art. 18 A empresa instalada em ~PE não podern usufruir
de quaisquer incenUvos ou beneficios não e,xpI'('SSnrn"nte previstos ~ ne~
te Decreto-lei, nem tomar recursos financeiros ou obter garantia de qua!
quer espécie Junto a residente ou domiciliado no Pais. salvo quanto aos
investimentos destes na empresa.

Parágrafo único. A pessoa flsica ou jurldlca, residente
ou domiciliada no Pais, quP. pretenda realizar Investimentos em empresa
instalada ou a se instalar em ZPE, deverá satisfazer as condições est~
belecidas para investimentos brasileiros no exterior.

Art.. 19 A mercadoria produzida "em ZPE somente poderá
ser introduzida p13.ra consumo, no mercado interno, desde que observadas
as seguintes condicões:

1 - o valor anual da internação de cada pr~duto, de
acordo com a classificação NBM, de empresa em ZPE não podera ser, em

'hipótese alguma, superior a dez por cento do valor da respectiva prod~

ção,realizada pela mesma empresa, no ano imediatamente anterior;

11 - o CZPE poderá. na aprovação de cada projeto, redu
zir o limite fixado no item anterior, ou",proibir a internação, em fun
çâo das prioridades governamentais para os diversos setores da indús
tria nacional. -

§ l' A venda de mercadoria para o merc~do interno esta
rá sujeita ao mesmo tratamento administrativo e cambial das. import~
ções.

§ 2' A mercadoria produzida em ZPE e introduziua para
consumo no mercado interno ficará sujeita ao pagamento dos impostos e
encargos, conforme discriminado nos itens 1 e 11 deste parágrafo.

1 - Sobre o valor totàl da internação:

a) Imposto sobre Produtos Industrializados; e

b) Contribuição para o Fundo de Desenvolvimento Social
(FlNSOCIAL) ;

11 - Sobre o valor de m~érias primas. produto5 \nterme
diários e materiais de'embalagem .impartados, agregados ao produto f!
nal:

cante; e

a) Imposto de ImportaçÃo;

b) Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mer

c) Imposto sobre Operações de Crédito, Cãmbio e Seguro
e sobre Operações relativas a Titulos e Valores Mobiliários.

§ 3' Será permitida, sob as condições previstas em regu
lamento, a aplicação dos seguintes regimes aduaneiros especiais à mer
adoria saida de ZPE:

a) trânsito aduaneiro;

b) admissão temporária; e

c) o previsto no item 11 do art. 78 do Decreto-lei "R' 37.
e 18 de novembro de 1966.
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§ 4' A aplicação do regime referido na aI inea "c" do pa :
rÁgrafo anterior, quando a mercadoria s~ destinar li retorno para 8 ZPE: :
8erá rep,ulada por ato d~ S~eretaria da Receita Federal.

Art. 20 Fica criado o Imposto sobre a lnternação,d~vido

pela introjuçio no ~ercRj~ interno d~ ~crcadoria produzida em ZPE, e
que terá CO~0 contribuinte a empresa produtora.

rari<r.I'afo unlco. O inlposto a que t;() r'cfere o artigo in
cldirá à alíquota de .,~,.. sobre a qiferença entre o valor fotal da ii;'

··tern:::;:'o e o v,~lor dos rr.:lt~rias p~)mos. produtos llllf~I'med1ários e mat;'
I .rlais de' e",bala~:cm 1",pOI'\ ,".\05 , agregadN, ao produto final.
I

...... -......,. - - - ~ - - - - -,.. 4o'- -. - - _ roo- - .....,,- - -- ,,- - ~

..... --..
S I N O P S E------

Projeto de Lei do Senado n Q 21, de 1991

Altera o Decreto-lei n Q 2.452, de 29
de julho de 1988, que dispõe sobre o
regime tributário, cambial ê adminis
trativo das Zonas de Processamento de
Exportações, e dá outras providências.

Apresentado pelo Senador 'Marco Maciel.

Lido no expediente da Sessão de 11/3/91 e publicado no DCN (Seção
lI) de 12/3/91. À Comissão de Assuntos Econômicos (decisão termi
nativa), onde poderá receber emendas após publicado e distribuído
em avulsos, pelo prazo de 5 dias úteis.
Em 19/3/91, são apresentadas emendas de nQs 1 e 2 de autoria do Se
nador Carlos Patrocínio.
Em 17/9/91, é aprovado o parecer do relator, favorável nos termos
das Emendas nQs 1 e 2 - CAE que apresenta.
Em 18/9/91, é lido o Parecer n R 344/91-CAE. A Presidência comunica
ao Plenário o recebimento do Ofício n Q 15/91, do Presidente da CAE,
comunicando a aprovação da matéria na reunião de 18/9/91. Abertura
do prazo de cinco dias para interposição de recurso, por um décimo
da composição da Casa, para que o projeto seja apreciado pelo Ple
nário. Esgotado esse prazo sem a interposição de recurso, a matéria
será remetida a Câmara dos Deputados. À SSCLS.
Em 25/9/91, a Presidência comunica ao Plenário o deferimento do re
curso n g 6, de 1991, de autoria do Senador Carlos Patrocínio e ou
tros, nõ- sentido de que a matéria seja submetida ao Plenário. À
SSCLS para aguardar o recebimento de emendas, nos termos do art.
235, "C", do Regimento Interno.
Em 2/10/91, a Presidência comunica ao Plenário o término do prazo,
sendo que ao mesmo foram oferecidas duas emendas de nRs 3 e 4, de
autoria do Senador Carlos Patrocínio. À CAE.
Em 28/11/91, a Comissão aprova o parecer do Relator favorável ·às
emendas 3 e 4 oferecidas em Plenário.
En. 29/11/91, é lido o Parecer n R 500/91-CAE pela aprovação com
emendas. À SSCLS.
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Em 3/12/91, é lido e aprovado o Requerimento n ll 862/91, de autoria
do Senador Carlos Patrocínio, de dispensa de interstício e prévia
distribuição de avulsos a fim de"que a matéria figure na ordem do
dia da sessão seguinte. À SSCLS. Aprovado o projeto e as emendas,
estas em globo, sem debates. À CDIRpara redação final. Lef~ura do
Parecer n ll 507/91-CDIR, relatado pelá Senador Dirceu Carneirp~ ofe
recendo a redação final da matéria. Aprovada a redação final nos
t~rmos do Requerimento n ll 874/91, subscrito pelo Senador Carlos Pa
trocínio, de dispensa de publicação.
j.., C&L1Q.r~ dos Deputados com o OF/SK ,N·1I1171 , de 5.12.-91

SM/NIl.AA 1.-1 Em 5 de dezembro de 1991
Senhor Primeiro Secretário

Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser submetido
à revisão da Câmara dos Deputados, nos termos do art. 65 da
constituição ~ederal, o Projeto de Lei do Senado n ll 21, de 1991,
constante dos autógrafos em anexo, que "altera o Decreto-Lei n ll

2.452, de 29 de julho de 1988, que dispõe sobre o regime
tributário, cambial e administrativo das Zonas de Processamento de
Exportações, e dá outras providências".

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos de estima e consideração.

/4

/ .. ,./" .. ~--
,/

S.~~-R1JJ:~

PrilIEiro 8ecre ia, an exercício
PRIMEIRA SECRETAR I/..,

Em.5:.../ I? / 91.&A Se"
~táriO'Ger~ Me:~. .... ...'
~'~JN~CIO.. IVEIR4

......0 Secretário

A Sua Excelência o Senhor
Deputado INOctNCIO OLIVEIRA
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

vpl/.



174 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Janeiro de 1992

PRO ""'::-TO .... l:' l: I.... ij (\-"Q -. ")1). J L ~ IJ L L.~ I : "x .& .-'Ci... J

IDu Pmlcr Ex.ecutlvu)
ME;XSAGR\1 N~ 697t91

DE 1991

Dispõe sobre reajustamento de benefícios previdenciários e

respectiva fonte de custeio.

(As COMISSÕES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA: E DE CONSTI

TUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ARTIGO 54) - ARTIGO 24,II).

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 10 Em 10 de janeiro de 1992 os benefícios de prestação continuada
mantidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS serão reajustados com base na
variação do INPCcalculado pelo IBGE no período de março a dezembro de 1991, incidente
sobre os valores dos benefícios vigentes em março de 1991.

Parágrafo único. Os benefícios concedidos após março de 1991 serão
reajustados com base na variação do INPC entre o mês da concessão e dezembro de 1991,
incIdente sobre a renda mensal inicial.

Art. 20 Os limites do salário-de-contribuição e os valores expressos em
cruzeiros, citados nas Leis nUs 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, serão atualizados.
a partir de 10 de janeiro de 1992, com base na variação do INPC calculado pelo IBGE no
período de 10 de setembro a 31 de dezembro de 1991, acrescido cumulativamente de 4,02%
(quatro inteiros e dois centésimos por cento).

Art. 3° As contribuições devidas à Seguridade Social e arrecadadas pelo INSS
serão recolhidas até o primeiro dia útil do mês seguinte ao da respectiva competência.

Art. 4Q Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Brasília,

LEGJSLACAO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAk!Q
DAS COMISSOES PERMANENTES

LEI.' '.212 •de 2' de julho de 1991.

~ iObre • ~zacao da Sepridade
Social, institui Plano de Custeio, e C16 ClUtra.~
provi~ncia~.
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DACON11UB~~SEGURADO
SECÃOI

DA CON1RlBUlÇÃO DOS SEGURADos ~MPREGADO,EMPREGADODOMésTIco
. E TRABALHADOR AVULSO

Art. 20 - A c:ontn~ do segurado ~Pdo, iDc1usive o dom6s1ico, e a
do trabalhador awlso, ~ calculada te a .licaçio cJacorr~ alíquota. de forma
Dlo cumulativa, sobre o seu salário-de-e:ontn1Juiçlo mensal, observado o dispostõ DO art. 28, de
acordo com a seguinte tabela:

Salário-de-contn"buiçlo

at~ 51.000,00
de 51.000.01 at~ 85.000,00
de 85.000,01 at~ 170.000,00

AJiquota em 9b

1,0
9,0

10,0

Padgrafo ~nico • Os valores do aaJirio-de-e:ontribuiçlo serlO Ra,justados, a
panir da data de entra(Ja em Vigor desta Lei, na niesma 6poca e com 05 mesmos fDdic:cs que 05
(to reajustamento dos beneficios de prestaçlo continuada CJa Previd!ncia Social.

I . para o empregado e trabalhador avulso: a remuneraçlo efttivamentc
recebida ou creditada a qualquer tltu]o, durante o mes, em uma ou DUds empresas, inclusive os
ganhos habituais sob a forma de utilidades, ressalvado o disposto DO f SO e respeitados 05
limites dos i S 3·, 4° e SO deste artigo;

TI - p8!a o empregado dom~stjco: a remuneraçlo registrada na Carteira de
Trabalho e Previd!ncla Social, observadas as normas a serem atabelecidas em regulamento
para B comprovação do vinculo empregatlcio e do valor da remuneraçlo;

UI - para o trabalhador autônomo e equiparado, empresário e facultatÍ\'o: o
.alário-base, observado o disposto no ano 29.

§ 1° • Quando a admissão, a dispensa, o afllStamento eu • falta do
empregado ocorrer no curso do mfb. o salário-dc-contribuiçAo serA proporcional ao Jll1lDcro de
dia!, de trabalho efetivo, na fomla estabelecida em regulamento.

f 211· O 5lI14rio-millemidade ~ considerado sa14rio-de-eontribuiçflo.
f 3° • O limite mlnimo do 5lIIário-de-ronlribuiçAo f dc um salmo mlnimo,

tomado no seu valor mensal, diário ou borário, conforme o ajustado e o tempo dc trabalho
efetivo durante o m!•.

f 4° • O limite mlnimo do 5lllário-de-eontribuiçlo do menor aprendiz
correl>pondc l5ua remunerilç/lO mlnima dcfinidii em lei.

f SO • O limite má~imo do 5lllárío-dc.contribuiçhó f de Cr$ 170.000,00 (cento
e 5etenta mil cruzeiros), reajuMado ~ partir da dala da entrada em vigor desta Lei, na mesma
fpoca e tom OI> me~mol> lndices que OI> do reajustamento dos beneflciol> de prestaçâo
continuada da Previd!ncia Social.
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f 6°· No prazo de 18(1 (cento e oitenta) dia~. a contar di datl! de publiCll~ã(,
desta Lei, o Poder E).eeutivo encllminharti ao Conr,rcsso Nacional projeto de lti e~tllbelc:eendo
a pre"idéncia complementar, p(lblicll e prh'ada, em especial para o~ que possam contribuir
"cima do limite máximo e~tipulado no paráfrafo anterim dew: artigo.

.. I 7" • O d~ci"?O"ter"iro aa!irio (Jratifictlçio natalina) inteira o plflriu-dt-
contfJOOlçAo. na forma estabelecida em regulamento.

I 8~ o O valor total da.' di6rias pagas. quando excedente a SO'X (cinqütntll
por crnto) da remunerllç60 men'<ll. integra o salárlO-dc-contribuiçAo pelo 'eu valor total.

f ~ o Nfio inte~ram o ~Iârio-dc-contribuiçào:

a) as cotas do salário-famma rcccbida.s nos termos da lei;

b) 8.' .juda~ de' cuMO e o adicional mensal recebidos pelo aeronautll nOh
lemllS da Lei nO 5.9í9, de 3D de outubro de ]973;

c) a parcela "in natura" recebid:: dc acordo com os programa.. dt·
alimentação aprovado~ pelo MiniMério do Trabalhu e do Prcvidfncib Social, nDl' termos dlf Lei
n~ 6.3:!]. de ]4 de abril de 1976;

d) os abonos de ftrÍlls nllo excedentes aos limites da legislação trablllbisUl;

e) a importância recebida a titulo de aviso prfvio indenizado, ftria.s
ind(.nizada~. indenização por tempo de serviço e indenização li que se rcfere o art. 90 da Lei nL

'

7.2311, de 29 de outubro de 19lí4;

C) a parcela recebida a titulo de vale>transporte, na forma da Jegi~llIção

própria;

g) li ajuda de custo recebida exclusivamente em decorr~ncia de mudança de
locllI de trabalho do empregado;

h) as diária~ para villgen.~. desde que nia excedam a 50% (cinqüenta por
cento) da remuneração mensal;

i) a importância recebida li I1tulo de bolsa de complementação educacional
de estagiário, quando paga nos termos da Lei nL' 6.494, de 7 de dezembro de 1m;

JO) a participação nos, lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada de acor o com lei especlfiCll.

Art. 29 - O salário-base de que trata o inciso m do art. 28 6 determinado
conforme a ~eguinte tabela:

ESCAlA I'IE SAÚ-RIOS-BASE

CLASSE

1
2
3
4
5
6
7
8
li

10

SAlÁRIO·B....SE

1 (um) plArio núnimo
Oi 34.000.00
Oi 51.000,00
CrS 68.00J,(YJ
Oi 85.000,00

Crs JeQ.OOO,OO
Oi 119.00),00
OS 136.000,00
Oi 153.000,00
OS 170.000.00

NúMERO Mfr.1MO DE MESES
DE PERMA!'\tNClA EM

CADA CLASSE
(ll\TERST100S)

12
12
12
12
24
36
36
tiO
60

f ]Q - Os valores do salArio-de-c:ontn"buiç1o serio reajustadflS. a partir Ih:
data de entrada em vigor desta Lei, na mesma data e com os m~os lndlccs que os do
reajustamento dos beneficios de presuição cominuada da P.revid~ncia Social.

........... , - •. ~ _ , _ _~ __ __ _ .. _ <0 __ .
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La,,, '.21:»•• J•• '\11110 • '''1.

Lei:

= lObrc .. PIanoI de .nefIdoa da
.Dda 1ocIaI. dA outrM prcMdIndu.

O ,aIIIDa",.1 DA al,e.LICA
Faço uber file O ConpeIIo Nacional decn1a. eu aandono 'IeJUlnte

1truLo1
DA FINAUDADE E DOS PRlNdPJOS BÁSICOS

DA PRBVlDENClA SOCIAL

aquisitivo;

adicional;

An. 111 • A PrevicJ!ncia Social, mediante contribui5Ao. tem por fim assegurar
aos seus beneficiArj05 meios indi5pe1l56veis de manutençlo, por motivo de inc:apaciaade,
desemprego involunttrio, idlldt Ivançada. tempo de se!Viço. enc:aIJos familiares e prido ou
mone daqueles de quem dependiam economicamente.

An. 211· A Previdtncia Social rege-se pelos seguintes princípios e objetivos:

I . universalidade de panicipaçAo nos planos previdencimos;

D • uniformidade e equival!ncia dos benefícios e serviços 15 populações
urbanas e rurais;

Dl • seletividade e distributividade na prestação dos benefícios;

IV - c:álculo dos benefícios considerand~ os 5lllãrios-de-contribuiçAo
corrigidos monetariamente:

V - irredutibilidade do valor dos benefíeios de forma a preservar·lhes o poder

VI • válor da renda mensal dos' benefícios substitutos do salãiio-de
contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado nAo inferior ao do 5lllãrio mInimo;

VD - previd!ncia complementar facultativa, custeada por contribuição

VDI • caráter democrático e descentralizado da gest!o administrativa, com a
participação do govemo e da comunidade, em especial de trabalhadores em atividade,
empregadores e aposentados.

Parágrafo '6nico - A panicipaçlo referida no inciso VIII deste artigo serA
efetivada a nfvcl fedem, estadual e municipal.

Art. 3D - Fica instiLIIJdo o CoíIse1ho Nacional de PrevicJ!ncia Social - CNPS,
6rgão superior de deliberaçlo c:Olegiadá, que teri como membr05:

I - «quatro) represcntaDtesdo Oovemo Federal;

n -1 (1CIe) repraeDWltes da lIOCiedIde civil, teDdo:

a) 2 (dois) I'CpI1lKDt&ntcs doi apclIe1IWIoI c pMÀ'--IS;

b) 2 (dois) rep~ntantesdoIlrAN'tbedores em atividIdes;

e):4 (tres) repmemantcs doi cmprepdora.

f 1°.05 membro5 do OTPS e1eUS~wpleata.1erIo~ pelo
Presidente da Rep6blica, tendo OI~ titUlares da sõciedade civil mandato ele 2
(dois) 8IlO5, podendo serrcconduzidol, de imediato.... '6nk:aw:z.

f 211 • 05 representantes dos trabalhadores em atividade, doi aposentados, dos
empregadores e seus respectivos suplentes serio indicados pelas centrais sindicais c
confederações nacionais.

§ 30 • O CNPS reunir-se-!, ordinariamente. uma vez por m!s, por convoc:açio
de seu Presidente, nAo podendo ser adiada a reunilo por mais de 15 (quinze) dias se houver
requerimento nesse sentido da maioria dos conselheiros.

§ 411 • PoderA ser convocada reunilo exuaordin'ria por seu Presidente ou a
requerimento de um terço de seus membros, conforme dispuser o regimento intemo do CNPS.
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f 50 • As decisões do Conselho seráo tomadas com I presença de, DO ndnimo,
fi (seis) de seus membros.

§ 60 • As aus!:ncias lO trabalhQ dos representantes dos trabalhadores em
atividade, decorrente! das ati\idades do Conselho, serão abonadas, computando-le como
jornada efetivamente trabalhada para todos os fins e eFeitos legais.

§ .,. • Arn membros do CNPS, enquanto representantes dos trabalhadores em
atividade, titulare~ e 5uplentes, ~ a.~egurada a estabilidade no emprego, da nomeação atf um
ano lpós o tfnnino do mandato de reJ,resentaçáo, somente podendo ser demitidos por motive
de falta grave, regularmente comprovada atrav~s de processo judida).

f IP • Competirá ao Mjnjst~rio do Trab:Jho e df. Previdência Social
proporcionar ao CNPS os mei()!; necesstirim ao exercicio de suas compcttncias, para o que
contará com uma SecrC'taria-ExC'cutiva do Conselho. Nacional de Previd!ncia Social.

§ 9t" • O Cl\'PS deverá se instalar no pra70 de 30 (trinta) dias a contar da
publicação desta Lei.

An. 4' • Compete ao Conw:iho NJCiona' de Previdtncia Soeia' • CNPS:

I . estabeleccr diretrize~ ,cra~ f arreelar I~ decil6e~ de polfticas aplic6veisl
Previdtnria SocIal;

11· ,.rliciper, arom"..nhar e avaliar ailtematicamente a ~e5llo
previdendiria;

11I • apreciar e aprovar O!o planm. e prograllW da Previdencill Socilll;

IV o apreciar e aprovar ali propo5tas ~nliriu da Previdencia Social,
anteS de lUa consoIidaÇlo Da propolta orçamentiria da Sepridade Social;

V o acompanhar e apreciar, atrav6s de relat6rios Jerenc:íais J?<!r ele definidm,
a e.JeaIçlo do5 plaJJ05, programas e orpment05 no Ambito da Previ~ncia Socillll;

VI o ac:ompa.nhar a aplü:&çlo da Jegislaçao pertinente' Previd!nc:ía Social;

VII olp!eciar a preltaçlo de contas anua' a ser remetida lO Tn'bunal de Contas
da UDilo, podendo, se (or 1ICCCIsirio, contratar auditoria. externa;

vm o estabelecer os valores mlnimos em liUgio, acima dos quais ser' exigida a
anu!ncia )rivia do Procurador-Geral ou do Presidente do INSS para formalizaçAo de
desist!ncia ou tramiS!Dtia judiciais, conforme o disposto DO art. 132;

IX o e1a~rar e aprovar seu regimento interno.

p~o 6nico • As dec:is6es proferidas pelo CNPS deverio ler publicadas
DO Diário Ofiáal da ODilo.

Art. SO o Compete aos órgãos pemarnentais:

J •~ toda e qualquer informaçllo JICCCIS6ria ao adequado cumprimento
das eompct!náas do CNPS, fornecendo Inclusive estudos ttenicosi

D o encaminhar ao CNPS, com antecedenáa mrnima de 2 (dois) meses do seu
envio ao Congresso Nacional, a proposta orçamenUria da Previd!ncia. Social. devidamente
detalhada.

Art. "o o O Conselho Nacional de Previdenc:ia SociaIÔ'PS deveri indicar
cidadlo de notório conhecimento na irea ~r. exercer a funçio de Ouvidor Geral da
Previd!ncia Socla~ que terá mandato de 2 (doJi) anos, sendo vedada a lUa reronduçAo.

f 111
o caberi ao Congresso Nacional aprovar I escolha do Ouvidor referido

"DO caput deste artigo.

f 20 o As .atnõuiç6es do Ouvidor Geral da Previdbcia Social serio definidas
em lei especffica.

Art. 711- Fkam1Dltitufcb os QlaseJbos EstadI1ais e 015 ConselbosMu~
de Pre,vidbciaSoc:iaJ •.1IelII*dva1DeJlte CJ?PS ~CMPS -.11tJIo&'ele deh'beraclo coIeJiãell,
lUbarctinadoI *»~."""de J'rmd6acia JodaJ. CJbIeryando pUa • lUa arpninçio
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e iDstaJaçIo, Do que couber,~ c:ritErios estabelecidos Delta Lei para o CNps, adaptando-os
para • cslcra eataltual ouIDUDlc:ipa1.

f 111 ·Os membros dOsmps serio nomeados pelo presidente do CNPS t o
dos CMPS, pelos presidcnteis dos CEPS.

t 211 • Os rcpreICIItantes dos trabalhadores em atividade e seus respectivos
lU~tes serio indicados, DO caso dos CEPS, pelas federações ou centrais sindicais, Co no caso
dõs CMPS, pelos lindic:at05 ou, na a~ncia destes, pelas federações ou ainda, em 6ltimo caso,
pelas centrais sindicais ou confederaçOes nacionais.

. f 31! • Os representantes dos aposentados e seus respectivos suplentes serào
indicados, no caso dos CEPS, pelas federações ou confederações, e, no caso dos CMPS, pela~
assóciaç6es ou, na aus!ncia destes, pelaç federações.

§ 41! - Os representantes dos empre,gadores e seus respectivos suplentes seráo
indicados, no caso dos CEPS, pelas federações, e, no caso dos CMPS, pelos sindicatos,
associações ou, na ausência destes, pelas federações.

Art. 8Il - Compete aos CEPS e ao CMPS, nos âmbitos estadual e municipal,
respectivamente:

I - cumprir e fazer cumprir as deliberações do CNPS;

n -acompanhar e avaliar sistematicamente a gestão previdenciária;

m . propor ao CNPS pIaDOS e programas para a Previdéncia Social;

IV • acompanhar, apreciar e dar conhecimento ao CNPS, atrav~ de relat6rio~

BerenciaiJ; por este definidos, a execução dos planos, programas e orçamentos;

V - acompanhl:r a aplicação da legislação pertinente à Previdência Social;

VI • elaborar seus regimentos internos.

DO PlANO DEB~fPREVlDtNCIA SOCIAL

CAPtruLoONJro
DOS REOJMES DE PREVlOeNClA SOCIAL

Art. 9l' • A Prevld!ncla Sodal compreende:

I . o Regime Geral de Previd!ncla Soc:ial; .

TI • b Regime Facultativo Complementar de Previd!ncia Social.

. f 1P • O Regime Geral de Previdtncia Social· RGPS ~aTante • cobertura dl'
toda.' as 5Jtuações expressas no art. 11! de'tn I" '. exceto a de desempregfl Involuntário ohjeto
de lei especifica. '

t 2~ • O Regime Facultativo Complementar de Previd~ncia Social será objeto
de lei especifica.

:r1nJLo JIJ
DO REGJME GERAL DE PREViotNCIA SOCIAL

CAPI11JLDI
DOS BENEFICIÁRIOS

, An. 10 • Os beneficiários do Regime Geral de Previd!ncia Social classificam'
se como segurados e dependentes, nos termos das Seçôes I e 11 deHe capítulo.

SECÃOI
DOS SEGURADOS

6sicas:
Art. ]] - São segurados obrigatórios da Previd~ncia Social as seguintes pessoa'

I - eomo empregado:

a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em
caráter Dão eventual, sob sua IUbordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregad~' '
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b) aquele que. tontratado por empresa de IrabaJho temporário, definida em
legislação especifica, presta lelviço para atender 11 necessidade transitória de substituição de
pessoal regurar e permanente ou 11 acr6scimo extraordinário de lerviços de outras empresas;

c) o brasileiro ou o estrangeiro domialiado e toritratado no Brasil para
trabalhar tomo empregado em sucursal ou ag!ncia de empresa nacional DO exterior;

d) aquele P presta servi~ DO Brastl • miuio~ OU a reP.Jll1içlo
consular de carreira eItranleira e.. (jrJIos aelas subordinados,1IIlS a membros dessas miss6es e
reparti~ excluJdoI o Jílo-bnlsJJeiro tem raid&ncia permaueme 110 lkast1 e o brUJ1eiro
amparado pela legislação previdcncWia do .pal's da rapcctiva misdo diplomitica ou
repartição consular;

e) o brBsiIeiro civil qtle trabalha para • umao. IM) exterior, em organismos
'iciais brasileiros ou. in~c:ioDais aos quais o BruiJ seja.membro efetivo, ainda que li

.. miciliado e tontratado, uivo IC segurado na forma daleJis1a~ \?lente do pais do
domiclIio;

f) o brasileiro ou cstrangeiro domia1iado e contratado no' Brasil ~ra

trabalhar tomo empregado em empresa ôomiciliada no exterior, cuja maioria do c:apital
votante pertença a empresa brasneira de capital nacional;

n . tomo empregado dorntstico: aquele que presta ICrviço de natureza
contínua a pessoa ou famma, no Ambito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos;

m -tomo empresário: o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor
não-empregado. o membro de tonselho de administra,..o de "sOciedade anônima, o sócio
solidário, o &ócio de indústria e o sócio totista que partiape da gest!o ou receba remuneração
decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural;

IV • como trabalhador autônomo:

a) quem presta serviço d~ natureza urbana ou rural, em c:arjter eventual, a
uma ou mais empresas, sem relação de emprego;

b) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de
natureza urbana, com fins lucrativos ou não;

V • tomo equiparado a trabalhador autônomo, alfm dos casos previstos em
legislação específica:

a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária,
pesqueira ou de extração de mineraiS; em carjter permanente ou temportrio, diretamente ou
atrav6s de prepostos e tom auxOio de empregados, ulilizados a qualquer título, ainda que de
foma não tonUnua;

b) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida
con~grada e de congregação ou de ordem religiosa, este quando JKlr ela mantido, salvo se
filiado obrigatoriamente 1 Previdência Social em razão de outra atividade, 011 a outro sistema
previdenciário, militar ou civil, ainda que na tondiçAo de inativo;

c) O ~pdo de cqanilmo CIftcia1' IntemadonaJ OU ..t,..lro em
IuDdonameDlO DO 8ruJ1, iaJvO flUIndo c:oIieJ1o por .tema pr6prio de prevkSencla 1Oâa1;

. 4) O brulJelro eM! .e trabalha DO exterior,.r. orpnfamo oficial
IIltem.dcmal do qual O BrasD , membro tretlvo, ainda~ 16 domfdliado e CIOI'Itratado, salvo
quando coberto por a1atema de pm'Id6ncfa sodal do..do domfcOio;

VI • como trlbalbador 1YIl1lo: quem prata, • divcllU empresu, sem VÍnculo
emprepUcio, serviço de aturai urbana ou rural definidos no ResuJamento;

VII • como segurado especial: o produtor, o ~rcelro, o meeiro e o arrendatArio
rurais, o primpelro, o pe5Cador artesanal e o auemelhádo, que exerçam lUIS atividades,
individualmente OU em reilme de economia lamniar, ainda ~ue com o auxIlio eventual de
terceiros, bem como IeUI respectivos e6njuges ou compan1íelros e filhol lDaiorcs de 14
(qu~tprze) anos, ou a eles equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente, com o Jf'Upo
familiar respectivo.

• 10 • Entende-se tomo regime de economia familiar a atividade em que o
trabalho dos membros da famnia t indispen~vel • própria lubsiM~ncia e t exercido em
condiçOes de ml'ltua depend!ncia e colaboração, sem a ufilização de empregad05.

f 2P • Todo aquele que ellercer, roncomitantemente, mai5 de uma atividade
remunerada sujeita ao Regime Geral de Prtvid~ncia Social t obrigatoriamente filiado em
relação a cada uma delas.

Art. ]2 • O servidor civil ou militar da União, dos E.~tados, do Distrito Federal
ou dos Municfpios, bem tomo o das respectivas autarquias e fundaçóes, t ellclufdo do Regime
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invAlido;
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Geral de PreVidfncia Social consubstanciádo nesta Lei, desde que esteja sujeito a sistema
próprio de previdfncia social.

Parágrafo 6nico • Caso este ~r\'idor venha a exercer, l:uncorllÍtantemente,
uma ou mais atividades abrangidas pelo Regime Geral de Previdência Social, tomar-se-~
segurado obrigatório em relação a essas atividades.

Art. ]3 • t segurado facultativo o maior de 14 (quatorze) anm que se filiar ao
Regime Geral de Previdfncia Social, mediante contrihuição, desde que não inclufdo na<
disposições do an. 11.

Art. 14 - Consideram-se:

I - empresa· a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da
administraçAo pública direta, indireta ou fundacional;

11 - empregador dom&tico •a pessoa ou famma que admite a leu serviço, sem
finalidade lucratift, emPrePdo dorI*tico.

PadIraIo 6Dico·0lDsiderHe empresa, J*'ll 05 efeitos desta Lei. o autlJnomo
e çipuado em .reraçlo a~ 9IC JIIe~lUViço, tIcm CIOIDO a cooperativa, a
~ ou caôdade de pIqõer lIItUI'CI& OD~. _.-.o diJ!i'-,,6tk:a earepertiçio
___de c:amira estruJeirIi.

Art. 15 • lIaat6II a ""idIde de lCJID'IIdo, indqJeftdentemeDte de

J -1CtlI1imIte.)II81. ..aienlp.o de 1l1lM'tJdo:

D • _ 12 (dGr.e) a'" das CXJDIribiJ~ D~ que
...de~adftd8de 1'I(ll!I'teAda peJa~nda C1U.atMr IIIIPCDIO
ou Iicmdado_ .NlliUIIefIIGkt;

m -~=_ap6s CCIIIJ' a IlegI'epçio, o segurado lICOmCtido de
doença de seppÇlo' .

IV • até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou reduso;

\' - a~ 3 (tr~) meses após o licenciamento, o segurado incorporado ~s
Forças Armadas para prestar serviço militar; • .

VI - at~ 6 (seis) meses 'após a cessação das contnbuições, o segurado

f ]11 - O prazo do inciso n serti prorrogado para att 24 (vinte.e quatro) meses
iC o segurado i' tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contnDuições mensai~ sem interrupç!o
que acarrete a perdll da qualidade de segurado.

f 2' - Osp~ do inciso n ou do § 111 serão acrescjdo~ de 12 (doze) me~cs
para O seplrado desempregado. desde que comprovada eS511 situaçáo pclo registro no órgao
próprio.do Ministério do TJa~ihoe da Previdéncia Social.

f 3' • Duran:e Of prazO!' deste anigo, CJ !i~b.lrado com~rYa todo~ O~ scu··
direitoh per~ntc a Pre\idênci.. Social.

§ 4' • A perdi' da q.uaTidi'dt de sej:urado ocorrerá no di" ~egumle li!' de.
término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridt:dc Soc:a: p,'Tr' recolhimento d:,
contribuiçflo referente IIf. mt~ imt-dí,q::mrnlt· pr>~!crinr ?f1 do fim: l dd' pr'-7o~ fL>;adc·~ IJes:.c
artigo e seus par:iFr;.:fw

SECAOIJ
DOS DEF'ENDENTEs

Art. 16 • 510 beneftd'rb do Regime Geral de Previdência $oci~.. na
CODdiçIo de depeDdcnle~do aeprado:

J -o COnJuJc•• companbeira, o companheiro e o filho, de qualquer wndiçAo,
menor de 21 (~ e um) ano. ou invAlido;

.n -0$0 paÍi; .

m . o lmi'", de qualqurT 'COlldjç~o. IOCno: de 21 (VlI1tc e \;m) ano~ ou

IV . a ~~t»> de~iEnada, menor de 2] lvinte e um) ao,* o\: maior de 6{l
(5e~!ientll) llno!> OU invlihdh.

f 1(' • A eX;~Irr.d,· de dCJXndentr dt qualquer das ela.~\c.< dc<tc a rti!:' , .e>tdu
de. d'rc:ito j~ prestélçõc~ ~ da~ c1a"t:~. SC~Ullltc~
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f z' - Equíparam-~f' l!. filh.',l. na:· ~lOdiç(I~' ~o illC"IVI~. meCl ..ntc dI dar;,,;,. li:
~burild(l. (. en:eadt... c, mellor que, por <klcrmlfl:.çàe. JudiCIal. CMI'Jll ~ol' I! ~u;; gm,.d:'· (. (o

me;lor qUt c:.ttj., ~ol' ~ua tuttl;: to 11;,0 POSloUl cond:,.clC' suficienle' para {' préprll' !'U~tl1::'" f

eduC4lçfio.

f ~;.. . Cunt.:d"TilpSl chfilpanhcird ou comp.anh::í'u (! Pt".,'t'. qu:.., !-~''1. ~t

c~';ldl:., mH,!/:: um".· (,M:>\t:.: con, o l>Cru1ad,. Ú~. con, a scgLlra~;.. dl .,wró,. C('õlI l.' t 3' du aT!.
226 da Coru.~i:laçã()Federal.

~ 4" - A dcpcndcnci.., l:co:lftmic;, da, pc~'oa' indiclld.l~ne. i"ci~o I l pl c~:.J:r.kL
e a das dçm<li~ deve: ~r comprovado'

depend,ntes.

SEC.Ã.om
DAS JNSCRJÇàES

An. 17 • O RepJlamento disciplinará li. forma de inscrição dI' sC~Ll,ado e do>

f l~ • Incumbe ao se~urad(> lJ in~criÇÍio de ~em depend( nle~. que p::>Jcrél:'
promovl:-Ia se cle falecer ~m tê-la efetIVado,

f ~ • O cancelamento da in~crição do cônjuge se proccs~ cm face d:.
~paração judicial ou divórcio sem direito a alimentos. certidão de Il.nulaçio de casamento
certidão de óbito ou sentença judicial, transitada em julgado.

I 3D • A f>rcyj(j!ncia Social poderi emitir identiflCllção especifica. para O~

segurados refericJo& DOS incisos UI. IV, V, VI e VII do .n. 11 e DO an. 13 desta ui. pan:..
produzir efeitos cxclusivamenu perante. ela, inc!usive tom a finalidade~ provar a filiação.

DAS~:"GERAL

DASEStmEs~IRESTAQ)Es

J •.....110 1CiIIftdo:
a) lIpCIIeIItalbia por iDnlidez;

b) lIpOICDtadíoria por idade;

cj aposentadoria por tempo de serviço;

d) aposentadoria especial;

e) auxflio-docoça;
f) saUrio-famfiia;

I) salirio-matemidade;

b) awdlio-acilknte;

i) abono de perman!ncia em serviço;

n . quanto ao dependente:

a) pensão por morte;

b) auxflio-reclusão;

~l - quanto ao segurado e dependente:

a) pecúlios;

b) 5Crviço Socilll;

c) reabílit;;çf:lt profissional.

• l D • 56~rlo benefldarole do lllo.C1licH.cidente Cdasdla~!l
,...~ • acidente do trabalho Olo I;qUraIb .: faJIllC:llvo5 dcpcnden1e5 la
tnciIOI I, VI e VII do art.'" t tlesta l.ij bem CODJ() OI' pmidiúiOi que exerçam atividade
remunerada.

• 20· O apow:ntado pelo Rqime Geral de Previd6ncia Soda1 que pcnnanec:cr
em atMdade IUjeira a Cltc J'CIirne, ou • ela retomar, IOmCrrte tem direito I mbilitaÇio
profissional. ao auxflio-JACidente e aos pec6liO', nIo fazendo jus • outras prClta~ salvo ~
iSetorrente5 de IUU condiçAo de ap<Y.>entado, ob5ervado OdiJP0510 no Irt. 122 desta LeI.

Art, 19 • Acidente do trabalho loque ocorre ~lo exerdcio do trabalho"
serviço da emJlTC'l ou pelo exercido do trabalho do!. ICgurados referidos no inciso VlI·do. art,
11 desta Lei, provoc:tndo lc~o corporal ou 1lCrturba~ funcional que cause • morte óu a
perda ou reduçAo, permanente ou temporária, da capaadatk pafll o trabalho.

f JD • A emprcsa t rcsponsável pclll adoçA0 e 1150 cW. mcdidas \X)ierivL~ e
individuais de proteçfl(l e ~gurançá da 5aúde do tT2balhador.
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Lei:.

trabalho:

• 2l: - Con.~tit\li contravençio penal. vunfycJ C{lm multa, deixar 11 empre~ de
cumprir as normas de legurança e higiene do traba1hv.

f 3° - t:. de\'t:! da emprcs<! pre;;t.::.~ ir.lurma~õcs p:lrmenorb:ôdas flubre OS roro~
diJ {'pcraç: (. 2 exccuU:~ e do p:odutt, li mampL:1aT.

f 4t· • O MiniMério deI Trabalho e da Prt'"\"id{.nti~ Social fi!>Calizará e o~

h:Il,~:e;,.tll!' ~ entidades rerresemauvl1.\ de ciasse acompanhaTdo (I fiel romprimento do (JiS~lC'
no~ p:.r::f'·afo·. a"teriore~, ('0nforme dis;'~ser o Regulamento

Ar:.1!· - Con~iàel<1rn-:.e acider:tt de trab..lbu, IIO~ t~nn('~ do aniro anterior, I.'
.C:~!!;:Ile;. el:t!dlide~ m6rbid:l.'.:

J • óoer,.., prof.ssion,,'. essirn entendida a f.roduzid.. ou· dt:!-eliCóldead:; pelt.
e>.erdcj() dG tra.blol:", peculiar a detem1Ínlldi1 ati\idade e constante da respectiva relaçil:;
eJaMrad~ pelu Minist~rio do Trabalho e da Pre\id~nciaSocial;

fi - doen~l1 do trabaJht-. assim entendid& 11 adquiridll ou delõencadclldll em
fLmçio de condiçôe~ cspedair- em que o trabalho t reflJizadc e com ele ,to relacioné
di:eté..mente, constante da relaçâ::> m~nc;~r.adl< no inciSoO I.

f 111 • Não dO'consideradas como doença d..:> trabalho:

a) a doença degenerativa;

b) a inerente a grupo ettrio;

e) a que 1110produza illc:apacidade laboratiYa;

. d} • doeDça endemiea 1IIIquiridâ)tOr",.1IalJiIame de feIIIo.... ...
ae descDvdva, laivo CllM!P.I::U:·.e ,~ *~ ou ClllIIia1D......
dcrmn1iMdDpef!a MbU'aa CIo

'7P .. BmC8lO~~IP.~JiIo~.
JelaçIo~ ta iIIc:iIosl e II di* .........,~,==iI_p.o
trabalbo f aee.1Mo e com de IC JdIICiona dii'e~a' *'"~.
lãacidcllte do trabIIbo.

ArI. 21 .. EquiparaDHe 1aJDWm tlQ Iddeate do 1mbaIbo, ,.,. efeitoI..

I - o acidente Iipdo ao trat.lbo que, embora alo teDba lido • causa 'nica.
baja c:ontn1Ju1do diretamente para • morte do IeJUf'IIdo, pua la1uçIo GIl perda da lUa
capacidade para o trabalho.. -ou produzido Iedo que exija ateDÇIo m6dic:ã para a lUa
recuperaçto;

D .. o acidente sofrido pelo segurado DO local e DO horirio do trabalho, em
eonseqü!ncia de:

.) ato de agressAo, sabotaBem qu terrorismo praticado por terceiro ou
companheiro de trabalho;

b) ofensa tlsica intencional. indusive de terceiro. por motivo de disputa
relacionada com o trabalho;

·c) ato * Irnprudencia, de IleJli,!ncia OU de bnperfda de terceiro ou dr
eompanheiro de trabelho;

41) ato de pes508 privada do UIO da ruIo;

e) desabamento, lnundaçlto, tnc:fndio • outros caJOJ rorruilos ou decorrenlei
de força maior; .

DI .. a doença proveniente de CDntaminaçlo acidental do emprcpdo tIO
exerclcio de sua atividade;

IV .. o acidente IOfrido pelo IeJUrado. ainda que fora do local e horArio de

a) na execuçlo de ordem ou na realizaçlo de serviço aob • autoridade ela
empma;

• b) ~ pres~o espontlnea de qualquer lerviço 1 empresa para lhe evitar
preJUfzo ou -proporCionar proveito;

c) em viagem a serviço da cmpr~ inclusive para estudo quando finaí.dlda
por tsUl dentro de seus planos.para melhor capaataçlo da mAO-de-obra, Independentemente
CIo meio de JoeomoçAo utilizado, inclusive verculo de propriedade do segurado;
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d) no percurso da reliid!ncia para o local de trabalho ou deste para aquela,
qualquer que 5eja o melO de locomoçio, inclusive vefcu,lo de propriedade do 5egurado.

f 1" - Nos ~rlodos destina~ a refeiçlo ou descanso, ou por ocasiflO da
satisf.çio de outras DCcessulad~ filiiol6gicas, DO local do trabalho ou durante este, o
empregado ~ considerado no exerdcio do trabalho.

I 211 • Não ~ considerada agravação ou complicaçto de acidente do trabalho a
lesA0 ~e, resultante de acidente de outra origem, se as.wcie ou se superponha ls
consequ!ncias do anterior,

An. 22 • A empresa deveri comunicar o acidente do trabalho l Previd!ncia
Social at~ o 1" (primeiro) dia 6tílseguinte to da ocorr!ncia e, em asa de morte, de imediato, A
autoridade comeetente, sob pena di multa valÜvcl entre o limite mínimo e o limite rnúimo do
salArio-de-contnbuiçlo, sucessivamente aumentada nas reincidenCÍ8$, aplicada e cobrada pela' ,
Previd!ncia Social. '

t 111 • Da comunicação a que se refere este artigo receberio c6pia t'iel' o ' '
acidentado ou seus dependentei, bem como o sindicato a que corresponda a sua categoria.

f 2" • Na falta de ammnicaçio JlI!I" parte da empresa,~m foJmaJizi·Ja o
próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, (Ym&Jico que o ~Í5tiu
ou qualquerutoridade ptblica,.ao prevalecendo nesaes casos o prazoJW'evistO'1leSte artigO.

f 3Õ. A COII1UDJCIÇioa ,que-= refere o I '}!J * exime a emprea de
responsabilidadepela,.do cumpriIneD&o do 6poIfo DeIte artiIo-

~~eemicfllde5 ••"""'de"fOCIcJIoacompuhar
.. cobrança, pela • Sodal, das JDUItas~acste'" .,

'SBCÃon
DOS pERfaDOSDE~NaA

Art. 24 • Perfodo cle car!nc:ia I. o m'lmero mfnimo de contrl"buiç6es mensai~
indispens'veis para que o benelic:Wio faça jus ao beneficio, consideradas a partir elo tran5CU1'50
do primeiro ma dos lDCICli de suas compet!ncias.

• . Parigrafo Í1nico • Havendo perda da 9uaJidade de segurado, as contn"buiç6es
antenores a essa data 16 5erlo coJJlPutadas para "efeno de car~ncia depois que o seiUrado
contar, a "partir ela DOV8 filia~o l Previdénaa Social, com, no mfmmo, 1/3 (um terço) do
D1ÍIDCJ'O d~ contribuições exiBlda.~ para o cumprimento da car~ncia definida para o benefiCio a
ser requendo. .

. . .Art. 25 • A "conce~o das prestações pecuniárias do Regime Ger~1 de
Prmd!noa Social depende dos segumtes perfõdos de carência, ressalvado o C1isposto no an.
26:

mensais;
I • auxflio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuiÇ.ÕC~

D • aposentadoria por idade, 'aposentadoria por tempo de serviço,.
apose,!tadoria especial e abono de permanfncia em serviço: 180 (cento e oitenta) contribuições
mcDSalS.

Art. 26 • Indepcnde de carência I concessão das seguintes prestações:

" I . pen.~o por monc, auxflio-rec1usAo, salário-famfiia, salário-rnatemidadc:,
auxruo-acidente e peC6lios;

D •~ e IpClNntadorIa por lDvaJidez DOI ... de addcnte •
~ ........ ou .... e • _. prof"lIIIonal ou do lI'abalho, bem ClDItIO~ CU05 •
~ 4I'C,~ Iliar« JIO~me Geral ele~nd. SodaJ. lor 8ClDIIICtIdo ele alpma
_ doeDcM e ãf'~ ~1Cidu em llata elaborada pclol tttinlltlriol da w.. e do
'I'rab.lho ... Prwidenda 'Iodal • adI ...... de .cõrdo com DI crit6rio1 de .t.i~
~ JmJd1IcIo.~ OU outro fator que 1JIe eonr;,. eapcdfiddacIe e lfIYJCJIGe
que merepm tralalDlDIO parucuJullado;
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m • CK beneficios ClOnc:edldos na .fonna do inci~o J do art. 39, &05 IeJUrado!.
especiais referidos DO iDcilO VII do art. 1J deita,LeI:,

IV •aérviço social;

V • teabilitaçAo profissional.
Art. 27 - Para c:l>mpulo do perlodo de carência, lerão ('()n5ide,.da.~ ....

contribuiçôe&:

) - referentes ao perrodo a partir da data da filiaçAo ao Regime Geral dl'
Previd!ncia Social, no caso dos seguradrn. empregados e trabalhadores avulsos referido& no&
incisos Je VI do art. 11; .

D - realizada.\. ia contar da 'data' do· efetivo pagamento da P.rimeirll
contribuição sem atraso, nAo sendo considcrad» para·este: fim as contribuiÇÕeS recolhIdas com
atraso referentes a competências anteriores, no caso drn. segurados referióos nos inciso n, m,
IV, V e VII, este enquanto contribuinte facultativo, do art. 11 e no art. 13 desta Lei.

·sECAom
DO CÁLCUW DO VÁWR DOS BENEF1C10S

SUBSECÃO)
DO SALAJUQ-pE,.BENEF1ao

Art. 28 - O valor do beneficio de prcstaç10 continuada, inclusive o regido por
norma especial, exceto o salário-famOia e o.salánO:maternidade, 'ser' calculado com base no
sal6rio-de-benefício. .

t 111 • Ouando o beneficio for decorrente de acidente do trabalho, considerar
se-i, ao inv6s do salArio-de-beneflcio calculado de acordo com o diJ1KlSto DCSta Subseçto, o
Jalirio-dc-contnõuiçAo viBente no dia dO acidente se mais vantaJOSO, çJicando..sHhe o
disposto no t 1JJ do arL 29.

f 1JJ • Entende-se como la1úio-de-contnbui~o vigente DO dia do acidcDte o
~ ser pago por mes. dia ou Iaora, no mes do acidente, que serA multiplicado,ar
trinta .~ OU por duzenkJ5 equarenta, quando borúio , para corresponder ao riJor

que serviri de ba5e de c:iJcuJo pata o,beneficio.

. f 3D ", QuandO, •.~ de Jraba1bo alo for de -oito horas .... Ied
..adOIada,.para fins do~DO~"""._.dIc:uJoaeJaClDlJ.,·nMcDte

'.4fl -~ ..... -o..ao...do1J'lbdJo e·. ·dala 1o'1lifcio do
beDefrc:io, «.orrer :~IIDID *-'·1IiIICdio ClOIeIho" ··--.do~ 1IIfDiJDo, o
beDeftdo dcYcri iDiciaf-te~·."""',,,,:,;:,,~ JUésmoJ..... deIac
.cJU de acordo••po1ftiCasâ1ârIíl . '..

.6J!iPsA16~.;:~=::;:';'~:=e-=~-==
.tividaCJeou••ta daCIJtrIld&.~_o:m6limo *.36 (Irinta uefs)..çurad05
em período lÍIo mperior • 48 {quaieDIã e oito) lDeIIL • .

11· • No'caIO de lIJQICDtadoria por tempo de temço, especDJ ou por idade,
ClOntando o IeJU1'&do com meDOi ele 24 (Wate e ~atrol contribuiçl)es no perfodõ .múimo
·dtado, o saltrio-de-beneflcio c:orresponderi alf1A (um vinte e quatro avos) da soma dos
saJirios-de-contnbuiçlo apuraõos.

f ~ . O valor do salirio-de-benefIcio Dia seri inferior ao de um salirio
mfnimo, nem superior ao do limite múimo do sá16rio-de-contribuiçao na data de infcio do
beneficio.

f 3P - Serlo considerados para o ctlculo do sal6rio-de-beneficio 05 pnbos
habituais do segurado empregado, • -qualquer titulo, sob forma de moeda corrente ou de
utilidades, sobre os quais tenlul incidido contnbuiçio previdenciAria.

t 411 - NAo serA ClOnsiderado, para o c:flculo do alirio-dc-be.neficio, o aumento
dos salmos-de-contribuiçAo que exceder o limite legal, inclusive o voluntariamente concedido
llos36 (trinta· e seis) meses imediatamente anteriores ao inkio do beneficio, salvo se
homoloiado pela Justiça do Trabalho,·resultante de promoçio regulada por normas gerais da
e~resa, adrilitida pela Jef!s1açAo do trabalho, de sentença DOnnativa ou de reajustamento
lllãrial obtido pela categona respectiva.

f 511 - Se, no período búico de ctlculo, o segurado tiver recebido beneficios
Por incapacidade, lUa duraçlo ser! conlada, considerando-ae como salArio-de-contnbuiçio, no
período, o salirio-de-beneficio que serviu de base para o ctlculo da renda mensal, ~ustado
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nas mesmas epocas e bases dos beneficios em geral, não podendo ser inferior ao valor de 1
(um) salário mínimo. '

An.30 - No caso de remuneração variável, no todo ou em parte, qualquer que
seja a causa da variação, o valor do beneficio de prestaçlo continuada decorrente de acidente
do trabalho, respeitado o percentual respectivo, serã calculado com base na m~dik aritméticu
simples:

I • .. 36 (triD1a • leis) niora ....rloHte-eontrfbu1çlo .,rados em
~rJodo alo IUperior. 48 (quare... 0110).,.. lmediatameate InIeJicris ao CIo addeDte,
te o aeprado comar, Mie, rriaJl de'36 (trinta e fi) contribulpa;

D .....l6ri05«-eonufbu1çlo eompreendicb DOI 36 (trinta c leis) lnCIei
imediatamente anteriores ao do addeD1e ou no ~rfocJo de que trata o lnelso .. ClDIIfonne mais
"a~ Ie o IeJUrado contar com 36 (Irinta e íeis) 011 mel105 contrfbulÇl'* DeSSe perfodo.

Art. 31 • 'l'ocb OIIlUrioHté-ClOfttribulçlo= no dlQalo do valor do
beneRcio serlo ajUl1ado5, mb a mel, de acordo com • variaçlo I do Indioe Nacional de
Preços ao Consumidor· INpc, caJadado pela. Fundaçlo Instituto rasiJelro de ~fia e
&latfltica • IBGE., referente ao ~r1odo deCorrido a partir di data de compct!ncla do laJ'rio
de-c:ontnõuiçlo lU a do tnfc:lo dó bcnefrcio, de modo a preJeMr ClIleas valores reais:

Art. 32 • O ll1Ario-de·beneficio do seJUTado que contribuir em razlo de
atividades concomilantes ser' calaalado com bise na 10m. dos sallirios«-llOntribuiçlo das
atividades exercidas na dala do requerimento 0Il do 6bito, ou no perfodo bAsico de ~Io.
omervado o disposto no an. 29 e ai; normas seguintes:

I . quando osegurado satisfizer, em relaçlo a cada atividade, as condições do
beneficio requerido. o sal4rio-de-beneficio sc" ciilculado com ba~e na soma, dos respectivo!;
salários-de-contribuiçio;

n - quando não se verificar I bipólesc do inciso anterior, o saljrlo-dt
benefício corresponde Asoma das seguintes parcelas:

. a) o satário-de-beneficio calculado com base 11m. sa14rios1k-contribuição das
atividades em relação As quais são atendidas as condições do benefício requerido;

b)'um percentual da tn!dia do sa16rio-de-contn"buiçfio de cada uma d&
demais atividades, equivalente Arelaçlo entre o nAmero de meses completo de contribuição e
os do perfodo de earencia do beneficio requerido;

m -quando se tratar de beneficio por tempo de serviço. o p'creentual da atrnea
"b~ do inciso n leJ'á o resultante da relaçAo entre os anos completos de atiVIdade e o nAmero de
anos de lerviço considerado para a conc:esslo do beneftcío.

f ]11 - O disposto neste artigo nAo se aplica ao segurado que. em obedi~ncia ao
limite máximo do sal4rió-de-contribuiçlo, contribuiu apenas por uma das atividades
concomitantes.

f 211 - NAo se aplica .() disposto neste artigo ao segurado que tenha JÓfrido
reduçAo do salário-de-contribuiçiO das atividades concomitantes'em respeito ao limite miximo
desse salário.

SUBsBCÃon
DA RENDA MENSA1.00BENEFIao
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Art. 36 • Para o segurado emJ>U~ado dorntstico que, tendo satisfeito a.~
condições exigidas para a conecsslo do benefiCIo requerido, nAo comprovar o efetivo
recolhimento das contribuições devidas, sert concedido o beneficio de valor mínimo, devendo
sua renda ser recalculada quando da aprescntaçloda prm-a do recolhimento das contnouições.

Art. 37 ~ A renda mensal inicial, recalculada de acordo com o disposto nos
arts. 35 e 36, deve ser reajustada como a dos benefícios correspondentes com igual data de
inicio e substituirã, a panir da data do requerimento de revisão do valor do benefício a renda
mensal que prevalecia atE en~o. '

Art. 38 - Sem prejuízo do disposto nos ans. 35 e 36, cabe 1 Prcvid!ncia Social
manter cadastro dos segurados com tod()S. QS. inform~ nec:essArios para o cilculo da renda
mensal dos benefícios.

, Art. 39 - Para os v-gurados especiais reféridos no inciso VIl do ano 11 desta
Lei, fica garantida a concessão:

. I . de aposentadoria' Pc!T idade: ou. por invalid(:z, de auxflio-doença, de
auxího-!eclusão. ~u d~ pensão, .no valor· de 1 (um). safário mínimo, desde qu.e co!'1provc'o
C>.erc!clo de atiVIdade rural, amda que de forma descontfnua, no perlodo, amedlatanlente
~JIterior ao requerimento do benefício, igual ao n6mero dc meses conespondentcs 1 car!nc:a
d·;) De'.dicio requerido; ou

D • doi beneflcio5 ~ficacb Mala Lei, obIeMdol OI Cl'iiErb e a fonnt
de éltc:u1o er.&abcleckb. desde que caiídribuam faculWivamell&c pua a PmideDCia SocIal. CID
.... t5tlpuladt DO Plano de Qíí&clo da SeJUricWe locIaL '

. An. 40 • ~ devido abono anual ao IeJl,Irado • 10 dependente da Prevlaneia
IocIaI que, durante o ano, recebeu audlo-doença, .IUllOiHddcnte ou apoeeDtadorla, pellllo
por mone IN alWlio-JeCbulo.

.. Pariparo (antco • O abono anual Ied calculado, DO~ eouber. ,. lIIIIma
forma ~e a Oratific:açlo de Natal doi trabalhadores, tendo por base o ftlor da rnda lDeDUJ
do benelkio do mk clt dezembro de cada ano.

SEçAOrv
DO REAJUSTAMENTO DO VALOR DOS BENEFfOOS

Art. 41 • O reajustamento dos valores de bcnefTcios obedecer' as aeaulntes
1lOJ'JnU:

.. I • t assegurado o reajustamento dos beneficios para preservar-lhes, em
car'ter permanente, o valor real da data de sua conc:esslo; .

. D • os valores dos beneficios em manute~o serlo reaJustadol, de acordo
com suas respectivas datas de'início, com ba.~e na variaçao IDte~ do INPC, calculado pelo
IBGE, nas mesmas tpocas em que o sal'rio minimo for alterado, pelo fndice da cesta búica ou
substituto eventual.

• 111 • O disposto no inciso n poderA ser alterado por ocasllo da revislo da
poJrtica salarial.

f 2!' • Na hip6tese de se constatar perda de pode, aquisitivo com a aplicaçAo
do disposto neste anigo, o Conselho Nacional de seguridade Social· CNSS ~er' propor um
rea~uste extraordinário para recompor esse valor,~ndo feita igual recomposição das faixas e
limites fixados para os salários-de-contnouição.

I 311 - Nenhum beneficio reajustado poderá exc:edcr o limite mâximo do
salário-de.bc:nefício na data do reajustamento, respeitados m direitos adquirido!>.

§ 411 • Df, benefícios devem ser PllllOS at~ o 10" (dtcimo) dia 6til do m!s
seguinte ao de: sua competéncia, podendo o CNPS reduzir este prazo.

f 511 • O 'primeiro pagamento de renda mensal do benefkio scli efetuado at~
45 (quarenta e cinco) dias após a data da apresentaç1o. pelo segurado, ela -doc:umentaçio
necessária à sua concessão.

f 6° • O pa~arncnto de parcelas relativas a beDetrc:ios, efetuado com aIngO por
r~nsabilidadeda Previdencia Social, ser' atualizado.~~.do IDdice
NaCional de Preços ao Consumidor .INPC, verificado.ao pedodo..... eaue.·..
em que deveria1cr lido JlaBo e omb do efetivopepmento
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SBC\ov
DOS BE:'JliEFfaos

~SUBSBcAbJ
DA APOSENTADOIUÃ. POR INVAUDEZ

Janeiro de 1992

legal;

.Art. 42 - A ÇOIentadoria por Invalidez, uma vez alJl1'rida, qu&!Ido for o caso,
a carbcia flIiIida.·1efi devidã ao legurado ~,e#MOOiIUDIo em JOIO de ãuxfJio-doença. for
CODSiderado_ fi.IcIpu e insusceptfvcl de reãbilitaçlo para o exerdcio de atividade que lhe
prantaalU~nci.. e ser-lhH~a enquanto pennanecer Desta condiçlo.

• 111 • A conccsslo de aposentadoria por im-a1ide.z dcpendert da verificação da
c:ondiçlo de =cidade mediante cume m6dico-pericial a cargo da Prcvid!ncia Social,
podendo o se 15 suas e.JPCDSlIS, faur« acompanhar ck m6dico de w! confiança.

f 1Jl - A doença ou lesa0 de que o segurado já era portador ao filiar-se ao
Regime Geral de PrC\id~nci&.Social não lhe conferirt direito A aposentadoria por invalidez,
salvo quando a incapacidade iObrevier por motivo de progressl.o ou agravamento dessa doença
ouleslo.

An. 43 - A aposentadoria por invalidez serA devida a partir do dia imediato ao
da cessação do auxfiio-doença, ressah'ado o disposto nos f§ 111,1Jl e 3Ddeste artigo.

., 111 • Concluindo a perícia ~dica inicial pela existfncia de incapacidade total
e definitiva para o trabalho, a a~entadoria por invalidez, quando ·decorrente de acidente do
trabalho, será concedida a partir da data em que o auxfiio-doença deveria ter início, c, DOS
demais casos, lerá devida:

a) ao segurado empregado ou empresário, definido~ 110 8rt, ]1 desta Lei, f.
contar do 1611 (décimo sexto) dia do afastamento da t1tividade ou a partir da data da entrada do
requerimento, Ie entre o afastamento e 8 entrada do requerimento decorrerem mais de 30
(tnnta) dias;

b) ao segurado empregado doméstico, autônomo e equiparado, trabalhador
avulso, segurado especial ou facultativo, definidos nos art.~. ]] e 13 desta lei, a contar da data
dâ inrcio da incapacidade ou da data da entrada do requerimento, se entre essas datas
decorrerem mais de 30 (trinta) dias.

1.1Jl- Durante os primeiros IS (quinze) dias de afutamento da .midade ~r
motivo de invalidez, caberá. empresa pagar ao segurado empregado o snllrio ou, ao serJrlldo
empresário, a remuneração.

• ,. • Em -.o de cIoeftp de ..~ ClOIrIPII1I6ria a~ por
lIwIUdea IDdePndeJi de~ pmIo • de exame -'ctic:o-peíicial pela J'moidtiicia
1oaIaJ,'"dnIda a pardr da data da -..cao.

Ar&. 44 • li. apoKntadoriatpor ImaJIdcz, Clblervado o dispolto 11& SeçIo m
date Capftulo. apedahnente DO an. 33, ClODãiItir' Duma rendi, JnetMI correspondente a:

.)~ (oIteDta wr cento) do uJ'ricMSe-benefJc:lc., mais J~ (um por Cle~tO)
deite, JX?I'~ cfe 12 (dózc) ClODÍI'ibUICl6e.. 1lIo podendo u1trapu&ai lClC>% (cem por cento) do
..IAJic).de-bezieftcio; ou

b) tOO% (cem ~ cento) do ""rio-de-beneffdo ou do eaJ6Jio.de·
oontribulçlo 9flente DO dia do aéidente, o que for alai5 vantaj050, ClIiO o beneficio Ieja
Illec:orrUlte de acidente do trabalho.

• ta - No cAlculo do acr&âmo previr.to 11& aUnes -.- deste anigo, leli
COIIIiderado como perfodo de contribuiçlo O tempo em que o IelUrado recebeu awd1io-doenÇk
ou outra apoIentacloria por invalidez.

• 211- Quando o acidentado do trabalho estiver em JOzo de auxf1itHloença, o
valor da ~tadoria J'Or invalidez lerA igual ao do auxnio-doeDça se este, por força de
~tamcnto,for IUpenor ao previsto IICSte artiIo.

Ar&. 4S • O valor da aposentadoria por im..lidez do se~radoqut' necessitar da
assist!ncia permanente de OUtrll priSOll serA aaesçiao de 25% (vinte e cinco por cento).

Partgrafo \lniro • O acr~scimo de que trata este artigo:

a) ler' devido ainda que o v,lor da aposentadoria atinja o limite mãximo

b) lerA recalculado quando o benefício que lhe deu origem for reajustado;

c) cessará com a m:lrtt. do aposentado, não sendo incorporAveJ ao valor da
pensA0.
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Art. 46 • O aposentado por invalidez que retornar voluntariamente 1 atividade
terA sua aposentadoria automatic;;meme cancelada, a partir dll d..ta do retórno.

Art. "'7 - Verificadp, a recuperação da capacidade de trabalho do aposentado
por invalidez, será observado o seguinte procedimento:

J • quando. recuperaçAo ocorrer dentro de 5 (cinro) anos, contados d2 data
do início da aposentadoria por invalidez ou do Iluxnio-doenfl!' que 11 antecedeu S~lT:
interrupção, o beneficio c:essart:

B) de imediato, para o segurado empregado que tiver direito .. retomar 1
fuQçio que desempenhava na empresa quando se ~ntou. Da funna dll 1ep'slação
trabalhista, valendo como documento, para tal fim, o certificado de capacidade forneCIdo pela
Previ&ncia Social: OU

b) após tantos meses~ forem 05 anos de duraçlo do aux11io-doença ou
di. aposentadoria,por jnyaIidcz, para OI demais~

D •~ a ~forf*dal. GU ocorrer q6I o perfodo do iDciso I,
OU.aiDda.quando o .~. r..sofor dedanido..Jl!ft oGrerddo 6i~ diveBO do qual
JlIIbituaJmeDte~allJ(lleDtadclriJeri~,tem preJutIo*YOIIá 1 atividade:

a) 110 ICU ..ror inteIral durante 6 (seis) meleS contados da t1ata em que for
woerificada a recuperaçio ela c:apacidaae; .

b) com reduçio de 50% (ânqDenta por ClCUto), DO perfodo-seguime de 6 (seis)
meses;

. c) com reduçio de 7S~ (setenta e dnco por cento), tambtm por igual período
de 6 (seis) meses, ao ~rmiDOdo qual CICS5BJ't definltivarneate.

SUBSECÃOD
DA APOSENTADOluA POR IDADE

Art. 48 • A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a
ar!ncia exigida DCSta Lei. completar 65 (sessenta e cinCo) anos de idade, se homem, ou 60
(sessenta). se mulher, reduzidos esses limitC5~ 60 e 55 anos de idadepara 05 trabalhadores
mrais, respectivamente bomens e mulheres, referidos na aUnea -a- do inCISO Je DOS incisos IV e
vn do art. 11.

ParAgrafo 1inioo - A oomprovaçAo de efetive exercicio de atividade rural seti
feita com relaçAo aos meses imediatamente anteriores ao requerimento do beneficio, mesmo
que de forma descontlnua, durante perfodo igual ao da car!ncia do beneficio, ressalvado o
disposto no inciso n do an. 143.

Art. 49 • A aposentadoria por idade seti devida:

J • ao iegurado empregado, inclusive o dom~stico, a partir:
a) da -data do desligamento do emprego, quando requerida atf essa data ou

atf 90 (noventa) dias depois dela; ou

b~ da data do requerimento, quando nâo houver desligamento do emprego ou
quando for requenda após o praw previsto na aUnea -a";

D •para 05 demais 5Cgurados. da data da entrada do requerimento.

M 50" A IPIIJIIUdadaJM!I1lWe. obIcrwdo o 4iIDo&to .1eçIo mdeue
~Io 'W'J _'""'de 80"». 4IOIIIIaIi1f renda lDeIIJaJ .te"'"(.....~ ClentO)
.1aI6rtG.........1.(ai por ) ~l'IJPO~de 12 (ác) toIiirfbu&çoe..
Il1o podeadD "'11., ? 'r1_(_ JIOf..) doMUrió-de«netlcio.

.Art. SI • A lIfC.!llI1IlICI por JdIIde~ lei'~ P!Ia~ deIdc
4fIC O ...,.. ~-.cIo.....~ O perfodõ de CIIItacü • _apIeulcIo "'10 (teleata)
....,...li dó ... -nIiDo, OU 6S (....... e cinco) aDOI, te" aeao IIndnlno, leDdó
~ liiIo em..-'Jatantida ao~ • Jndenlzaçlo JliIW'iIta .. le,iIlaçIo
nNJhht.a, lIDnIkIerIdã ClllIDO _ • mddó dõ eontrato de tiabalbo • tmediawnente
8DWior. do iaIc:io.1pClICIltIldar:

IUBSEC\Om
DA APOSENTADORIA POR 1EMPO DE SERVIÇO
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Ali·" .A ~tadoria J'C!I: tempo de serviço, observado o di5poIto na
SeçIo mdeite Ca~~~llIpCCWmenleno ar&. 33, consistid numa renda IDeIU1 de:

i.·... alllU!her: 70% (setenta por cento) do aaUrio«-beneftcio aos 25
(vinte e CÍDCO) aD05 de~ mais 6'J(, (seis por cento) destc,.JW:- cada novo ano co~eto .
tle atMdacSe, att o ,~mo ele 100% (cem por cento) elo saJ!rio.de-beoeflcio aos 30 (trinta)
aDOi de aemço; " .

D •~ o homem: 70% (setenta por cento") do sal6rio-de-beneflcio aos 30
(trinta) anos de aemço, mais 6~ (seis por cento) deste, j)Nra Qda DOYO ano completo de
atividade..u o múimo de 100% (cem por cento) do saltrio-de-beneflc:io aos 3S (trinta e

cince) aDOI de aemço.
Art. 54 • A data do infcio da aposentadoria por tempo de serviço aert fixada

da mesma forma que a da çoseutadoria por idw, conforme o disposto DO an. 49.

Art. .SS • O leIftP.O de aeTVÍçoseri comprovado na fonna estabelecida no
R~nto, c:o~Ddo, ~ID do correspondente As atividades de qualquer das
~ de leJWàdos de que trata o art. 11 de5ta Le~ mesmo que anterior l perda da
qualidade,de~: .

I . o te!DP-<' de serviço militar. inclusive o volunt1rio, e o previsto no I til do
an. 143'da Qmstituiçto FeCIeJaI. ainda ~ue anterior l filiação ao Regime Geral de Prcvid!ncia
Soc:ial, de5de que 1110 teDha lido contadó para inatividade remunerada nas Forças Armadas ou
apoIeDtadoria DO serviço p'iblico; .

D •..o •tempo biterc:alado em que cstcYe em ,OW de auxIlío-doença ou
apoICDtadr«iapor iDva1idez;

81 -o~ de ClOIIUibuiçIo efetuado como - .....do faaJltatiYo, deIde que
_da~destaLei; -.,_.- .,

..1IIl"'IIIIJ . ""~'!&'•-:1:.vl:"'.- .-rddo. ftlIIdaIo eIedwo federal,Z'!o=...!SI... .cipII.'. .' . ... . .......1JUa afttmdede .......... .as
--_----. . . -lIIIiIoplblico;

...... v ...~..·· L"'~l .Ltopor~4epois ••cIeiudo.
aercer-ddtlde~_.,"""IID"11 dafaUi. . . ,

. ."'P_~_";Iol!c-...o.=·4uI'Ude o QUAl o.-n::fc:io"·1Idwidade
...1LIo,2'J:.i ;I_.~"""'_"" _dePmidbdaSoc:ial)Jrbeaal6iert

i *FMNt U;cO'~_Jalf ClOI'~ 'dilpalcro
"ep'==siMn..tlI."..o4llapoilo~1 ••

f 2Il O~ de aeMço do 8eJllrado trabalhador rural, anterior A data de
iDído de~ desta úi, Iert cómputadó ~ndentemeDte do recolhimento das
contribuiç6eS a ele correspondentes, exceto para efelto de c:ar~ncia, conforme. dispuser O

Resutamento·
, f 311 - Aco~çlo do teJ!lPO de serviço plU"B os efeitos desta Le~ incl~iYe

mediante~caçio administrativa ou judicill, conforme o disposto no ar&. 108, Jó produzirá
efeito quàDdo baseada em inIcio de~ material, Dio sendo admitida prova exclusivamente
lCS1eIDIinbal, salvo na oc:orr~ncia de motivo de força maior ou caso fortuito, confonne disposto
DO Regulamento.

Art. 56 - O professor. após 30 (trinta) anos, e a professora. após 2S (vinte e
cinco) anos de efetivo exerdcio em funções de magisttrio poderio a~ntar-se por temJ'!) dr.
serviço. com renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-beneficio.
observado o disposto na Seçio lU deste Capitulo. .

SUBSECÃOIV
DA APOSENTAOORJA ESPECIAL

Art. 57 • A aposentadoria especial serA devida, uma vez QJmprida a c:ar~ncia
exi~da nesta Le~ ao segurado que tiver trabalhado durante IS (quinze), 20 (vinte) ou 25 .(vinte
e anco) anos, conforme a atividade profISSional, sujeito a condiçOes especiais que prejudIquem
uaiide ou a integridade fisica.

f 111 - A ~ntadoria especial. observado o disposto lU! Seçlo J~J deste
Caprtulu, especialmente no ano 33, consisti'" numa renda mensal de 85% (oitenta e anco por
cento). do laJúio-de-benefrcio, mais 1% (um por cento) deste, por ,rupo defl • 12 (dOze)
contribuições, nAo podendo ultrapassar 100% (cem por cento) do sa1!rio-de-bene CIO•

• 2' • A data. inicio do '-efJdo am... da _ forma que a da
tpoteDtadorIa por Idade, ClDilrOune o diIpoI1o ElO art. 49.
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• 3D • O~ de roemco exercido alterMdamelltC em atMdllde eomum e elll
a~ .PI:ofiIIloul lOb ciondJç6es t!aPedals que "m CIU _nham a ar ClDIIIkteradu

~lrf::=c::~~loaUI==':t:=:': =:"'1:an:t
para efeito de ipWqucr beneficio.

f 4~ • O perlodo em que o trllbalbador IntepanIC de alefOria profiJIlonaJ
e~adrada neste ardio permanecer Hcendado do empreJo, para eaercer c:arao de
~nistraçlo ou de representaçAo Ilndical, leri contado para aposentadoria~.

Art. 58 • A relaçlo de atividades profissionais prejudiciais l u6de ou l
ií1tegridade ffsica aeJi objeto de lei ~fic:a.

SUBSECÃOV
DO AuXfuc5-00ENÇA

Art. 59 • O auxnio-doença sert devido ao Ie~rado que, havendo cumprido,
quando for o caso, o período de artnciI exi~do nesta leI, ficar iríc:apacltado para o leU
trabalho ou para a AJa atividade habltuaJ por DWS de 15 (quinze) dias~1iYos.

Parigrafo Ilnico • NIo seri devido audlio-doença ao leprado que Ie filiar ao
Regime Geral de Previd!ncia SociaIj6 portador da doença ou aa &esI.o invoc:ada como causa
para o benefrcio, uivo quando • lDCapacidade sobrevier por motiw. de prOJl'CSdo ou
agravamento dessa doença ou ledo. .

Art. 60· Oauxfl~ leli devido ao segurado emprepdo e~ a
contar do 160 (~cimo sexto) dia do lfastámento da atividade, e no caso dós demais leguracb,
a contar da data do inicio da iDc:apacidade e enquanto ele permanecer iDc:apaz.

.f I" • Ouando reQUerido por segurado afastado da atividade por mais de 30
(trinta) dias, o auxflio-doença aeJi aevido a contar da data da entrada do rcquenmento.

f 20 • O disposto no f 1~ Il1o se aplica quando o auxflio-doença for dec:orrcnte
de acidente do trabalho.

§ 30 • Durante 05 Jl!imeil'06 IS (quinze) dias consecutivos ao do afutamento
da atividade por modwt de doença; Jocambiri t empresa papr ao legufIIdo cmprcpdo o aeu
salário integral ou. ao legurado empralrio. a lUa remuneraçlO. .

f 4O·A~1)lIe~de .erviçolll6dk:o. pr6prioCIU emconveaio,
a leU CUJO o exame mMico e OtIbc.o" faliu lIOrreIp.....nus 110 peIfodo Ieferido DO f 30,
somente dnendo ac:aminJaar o~.:pedda~ ..p,~SodaI.~a
incapacidade uJtrapuar 15(quinze)., .

. . An:,t. O· '.;~D4IíIpoMO_ ~m*ste CapftuJo,
apecialmeD1eDQan.I3,·CUIàda' ~a:

a) 8OlJfI.(oiteOIa.~,..o).~,"'1tHIIIDfJOI: cento)
=>~~~~1II,O.poc1~.tI1trapuut·~(~e~por

-1»,.929' (aeftt.&a c..por UlIdO) do~ &lU 401a1trio-dé.
coatn"buiçao~ _ dia do 8CicIeafC, o.que for mais ftDtajoIo. CIISO o bcDe6cio Ieja
decorTente de aCidente do trab.nIo. . .

Art. 62 • O~do em JlW.O de awdlio-doença, insuIceptfYel de reaapcraçlo
para lUa.~ habitual,~ AlbmCter-&e a~ de rcabili~p~ofissiouaIpua o
exerdcio de outra atividade. Nlo ClCIIIri o beDefIcio aI! que • dado como habilitado pua o
desempenho de nova atividade que lhe pranta a AJbsist!ncia ou, quando consideradõ Dlo-.
recuperivel, for IIp06CJJtado por irrvalidez. .

An. 63 • O segurado empregado em IOZO de auxfli<Hloença ser4 considerado
pela empresa como licenciado.

Pari,grafo 6Dico • A empresa que prantir ao legurado Iicença.remunerada
ficará obrigada a pagar-lhe durante o ~rfodo de auxflio-doença a eventual diferença entre o
valor deste e a import1nc:ia prantida pela licença.

An. 64 • Ap6s a ....;10 do auxn~ aeldeotArIo • do retomo eo
~~wamclllO de ~ela filie. rclUJte .. reabertura do beDeftc:io. o IIOYO

• art comidctlldó hO c6IcuJo. •

DO~~~fUA
An. 65 • O u16rio-farnflla lerA devido, mensalmente, ao leprado empregado,

exceto o dom!stico, e ao sciUrado trabalhador avulso, lia proporçlo do ~e:tlvo n6mero de
filhos ou equiparados nos tel'JD05 do 120 do.art. 16 desta Li~ óbservado o dispo5to no art. 66.
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Par6~rafo '6nico • O apoIentado IJOr invalidez ou por idade e 05 demili~
çosentadm com 65 \seaenta e cinco) anos ou mais de idade. se dõ sexo DJuculino. ou 60

. (seaenta) anos ou mais, se do feminino, terio direito ao III'rio-famnia, pIlO juntamente com
alpOlentadoria. •

Art. .66 • O valor da COla do ulúio-famOia por filho ou equiparado de
qualquer condiçlo, at~ 14 (quatcmc) anos de idade ou inválido de qualquer idade l de:

I • Cr$ 1360,00 (um mil trezemos e sesscnta c:ruzeil'05), para o segurado
com remuneraçlo JDensal nAo superior a Cr$ 51.000,00 (cinqüenta e um mil cruzeiros);

11 • Cr$ 170,00 (cento e setenta cruzeiros), para o segurado com
remuneração mensal superior a Cr$ 51.000,00 (cinqüenta e um mil cruzeiros).

Art. 67 - O pagamento do salério-famma i condicionado l apresentação da
cenidlo de nascimento do filho ou da documentação relativa ao equiparado ou ao inviliao, e à
apresentação anual de atestado de vacinação obrigat6ria do filho.

Art. 68 • As collls do sal6rio-famOia seria pagas pela empresa, mensalmente,
junto com o salmo, efetivando-se a compensação quando do recolhimento das contribuições,
conforme dispuser o Regulamento.

I l Q
• A empre58 conservarA durante Ui (dez) anos 05 comprovantes dos

pagamentos e as cópias das cenidões correspondentes, para exame pela fiscalização da
Previd!ncia Social.

I 1Ji - Quando o pagamento do salário nAo for mensal, o salário-famRia scr!
pago juntamente com o 6ltimo pagamento relativo ao mb.

Art.69 - O salArio-famflia devido ao trabalhador avulso poderA ser recebido
pelo IiDdicato de classe respectivo. que se incumbid de elaborar as folhaS correspondentes e
ile distn'buf-Io.

Art. 70· A cota do salário-famm. Dia serA incorporada, para qualquer efeito,
ao saJirio ou ao benefício. .

SUBSBCAow
DO s.uARIo-*'JEIUtiIDADE

'M. 71 • O·aJtrio.~ "'4eVicÍQl ,~".'~", l

~~~~.~,. ", ~J:i=:eê~;::r::
~ çIO."péonc:e=r~ma~icbide. .

.Art, 72· O salirio-matemidade para a JeBUrada,~'ou tràba1badora
avulsa' c:oasistirt JJUJDa rendamemal ipal I llII ummnmçio int~ c .eer6 PIlO-pela
empreai, efetMndo-se a compCnsaçAo qUando do recoIbimeilto das ~,Ipbfe a
follia de salirios. ' '.

ParAgrafo 6nico • A empresa deveri CIODSCTY&r durante 10 (dez) UOS os
comJ!l:ovantts dós pagamentos e os atestados correspondentes para exame pela tisca1izáçAo da
PreVJd!ncia SociaL

Art. 73 • O salário-matemidade sert pago diretamente~ Previd!ncla Social
1empregada dom!stica, em valor correspondente ao do seu 1iltimo sal6no-de-contn'buiçio.

SUBSEÇÃO VIII
DA PENSA0 POR MORTE

Art. 74 - A pensão por mone será devida ao conjunto dos dependentes do
segurado que falecer, .aposentado,ou não, a contar da data do óbito ou ~ decisão judicial, no
caso de mone presumida. .

An. 75 - O valor mensal da pensão por mone será:

a) constitufdÇl de uma parcela, relativa l famma, de 80% (oitenta por cento)
do valor da aposentadoria CJue o. segurado recebia ou a que teria direito, se estivesse
aposentado na élata do seu falecimênto, mais tantas parcelas de 10% (dez por cento) do valor
clã mesma aposentadorill quantos forem os scus dependentes, ati o máximo de 2 (duas);

b) 100% (cem P!'r cento) do sa16rio-de-benefJcio ou do sa16rio-de
contn'buiçlo vigente no dia do aCidente, o que for mais vantajoso, caso o falecimento seja
conseqü!ncia de acidente dó trabalho.
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Art. '76 • Ao ClDDCIIIIo • pendo por lI'IOI1e nlo te'" protelada peJa falta de
bablllta~ de outro poufvel dePendente, • .,alcjuer~ ou~~terior CI'It
fmponc em 1llc:ludO 4MI Jnc:.I-'o • dependente 16 prodUzi'" efeito a ClOIltIr da da.. da
lDICricIo ou IIabIUIACIO· . .

f JO • O 4l6DjuJe lUMIIte nlo udul do direito t peIJIIo por morte o
&lOIbPUbeiro ou • companheira, que JOmenle fi'" ia ao beneflc:lo • jlren.Ii dá data de lUa
babDitaçlo e mediante prova de dependtnria ec:on6rriJc:a.

• 20 •O c6njuJe diYoreiado ou ~rado judic:Jalmentcou de fato~ .-cebi.
pemlo de".Ument06 concorre'" em r,ualdllCSe de condlç&5 corri 05 dependentes referidos DO
lDc:iso I do art. 16 desta Lei.

Art. 77 • A pendo por morte, havendo mal5 de um pensionista:

I :' terA rateada entre todos. em partes iJUais;

D • fCverterá em favor dos demais a parte daquele cujo direito 1 penslo
cessar.

t 1~ • O direito' parte da penslo por mone cessa:

a) pela mom do pensionista;

b) {lara o filho ou irmio ou dependente designado menor, de ambos 05 sexos,
que completar 2] (vmte e um) an~ de idade, salvo se for inválido;

ç) para o pensionista invAlido, pela cessaçAo da invalidez.

120 - Com •exrinçAo da parte do 6ltimo pensionista a pensA0 se elrtinguiti.

Art. 78 • Por mone presumida do segurado, declarada pela autoridade judidal
competente, depoi~ de 6 (seis) meses de 'uséncla, será concedida pensão provisória, na forma
desta Subseçâo.

f 1° • Mediante "rava do desáparecimento do ~gprado em conseqti!ncia ~
acidente, desastre ou calAstrofe, seus depelJde~tes fario JUs • penslo provisóna
independentemente da declaraçAo e d~ prazo deste artIgO.

f 20 • Verificado b reaparecimento do segurado, o ,.mento da pensio
cessar'- imediatamente, desobrigados 05 dependentes da reposição dos Valores rcc:ebido5, Alvo
mã·fé.

An. 79 - Nio se ..plica o disposto DO arL 103 desta Lei ao pensionista 1tIcnor,
incapaz ou ausen~, na forma da lel.

An. 81 • Serlo devidos pea1lios:

J - ao segurado que se incapacitar para o trabalho:antes de ter completado
o período de car!ncia;

n -ao segurado aposentado por ida4e ou por tempo.de aerviço pelo Regime
Geral de Previd!ncia Social que voltar a exercer atividade a6rangidA pelo mesmo, quando dela
se afastar;

m - ao segurado ou • seus dependentes, em c:aso de invalidez ou morte
decorrente de acidente do trabalho.

. An. 82 - No caso dos incisos I e fi do arL 81. o pçc6lio eonsistir4 em
pagamento 6nico de valor correspondente 1 soma c;Ia... importAncias relativas As contn"buiç6es
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do segurado, remuneradas de acordo com O [ndice de remuneração bAsica dos depósitos de
poupança com data de aniversário no dia primeiro.

An. 83 • .No caso do inciso UI do ano 81, o peciJlio consistirá em um
pagamento único ·de 75% (Ielenta e cinco por cento) do limite mãximo do salério-dt
contribuição, no caso de invalidez, e de 150r;, (cento e cinqüenta por cento) desse mesmo
limite, no caso de morte.

An. 84 - O segurado .aposentado que receber pecúlio, na forma do an. 82, e
voltar a exercer atividade abrangida pelo Regime Geral de Previd!ncia Social wmente poderá
levantar o novo pecúlio após 36 (trinta e seis) meses contados da nova filiação.

Art. 85 - O disposto no ano 82 aplica-se a contar da data de entrada em vigor
desta Lei, observad~, com relação às contribuições anteriores, a legislação vi!(ente l tpoca de
5eU recolhimento.

Art. 86 • O auxflio«ldcnte leri concedido ao lleJUrado~ lp6I •
ClONOlidaçlo das Ie~ decorrentes do acidente do traMlbo. resultar IeQOeIa que implique:

I . reduçlo da capacidade laborativa que ulja lDaior eIforoo DD
Deceuldade de adaptaçlo para exercer a mesma atividade, Independentemente de reàbiGtaçIo
profissional;

n • rcduçlo da capacidade laborativa que impeça, por .i 16, o desempenho
da atividade que exercia I 6J*:a do acidente, portm nlo o éIe_outra, do mesmo nfYel de
ClOmplexidade, após reabilitaçlo profISSional; ou

m . reduçlo da capacidade laborativa que impeça, por si 16, o desempenho
da atividade que exercia I~ do acidente, portm Dlo o éIe .outra, de nfvel infenor de
ClOmplexidade, após reabilitaçlo profissional.

f 1° • O auxnio-acidente, mensal e Vitalfcio, corresponder" respectivamente 15
situações previstas nos inCisos I, De mdeste arugo, a 30% (tritlta por cento),-40% (quarenta
por cento) ou 6O%"(selsenta por cento) do sal4riO-de-contribuiçlo do aeguradO vigente no dia
ito acidente, Dio podendo ser inferior a esse percentual do aeu Illlário-de·beneficio.

f ~ - O auxnio-acidente ICri devido a partir do dia aeguinte ao da ces.~çio do
aurllio-docnça, independentemente de quiJquer remuneração ou rendimento auferido pelo
acidentado.

f 311 • O recebimento de I8lário ou conces.~o de outro beneficio Dio
prej:ldicará a continuidade do recebimento do auxruo-acidente.

f 4" • Ouando o aegurado falecer em gozo do auxnio-acidente, a metade do
wlor deste 5e1i incorporada ao vãlor da pensA0 se.a mone não resultar do acidente do
trabalho.

§ 511 - Se o acidentado em 807.0 do auxnio-acidente falecer em conseqü!ncia de
outro acidente, o "JBlor do auxfiio-acidente aerá wmado ao da pensão, Dio podendo a wma
ultrapassar o limite máximo previsto no § 211 do ano 29 desta Lei.

SUBSEÇÃO XII
DO ABONO DEPERM~QAEM SERVIço

Art. p;] • O lIegUrado que, tendo direito "apolelltadoria por tempo de serviço,
optar pelo.prmsquimemo Da atmcIadC. fui jus ao abono de permanenaa em aemco, meDIaI,
~ ã25'Aí (vinte por«DtO) dessa~ P.U8oJC&Urado com jS (trinta e
c:iDco) UIOS ou mais de lCIYigo e pera alCplllda~~~arms,>.• OU maiI de lfI:IYÍÇO.

datade~~~~~~.=":::~~6»·~ticrI ~ _ ..~.."... lIaieIIc:ioI'e Il1o ae
iacmpcJrãrj, pera quãJqueTefeito,,-=--tadoria IID l paio.

Art. 88 - Qlmpete ao.Serviço 80cilÍl esclarecer junto aos benefic:iirios aeus
direit06 sociais e 06 meios de cixerc!·los e estabelecer conjuntamente com eles o proceuo de
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soluçA0 dos problemas gue emeflirem da sua relaçio com a Previ~DCia Social, tanto no
1mbIto interno da instituiçlo comom dinlmita da lOCiedade.

f 111 - Sed dada prioridade aos sepirados em beneficio por incapacidade
temporária e atençlo especiaI.os aposentados e pellSlonistas.

f 211 • Para assegurar o efetivo atendimento dos usuários seria utilizados
intervençlo t6tnica., assist!ncia de natureza jurídica, ajuda material, recursos sociais,
interc:ãuibio com empresas e pesquisa social, inclusive mediante celebração de conv!nios,
acordos ou contratos.

f 311 - O ServiSO Social terá como diretriz a ~icipação do beneficiário Da
ímplementaçAQ e no fortalcamento da polftica previdenCiária, em articulaçãO com as
associações e entidades de classe.

f 4P • O SelViço Social, considerando a universalização da PrevidEncia Social,
JJrestará assessoramento técnico aos Estados e Municípios na elaboração e implantação de
suas propostas de trabalho.

SUBSEÇÃon
DA HABIlnAÇÁO E DA REABJllTAÇÁo PROfiSSIONAL

Ar&. 19 • A bablllcaçto e a ...bflitaçto profissional e todaI deveria
proJIO!CIoDar ao baleficl'rio Incapacitado pardal ou totalmente para o trabalho, e as peIIC*
~as de defidencia, OI melar. jlara • (re)educ:açlo e de (re)adaptaçlo profissIonal e
ioc:faI iftdicadol para participar cio merQdo de trat.lho e do contexto em que YM.

'a...".,o 6roco • A rcahllitaçto profiIIional compreende~
a) o fomeâmentc. de aparelho de~, 6rtese e'astrumen1Oi de auxOio

para locomoçIo quando a perda ou 1tduçlo da capacidade funcional J'l:lder ser atenuada por
leU uso e dos equipamentor. beccsúrios • habllitaçlo e rcabilitaçlo SOCIal e profissional;

b> • ttparaçAo Ou a 5Ubstltuiçto dos aparelhos mencionado!; DO ÜIcisO
anterior, desgastados pelo uso Dormal ou por ocorr!ncia estranha. vontade do beneficiArio;

c) o transporte do acident8do do trabalho, quando neeeHÚio.

Art. 90 • A pre"açAo de que trata o .rtigo anterior i devida em cartter
~t6rio .os sejUrados, inclusive aposentados e, na medida da.'i possibilidades do 6rglo da
PreVld!ncia Social, aos seus dependentes.

Art. 91 - SerA concedido, no caso de babilitaçAo e reabilitação profissional,
awdlio para tratamento ou exame fora do domieflío do beneficiário, conforme díspu~er o
Regulamento.

Art. 92 • Concluído o processo de habilitação ou reabilital(lo social e
profISsional, a Previdl:ncia Socia' emitirá certificado ind!viduaf. indicando as atividades que
poderio ser exercidas pelo beneficiário, nada impedindo que este exerça outra atividade para a
qual se capacitar.

Art. 93 • A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a
preencher de 2% (dois por cento) a S% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários
rcabllilados ou pessoa" ponadoras de defici!ncia, habilitadas, na seguinte proporção:

1 • até 200 empregados .2%
fi • de 201 • 500 _ _ .39i:
m . de SOl a 1.000 _ _ _ ..•4'fc
IV • de t.OOllm diante _ ....••••._ .._ •.._ .5%

f til • A dispensa de trabalhador reabilitado ou de deficiente babiJitado ao
final de contrato por prazo determinado de mais de 90 (noventa) dias, e a imotivada, no
contrato por )'r87.o indeterminado, só poderá ocorrer após a contrataçAo de 5ubstituto de
condj~o semelhante.

f '1JI - O Ministério do Trabalho e da Prcvid!ncia Social deveTt gerar
estatfsticas sobre o total de, empregados e as vaga~ preenchidas por reabilitados e deficientes
habilitados, fomecendo-as, quando solicitadl1!>, aos sindicatos ou entidades representativas dos
empregad~.

sECÃovn
DA CONTAGEM REc1PRÓCA DE TEMPO DE SERVIço

Art. 94 - Parà efeito dos beneficios previstoI:.=.Geral de Previd6nc:ia
Social, ,i~ • c:on~m red~ -do tempo de • OU de se!Yiço 118
administraçlO Plblica e 118 atiVidade pijvada,'rural e~ liip6tese 'CID que os diferentes
sistemas de~ncia social se compensarlo financeiramente.
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especiais;

~ 6I!ico • A compellAçto fiDancelra lCI'i feita 80 sistema a que o
interessado e&tiver WIQlJado ao requerer o benefk:io pelos demais liIIemas, em relaçIo aos
rcspcctiYos tempos de c:ontn'buiçto ou de seMço, coufonne dispusero Replúnento.

. Art. 95 • Ob5ervada a caJtncia de 36 (trinta e seif.) contribuiç6es mensais, o
segurado pode,", contar. para fins de obtenção dos beneficios do ReJtime Geral de Previd!ncia
SOcial, o tempo de serviço prestado 1 administração p6blica feaeral direta, autArquica e
fundacional,

Par~o :(mico - Poderá ser contado o tempO de serviço prestado 1
administraçio p6blica direta. autárquica e fundacional dos Estados. do Distrito Feiieral e dos
Municípios.~ que estes assegurem aos seu~ servidores a contagem de tempo do serviço en
atividade vinculada ao Regime Geral de Previd!ncia Social.

Art. -96 - O tempo de Contnouiçlo ou de serviço de que trata esta Seção serA
contado de acordo com a legislaçlo pertinente. observadas as normas seguintes: ,

I . do será admitida a contagem em dobro ou em outras condiçOes

D • t vedada a contagem de tempo de serviço p6blico com o de atividade
privada, quando concomitantes;

m . do se,", contado por um sistema o tempo de serviço utilizado para
concesslío de aposentadoria pelo outro;

IV • o tempo de serviço anterior ou posterior 1 obrigatoriedade de filiaçAo 1
Prtvid!ncia Social $Ó será contado mediante indenização da contribuição correspondente ao
penodo respectivo, com os acrtscimos legais;

V • o tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior 1 data de
início de vigencia desta ui, será computado sem que seja necessário O pagamento da.~
contnouições a ele correspondentes, desde ,que cumpri0o o penodo de caréncia.

An.,.,. A~~ tempo de~ -.n ....tm de IC."
'--....~ -'.adida ao ....rido do Il1O teallllio.~ de"2S (vbdt e anCo)
- ~ de~~~!idO 110 ICXO -1Ino. •~ de lO (trIDta) UCII
tDIllpIeIOi. NrvIQo, •~ de redusIopmIIIIa tm leI.

Art. ti . Quando • lOmI cb te"'PO' de ICMp.~r lO (trinta) ano.,
ar do lhO feminino, e J5 (trinta e anco) 'IK», ar cio ICIO aueullno, o eaceao Dlo IIr'
ClODIiderado para qualquer efeito.

Art. '99 • O beneficio resultante de eom.,em de Iempo de ICrviço na forma
dcaIa' SecIo te'" concedido e~ pelo IiItema a que o intereaado estiver YinalJado ao
requere·lO, e calculado Da fonnI di respeJiva Jelislaçlo.

SECÃOvrn
DAS D1SPOSlçOES DIVERSAS RELATIVAS ÀS PRESTAçOES

Ara. 1(1).- (VETADO)

Art. 101 • O ICgurado em gozo de aposentadoria P!JT invalidez ou de auxOio
doença e o pensionista invAlidO, enquanlO,~qAo completarem 5S (cinqüenta e cinco) aum de
idade, estio obrigados, sob pena de suSpenSão do benefJcio, a submeter-se a exame ~ico a
carta da Prtvidencia Social, pr~sso de reabilitaçAo profissional por tia prescrito e custeado.
e tratamento dispensado ptuitamente, exceto o cirCIrgico e a transfusão de Angue que do
facultativos. '

Art. 102 - A perda da qualidade de 5e$Urado após o preenchimento de todos
os requisitos exigfveis para a concessão de aposentadona ou pensA0 náo impona em extinção
do direito a esses beneficios.

Art. 103· Sem preju[zo do direito ao beneficio, prescreve em 5 (cinco) anos o
direito 15 prestaçOes do paJ;8S nem reclamada~ na fpoca própria, resguardados os dIreitos dos
menores i1ependente5, dos mcapazes ou dos ausentes.

Art. 104 • As ações referêntes a prestações por acidente do trabaiho
preICTcvcm em 5 (cinco) anos, observado o disposto no art. 103 desta Lei, contados da data:

1 • do acidente, quando dele resultar a morte ou a incapacidade temporAria,
verificada esta em pencia mtdica a cargo dll Previdenria Social; ou
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D - em que for reconhecida pela Previdfncia Social a incapacidade
permanente ou o agravamento das seqiiela.~ do acidente.

An. 105 - A apresentação de documentação incompleta não constitui motivo
para recusa do requerimento de beneffclO.

Ar\. 106 - A comprovação do exerclcio de atividade rural far-se-'".
alternativamente, .tra~s de:.

I • contrato individual de trabalho ou Caneira de Trabalho c Previd!ncia
Social;

n . contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural;

m -cIcc:Ianr9lo do sindicato de trabalhad~ ruraii,desde que homologada
pelo Ministério Público ou.por.outtas autoridades tonstitufdas dcfin1das pelo CSI'S;

IV • dec1araçlo do Ministério Público;

V - comprovante ele cadastro do lNeRA, no caso de produtores em regime
de economia familiar;

VI - identificação especffica emitida pela Previd!ncia Social;

VII - bloco de notas do produtor rural;

vm -outros meios definidos pelo o-.'PS.

Art. 107 - O tempo de serviço de que trate: o art. 55 desta Lei será considerado
para cálculo .dó valor da renda mensal de qualquer benefício.

Art. 108 - Mediante justificaçãO processada perante a Previdência Social,
observado o disposto no f 3" do ano 55 c na forma estabelecida no Regulamento, poderá ser
suprida a falta de documento ou prm'ado ato do interesse de beneficiário ou empresa, salvo no
que se refere a registro público.

Art. 109 - O benefício será pa~o diretamente ao beneficiário, salvo em caso de
lIus!Dcia. molé5>tia contagiosa ou impossibIlidade de locomoção, quando será pago 11
procurador cujo mandato não terá prazo superior a 6 (seis) meses, podendo ser renovado. -

Parágrafo ánico • A impressão digital do beneficiário incapaz de llSSinar,
apos:.a nlo. presença de servidor da Pre~dénciaSocial, vale como assinatu:-a para quitação de
pagamento de benefício.

Art. 110 • O benefício devido ao segurado ou dependente civilmente incapaz
será feito ao cônjuge, pai, mãe, tutor ou ·curador, admitindo-se, na sua falta e por penodo não
superior a ( (seis) meses, o pagamento a herdeiro necessário, mediante termo de compromisso
firmado :--. ato do recebimento.

Parágrafo ánico - Para efeito de curatela, no· c:aso de interdi~o do
beneficiário, a autoridade judiciária pode louvar-se no laudo médico-pericial da PrCVJd!ncia
~al

Art. 111 • O .prado IhCnor podert, conforme dispuser o Rep1amcnto,
Innar recibo ele beneficio. independentemente di pmeaça doi peII ou ao tutor.

Art. 112 • O valor DIo recebido l1li 9Ida ,.elo IeJUtIdo 16 .ri JIIIO aos ICUS
dePendentel blblJltadol • pendo pormone ou, • faha déJea, aos leua lUCeIIOnlI Da feJrJM da
lercIvl1, Indepeodemomente de UrYendrio ou arrolamento.

Art. 113 • O benefJdo podcri ter peJO mediante dep6lllo em CIOI'ltl corrente
ou por autorizaçlo de pepmento, c:onforme Ie dispiaaer em rCJUlamento.

Art. 114 • Salvo quanto a valor devido • Previd!ncia Sotial e a desconto
aUloriJado por esta Le~ ou derivado da obrip;lo de pre5tar alimentos reconhecida em
lentença~dicial,o beneficio nlo pode ser objeto de penbofa, arresto ou seqllestro, sendo nula
de pleno direito a lUa venda ou cesslo, ou a col15t1tulçlo de qualquer 6nus sobre ~Ie. bem
como a outor,a de poderes irrevOSAveis ou em causa própria par. o seu recebimento.

Ar\. JJ5 • Podem ser de5CODtados dos beneficios:

I • contn'buiç6es devidas pelo ICgurado 1 Previd!ncia Sotial;

D • papmento de benefJcio além do devido;

m -Impolto de Renda Retido na Fonte;

IV - pensA0 de alimentos decretada em sentença judicial;
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v . mensalidades de associações e demais entidades de aposentados
legalmente reconbecid~, desde que autorizad~ por seus filiados.

Parágrafo "Único - Na hipótese do inciso n, o desconto será feito em parcelas,
coDform~ dispuser o regulamento, salvo má-fé.

Art. 116 • Será fornecido ao beneficiário demonstrativo minucioso das
importâncias pagas, discriminando-se o valor da mentalidade, as diferenças eventualmente
pagas com o período a que se referem e os descontos efetuados.

Art. 117· A empr~a, o sindicato ou a entidade de aposentados devidamente
legalizada pod~ri; mediante conv!nio com a Previdéncia Social, encarregar-se, relativamente a
seu empre~ado~L~wciadoe respectivos dependentes, de:

I . processar requerimento de benefi~o, preparando-o e 'instruindo-o de
maneira a ser despacllado pela Prcvid!ncia Social;

B - submeter p requerente a exame médico, inclusive complementar,
cncaminhanClo APrevid!ncia Sociil o respectivo laudo, tiara efeito de homo!(Jgaç1o e posterior
concess!o~ beneficio que depcDJ!er de avaliação de iqcapacidade;

m •pagar beneflcio.

~oWüco • O conv!nio poderá dispor sobre o reembolso das~
da cDJP.l'tSl, do ,sindicato ou da entidade de apóscntados devi4ameDte 1epJiZada,
correspondente a06 serviços-previstos nos incisos n t DI; ajustado por alor &kDJ ClOIiforme o
D6mefu de emprepdoI ou de 'associados, mediante deiduçlo do valor _ GlDtribuiç6es
pmtideDCWiu a serem teeolbidas pelá CIIIDr'CA.

Art. 111 -O~ que tofreu ac:iden&e:do traba1hp.tem prantida, pelo
prazo !Dfnimo, de doze.~ aJlU!nu~ do seu contrato de, trabllIho 111 empresa, 'após a
ccasaçio do aufiio-docnça adcIcJítúio, iDdcpcDdcntementede'~ de aUxfIio.acidCnte.

Par'J!afo '.6nico - O segurado reabilitado padcrá ler mllulleraçlo menor do
guc a da~ do acidente, desde que compensada pelo valor do audIio1Ii&:idente. rderido UC;
t 111 do In. 86 desta Lei.

Àrt. 119 - Por int~dio dos estabelecimentos de ensino,lindicat~
associaç6es de duse, Fundação JorJe Duprat Figueircc10 de Segurança e Medicina dO
Trabalho· FUNOI\CENTRO, órgãos PQblicos.e outros meios; serio Promovidas regularmente
instrução e forma~o com visu:.~ a incrementar costumes e atitudes prevencionista5 ein matéíia
de acidente, espectalmente do trabalho.

Ar!. 120 • Nos casos de neglig!ncia quanto ti normas padrio de segurança e
higiene do trabalho indicado!> para a proteção individual c coletiva, li Previd!ncia Social
proporá ação regressiva contra os responsáveis.

Art. 121 - O pagamento, pela Previdência Social, das prestações por acidente
do trabalho náo exclui a responsabiJidnde ci\11 da empresa ou de outrem.

Ar!. 122 - Ao segurado em E:0zo de aposentadoria especial, por idade ou por
tempt;> de serviço, que voltar a exercer atividade ahrangida pelo Regime Geral de Pre\id!ncia
Social, será facultado, em ca,o de acidente do trabalho que acarrete a invalidez, optar pela
transformação da aposentadoria comum em aposentadoria acidentária.

ParãgTafo "Único • No ca,o de morte. será concedida a pensão acidenttria
quando mais vantajosa.

Art. 123 "O apo!>t'ntado pelo Regime Geral de Previdência Social que. tendo
ou náo retomado A atividade, apre!>entar doença rrofissionnl ou d!· trnbalho relacionada co'"
a., condições em que antes exerci" li sua atividade, terA direito 1 transforma~sd'e que
aposentadoria em aposentadoria por invalidez acidentária, bem como ao pe""'''''''
atenda as condições desses benefícios.

An. 124 • Salvo DO caso de direho ~ulrido,alo epermitido o neebimento
ClODJunto doIleplDteI beDetJcb da Previdencia SodaJ:

I -1pOIeD1adoria e aux1l10-d0ença;

D - dual ou maU aposentadorias;

m -aposentadoria e abono depe~nda em teMço.

Tt1uwIV
DAS DISPOSlçOES FINAIS E 1RANSrroRIAS

Art. 125 • Nenhum beneficio ou serviço da Ptevidenda 'Social pode" ser
criado, majorado ou estendido, tem a correlpolJdente fonte de custeio toIaJ.
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Art. 126 • Da.~ deciwes administrativA!> relaliva5 a malEria tratada nesta Lei,
c:aberi recurso para o Conselho de RecuTlOS do Traball)o e da Previdéncia Social • CRTPS,
conforme dispuser o reiUlamento.

Art. 127 • Sem prejulw do disposto no artiõ;o anterior, o ~i&o de Processo
Civil ser' apliávelAlbsidiariamente a esta Lei.

Art. 128 • lu demandas judiciai5 que tiverem por objeto as questOCs relUlada.~
Desta Lei, de valor Dio superior a Cr$ 1.000.000,00 (um milhAo de cruzeiros) obedecerio ao
rito sumarissimo e serio isentas de pagamento de custas e liquidadas imediatamente, Dio se
lhes aplicando o disposto nos arts. 730 e 73J do Código de Processo Civil.

Art. 129 • Os litígios e medidas cautelarC5 relativos a acidentes do trabalho
serão apreciados:

. J • Da esfera administrativa, pelos 6r,gAos da Previdencia Social, lCiUndo as
rcgras e prazos aplicAveis ls demais prestações, com pnoridade para conclu5lo; e

D • Da via judicial, ~Ia Justiça dos Estados c do Distrito Federal, ICJUndo o
rito lurnarlsslmo, inclusive durante as f~rias forenses, mediante petiçAo instrurda pela prova de
efetiva notific:ac;llo do cvento 1 Previdencla Social, atravEs de Comunic:açlo de Aciacnte do
Trabalho· CAT.

Parágrafo único • O procedimento judicial de que trata o inciso ndeste artigo
i isento do pagamento de quaisquer cus~ c de vem.s relativas a sucumb!ncia.

Art. 130 - Os recursos interpost05 pela Prcvidencia Social, em prcl(eSIO que
envolvam prestaç6cs desta ~ ICrlo recebidoS c:xdusivamente DO_efeito devolutivo,
a&mpriDdo-sc, desde lego, a deci5io ou sentença, atra'Ú de processo suplementar ou alta de
senteDçL

P~o 6Dico • Ocorrendo a reforma da dcc:ido, ICri~ o beaeftcio
e \aoncl1ldo o beDCficiúio de .-tituir Cl5 ftlores recebidos por forÇa da tiquidaçio
c:obdic:ionada.

Att. 131 - A ..aoridIde prmdenc:üria pedert formalizar deIiIIbda· GIl
abiter«-de secomr DOI~~~~·wmar tMt&ia1Obre • qual
Tribunal FedelalIIfIn'a'.....-.. • .Jíito&1dwI8DibcnefId6rioI.

Art. 132 - A~ de desis'lIidl"ftDIi&Anda~par pule de
iJroQ)rador da ~.'Sociat, ·Iiri ~ .da anuüc:ia, <aaito, do
I'rocurador-Gem'do IDstitutoN-..al de =.::SõciaI-1NSS ou cio~c1esa'~
CIlWldo Cl5 aba em !i!fIio 1IJtrapesarem ... limites dcfinicIo5 peJo OonseJbo Nac:ionaT de
I'revidenda Soc:iaI • E::NPS; .

.'t '11 . Os vaJore5, a~r dos quaiS IC exign. anu!ncia do Procurador-GeraJ
-oá -cio pre5ideme do INSS, serlo definidos periodicamente pelo CNPS, atravEs de rcsoIuçto
própria. .

§ 2t' • AtE que o CNPS defina os valores mencionados nesse artigo, deverio
ser submetidos à anuencia prévia do Procul'lldor-Geral ou do prcsidente do INSS •
formalizaçln> de desistência ou transigência judiciais, quando os valores, referentes a cada
segurado considerado separadamente, superarem, respectivamente, 10 (dez) ou 30 (trinta)
vezes o teto do salário-de-beneffcio.

Art. 133 • A infraçio a qualquer dispositivo desta Le~ para a qual nAo haja
penalidade expressamente cominada, sujeIta o responsável, conforme a pavidade da infração.
a multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiTOS) • Cr$ 10.000.000,00 (dez milh6es de
maeiros).

Parágrafo único - A autoridade que reduzir ou relevar multa já aplicada
recorrcrá de ofício para a autoridade hierarquicamente superior.

. . Art. 134 • o. valores upres.ftm em cruzeirO!> Desta Lei serlo rujustad06, a
pe.~r de maIo dt 2991, .na.~ meslJW fJ1OQ! e com Of, mesmos fDdicc5 utilizadOlo para o
reaJuslImento dos beneficIO!..

Art. 135 • Qr, IlII'riOlt-de-contrihuiçAo utilizadO!> no dlcul0 do valor de
beneficio se!"o consideradO!> respeitando-st OS limites mrnimo e mbimo vigentes II(K mer.e5 •
que se refenrem.

Art. 136 • Ficam eliminados o menor e o maior valor-teto para d.lcuJo do
~lri~-beneffcio.. .

Art 137 • Fica extinto o Programa de Previdtncia Social aos Estudante~
iDstituSdo pela Lei nO 7.004, de 24 de junho de 1982, mBntendD-Se o pagamento dOlo beneficio!.
de prestaçâo continuada com data de inIcio até a entrada em vigor desta Lei.
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Art. 138 • Ficam extintos os regimes de Previd!nclll Social instituldos pela Lei
Complementar rP lI, de 25 de maio de 1971, e pela Lei nl! 6.260, de 6 de novembro de 1975,
tendo maDtid~ com valor Dio inferior ao do sãlário mfnimo, os beneficios concedidos at~ a
vistncia desta Lei.

Parigrafo único • Para os que vinham contribuindo regulannente para os
regimes a qUI" se refere este artigo, será contalJo o tempo de contribuiçAo para fins do Regime
Geral de Previd!ncia Social, conTonne disposto no Regulamento.

Art. 139 • A' Renda Mensal Vitalícia continuará integrando o elenco de
beneficios da Previd!ncia Social, até que seja regulamentado o inciso V do an. 203 da
ConstituiçAo Federal.

. .. § 111
• A Renda Mensa,l Yitallcia se'" devida .0 maior de 70 (setenta) anos de

Idade ou mvc1hdo que ~o exercer .tlvldade remunerada, nÍlo auferir qualquer rendímento
sUP7rior !lo valor da s~a renda 1De~, não for mantido por pessoa de quem depende
obngatonamente e não tiver outro IDelO de prover o próprio sustento, desde que:

I - tenha ,ido filiado à Previd!ncill Social, em qualquer época, no mr~imopor
12 (doze) meloCs, consecutivos ou não;

11 - tenha exercido atividade remuneradll atualmente abrangidl1 pelo RCE:ime
Geral de Previdência Social, embora 5em filiação a este ou à antiga I'revidi'ncill Socilll Urbaflli
ou Rural, DO mfnimo por 5 (cinco) anos, coIlSCcutivos ou não; ou

m . se tenha miado 1 antiga Previd!ncia Social Urbana aJ>Ó~ completar 60
(sessentll) IlIIOS de idade, sem direito aos benelícios regulamentare~.

§ 'P - O valor da Renda Mensal VitaUcia, inclusive para as concedida!' ante~
da entrada em vigor desta Lei, 5erá de 1 (um) salário mfnímo.

f 311 - A Renda Mensal Vitallcia será devida 8 contar da data da apresentação
do requerimento.

f 411 - A Renda Mensal Vitalfcia não pode ser acumulada com ~lque~
espécie de benefício do Regime Geral de Previdência Social, ou da antila PrevidênClll Soci:J1
Urbana.ou Rural, ou de outro regime.

Art. 140 • O .auxílio-Datalidade scrti devido, após 12 (doze) contribuiçõe,
mensais, ressalvado o disposto no § 111, 1 segurada lestante OL! ao se!i1ltado pelo pano de su~
esposa ou companheira não segurada, com remuneraçào mensal JPlal ou inferior 8 Cr$
51.000,00 (cinqüenta e um mil cruzeiros).

I 111 • Não serão exigidas. par;; o, seguTado~ especiai~ definido~ no inci~{\ Vli
dt, m. 11, ~ 12 (doze) contribuições mensais. '

§ 2" - O auxílio-J!Btalidade comi~tirá no p~amento de um~ parcela únie<: no
valo~ de CTS 5.000,00 (cinco mil cruzeiros).

I 3~ - O a.uxflio-natalídade, independentemente de convênio para eS~e fim.
deverf. ser paED pelll empresa com mais de 10 (dez) emprepdos. att 48 (quarenta e oito) hora<
ap65 a apresentação da certidão de nascimento, sendo que o ressarcimento à empre!><l será
efetuado por ocasião do recolhimento ~ contribuições previdenciárias, mediantt:
compeIl!>ação.

§ 411 • O paramento do auxflio-natalidadc deverá ser anotado na Carteira de
Trabalha do empregado, COIÚorme estabelecido no Regulamento.

I 511 • O segurado de empresa com menos de 10 (dez) empregados e o,
reft'rido, n~ incisos II a VII do art. 11 desta Lei receberão o auxOio-natalidade no Posto de
Benefício~, mediante formulário próprio e cópia da certidão de nascimento, 8tt 48 (quarenta e
oito) hora.~ após a entrega dessa documentaçào.

{ 6c • O papunento do auxOia·natalidade ficará sob a responsabilidlldc d...
PH:\;'ltncía Sodal até qLJ( enlH. em vigor lei que di:;ponha sobre os beneficios e .erviços di:
A~~iSlénc;a SOcill1.

Art. 141 • Por morte do se~lIT.do. com rendimento men&allaual ou inferior I
OS 51.000.00 (dnqiienta e 11m mil cTUulrO&). ler' devido lIURio-funtr.r, .0 eaecutor do
funeral, em valor nlo excedente. Cr$ J7.ooo,OO (de7.e~lt ~I cruuifOfo).

§ ]" • O e.tculClr dependente dOloCfllr"dll receber' o valor rnhimo previ~tu.
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t 2" • O pagamento do aUlemo-funeral fialr! sob 11 respomabiJidlde di!
PrevfdtllCÍa Sodal ati que entre em vitor lei que disponha sobre os benefícios e lerviçm dil
Assi~tencia Social.

An. 1~2 • Para o ~erunld() in~crilo nil Previdf-neia Soei,,1 Urbana n8 daUl d/I
publicaçi.C' desUl ui. bem como para o~, trabalhadort:~ t empregadorc~ rurai. cobcno~ pt'll.
Previd~nci:l Soci:ll Rurul, 11 Cllri'ncia da\ aposentlldoria\ pClf idade, por tempo de lerviço c
~spt.cial, previ&ta no incíf.(l 11 dr> arl. 25, obedrcerG i: itguinte tllbcla, levando-se em contll o
ano da entre.da do requerimento:

ANO DA ENTRADA
DO REQUERIMENTO

MESES DE CONTRIBUIÇÃO
EXIGIDOS

199] 60 mese!-
1992 60meses
1993 66 mese~

1994 72 meses
1995 78 meses
1996 _ 84 meses
1997 90 meses
1998 _ 96 meses
1999 _............................................................................................ 102 meses
2000 _ 108 meses
2001 _ 114 meses
2002 120 mese!-
2003 126 meses
2004 , _ 132 meses
2005 _ 138 meses
2006 _.. 144 meses
2007 ISO meses
2008 ~._ _ 156 meses
2009 162 meses
2010 _ ~ _ ~._ 168 meses
2011 ~ _ 174 meses
2012 ._.__ _ __• 180 meses

Art. 1~3 - O trabalhador rural ora enquadrado como segurado'obrigatório do
Regime Geral de Prevídencia Social,.D8 forma da alíuea "a" do inciso 1, ou do inciso IV ou VII
do an. 11 deita Lei, ou os seus dependenteS, podem requerer, conforme o caso:

I - auxfiio-doença, aposentadoria por invaIi~ -auxflio.reduslo ou pe~.
~morte, DO valor de 1 (um) salmo mfnimo, durante 1 (um) ano, ClOIl1ado a partir da data da
VÍI!nc:ia desta Lei, desde que seja comprovado-o exerefc:io de ativ,idade rural com relaçlo &OS

meses imediatamente anteriores ao requerimento do benefic:io. mesmo que de fonna
descontfnul, durante perfodo igual ao da c:ar!ric:ia do beneficio; e .

D • aposentadoria por idade, no valor de ] (um) salirio mfnimo, durante IS
(quinze) anos, contadOs a partir da data da yiJ!nc:ia desta Lei, desde que seja eompiovado o
cxerdc:io de atividade rural nos tlltimos 5 (c:mco) anos anteriores 1 data do requerimento.
DJemIO de forma deKOntfnua, não se aplicando, nes.~e período; para o segurado especial. o
disposto no inciso J do art. 39.

An. 144 • Até ]11 de junho de 1992. todos os benefícios de prestação
continuada concedidos pela Previdência Social, entre 05 de outubro de ]988 e 05 de abril dt
1991, devem ter sua renda mensal inicial recakulada e reajustada, de acordo com as regr~

estabelecidas nesta Lei;

. Parágrafo único· A renda mensal recalculada de acordo com o disposto no
capUl deste artigo, lubstituirá para todos os efeitos a que pre"alecia até então, Dto sendo
devido, entretanto, o p~mento de quaisquer diferenças decorrentes da aplicação deste artiEo
referentes ls compet!nClas de outubro de ]988 a maio de 1992.

An. 145 - Os efeitos desta Lei retroagiráo a 05 de abril de 1991, devendo os
benefícios de prestação continuada concedidos·-pela Pre,;déncia Social a partir de entáo.
terem, no prazo máximo de 30 (trinta) dia~. sua~ rendas mensais iniciai~ rec:alculada~ e
atualizadas de acordo com a.~ regra~ estabelecidas neMá Lei.

Pará~afo único • A~ rendas mensah resultantes da aplicação do dispostCl
IICste artigo. substitUIrão, para todos os efeitos as que prevaleciam att então, devendo a.~

düerenças de valor apurada~ serem pag~, a ~artir do di" seguinte ao tfrmino do pru.()
estipulado no caput deste artigo, em até 24 (vInte e quatro) pÓircelll~ men~ais consecutiva!'
reajustadas na~ mesma~ lpoca.~ e na mesma proporçáC' em que forem rClljustados os benefícios
de prestação continuada da Prtvid~nciaSoei;:!.
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. Art. 146 • As rendL\ JnCnui~ ele benefic:l05 P.l!m ~Ia Previdenda Social
Incorporarlo, a partir ele 10 ele setembro ele 199J. o abono definido na alfnea ~- do f 61> do art.
to da Lei nO 8.178, de l' de março de 1991. c IeriCl. a partir dessa data, seus valores allerado~
de acordo com o disposto nesta Lei.

Art. 147 • Serlo respc;itada~ .~ bases de cAlculo par. a maçlo dos vaJore~
referenm ls aposentadorias especiai!., deferida~ at~ a data da publicaçlo des1a ui.

AJ1. 148 • RCJler-se4 peJa respectiva Jegislaçlo tspecffica • aposentadoria do
aeronauta, do jornalista profl5blon.l. do ex-combatente e do ,;og3dor profi!>sionaJ de futebol, atE
que sejam revfsw pelo Congresso Nacional.

Art. 149 • As prestaÇÔCs, e o leU finanCiamento, referentes aO!' beneficios de
ex-combatente e de ferroviário servidor público ou autárquico federal ou em regime especial
que pio optou pelo regime da Con50lidaçlo das Lei~ do Trahalho. nll forma da Lei nl> 6.184. de
11 de dezembro de 1974, bem como seus dependentes, ser~o objeto de Jcgi!>Ja~oespedfica.

Art. ISO· Os segurad~ da Prevjd!ncia Social, anistiad~ pela Lei nl> 6.683. de
28 de agosto de 1979, ou pela Emenda Constitucional DI> 26. de 27 de novembro de 1985. ou
ainda pelo art. 8~ do Ato da.~ Disposiçl>e~ ConslÍlucionai!> TransÍl6rill~ dil Constituição federal
teriw direilo 11 ap~emadorjll em rel!imC' excepcional. obsC'rvado o dispoMII nll Regulamento

Parágrafo úníc(•• O sCplrlido oniSliado jã IIposenllido por invalidez, por
tempo de serviço ou ~r idlide, bem como ~cu~ dependente!> em g070 de pcnMw por mor'".
podem requerer a reVlsâo do seu benC'f.cio para transf(.rmaçãn em Jlpo~('nwd()ria ex<'Cpeiona!
ou pensão por morte de anistiado, se mais v~mlajo~".

An. 151 • Atl qu,' seja eJahowda 11 Ii~ti\ de d(lcnça~ mcnci(lnada~ m: inc'iso II
d() art. 2(., independt de car!nciil 11 conees~() de alIAmo-doença e ap0!>l'r.ladtlria P(l) inv~:idCi~

ao 5C'!;llr..do que, ap6;. filiar-M: 80 Regime Geral de Previdénrh. ~otial, fOI acollt'tido dÓ' ..
st'fuintc! doenças: tuberculose aliv..; han~enía~e; aliena~Ílo mem"l; ncoplasia maJirm:
a:gueira; paralisi::: irrever!>fvC! e incap:.cílanle; cardjoyatla ~ave; ó(,cnça de PlIr}jn.\OT1;
eSf'cmdiloanrose anquilosame; nefrop::uil grave; eslado avançaoo da d()cnç~ de Pafcl (osttítc
deformante); sfndromc da ddiciénc;" irnuTlol6L~iUl ad'luirid:: (A1D5); e contammaçât> po~
r.diação, com base em conclusão da medicilll1 cFpeciali7.ad"..

Art. 1S2 - A relação de atividade!> profissionais prejudiciais à saúde ou I
integridade física deverá ser submetida I apreciação do Congres!>o NlIcional, no prazo de 30
(trinta) dIas a partir da data da publicação desta Lei, prevalecendo, at~ entliD. a lista comtanlt
da legISlação atualmente em vigor para aposentadoria especial.

Art. 153 - O Regime Facultativo Complementar de Previdência Social ser'
objeto de lei especial, 11 ser submetida à apreciação do Congresso Nacional dentro do prazo de
18u (cento e oitenta) dias.

. Art. 154 - O Poder ExeÇll1ivo regulamentará esta Lei no prazo de' 60
(sessenta) dias a partir da data da sua publicaçâo.

Art. lSS - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaÇlo.

Art. 156 - Revogam-se as dísposi~ em rontWio.

170' da Inclepend!ncia e 103Q da República.
Brasma, em 24 de julho

--FERNANDO COLLOR
Antonio Magr;

de 1991;
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EXPOSIÇ/iO DE M:lTIVOSjlfi'PS Ui' 148, IE 02 DE IEZEMEro DE 1991, DO smIDR

MINISTro DE EST1\OO 00 'ffiABI\IID E DI\P~IA 9XIl\L.

Excelentíssimo Senhor Pr€sidente da República

Submeto a Vossa Excelência Projeto de Leí que

"aisp5e sobre o reajustamento de benefícios previdenciários e

respectiva fonte dE custeio".

Contempla-se, no Projeto, como sumariado em sua

ementa, o aumento no valor dos benefícios de prestação conti

nuada mantidos pelo INSS, com aplicação plena do disposto na

Lei de Benefícios (Lei 02 8.213, de 24 de julho de 1991), em

seu artigo 41, inciso 11.

Por outro lado, tinha-se, na Lei citada, o art.
146, cujo texto determinou que, em 19 de setembro de 1991, os

r~ajl1stamentos dos benefícios se limitassem aos abonos de que

tratou a Lei n2 8.178, de 12 de março de ~991' em seu art. 92 ,

§ 62, alínea "b" (54,6%).

~ Sua Excel@ncia o 5ennor

.DOUTOR FERNANDO COLLOR &E: MELLO

Digníssimo Presidente da República Federati~a do Brasil
BRASíLIA - DF

Como é do conhecimento 1e Vossa Excelência,

aquele aumento, decorrent€ de Lei, € por ela imposto, foi in

ferior ao INPC do período março/agosto (79,96%), causando

grande insatísfação entre 05 beneficiários do sistema que, em

JUIZO, postulam Elevaçao de 147,06% (correspond~nte à variaçao
do salário mínimo).

o Projeto corrige aquela distorçào, concedendo,
em janeiro de 1992, reajuste pleno pelo INPC do período mar

ço/dezembro, como se, em setembro findo, tiveSSE ocorrido au
mento de 79,96%.

Exemplificando a aplicação do critério de rea

justamento ora proposto, ter-sE-iam as situações seguintes pa

ra um beneficio no valor de Cr$ 100.000,00 em março de 199~:

SITUAÇÃO ATUAL:

ConcretamentE, para 05 benefícios de valor~~

supcrlor~s ao salário mínimo, a proposiç!o corresponde à con

cessão õe aumento real de 16,86% em janeiro de 1992, como se

tiVESSE 0corrido, €m 12 de SEtembro dE 1991, reajustamento pe

lo INPC pleno (79,96%) e não pela cesta básica (54,6\).

Dadas as condiçÕES financeiras da previdência

Social, ~ até mesmo por imposiç~o legal, tornou-se impossível,
em setembro ~E 1991, ajuste superior ao concedido, pela eleva

çào correspondente a 394% nos benefícios dos trabalhadores ru

rais (sobre base março de 1991), isto sem correspondente

fonte específica de r€c~íta.

De qualquer sorte, com o Projeto ora apresenta

do, cumpre-se a Lei, corrigem-SE distorções (também decorren

t€5 de ~êi) E se restabelece, na forma ~a Constituiçao, o va

lor rEal 1e bEnefícios da data de suas concessões.

Reitero a Vossa ExcelênCIa meu profundo respei-

to.

;{/éiv~/7'
, ANTONIO MAGRI !1

Minhstro do Trabalho e'/da

Previdência Social

Mensagem n" 697/91

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 61 da Constituiçáo Federal, tenho a honra de submeter l

elevada deliberação de Vossas Excel!ncias, acompanbado de ExposiçAo de MotiVOl do

Senhor Ministro de Estado do Trabalho e da Previd!ncia Social, o anexo projelo de lei que

"Dispõe sobre reajustamento de beneficios previdenciário5 e re5peetiYll fonte de custeio",

Brasília, 29 de novembro de 1991.

Aviso nO 1. 370 "ALisa,

Bra.ma, 29 de novent>ro de 1991.

Valor em março 1e 19~1

REajU~tamento em 01/0~/9l correspondente
a 54% (abono da Lei nO 8,178/91

Total em 01/09/91

REajustamento em 12 de janeiro ôe 1992,

pelo INPC de setembro a dezembro de 1~~1

(art. 146 da Lei 02 8.213/91), COnSi?era

~o hipoteticamente de 120% sobre o total
je CrS 154.000,00

~otal a partir de 01/01/92

SITUAÇÃO PROPOSTA:

Valor em março de 1991

R~ajustamento em 12 de janeiro de 1992,

p~lo INPC acumulado de março 'a dezem

bro de 1991, considerado 'o~ per

centual de 120% para Q. quadrimestre

setembrg/dezembro 1e 1991 (total 1e

29S,912%)

Total a partir 01/01/91

Cr$ 100.000,00

Cr$ 54.000,00

Cr$ 154.000,00

Cr$ 184,800,00

Cr$ 338.800,00

Cr$ 100.000,00

Cr$ 295.912,00

Cr$ 395.912,00

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria a Mensagem do ExcelentlSlimo Senhor

Pre.<idenle da República, acompanhada de ExposiÇl1o de Motivos do Senhor Ministro de
Estado do Trnhulho e da Previd!ncia Social, relativa a projelo de lei que 'Disp6e sobre
reajuslamento de henefrcio.< previdenciários e respeetiYll fonle de cusleio",

Atenciosamente,

MARCOS COIMBRA
Secrettrio-Geral da

Presid!ncia da Repúhlica

A Sua Excel!ncia o Senhor
Deputado INOCÉNCIO OLIVEIRA
Primeiro Secrelário da Câmara dos Depulados
BBASfLIA.PF.
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PROJETO DE LEI N° 2.382, DE 1991
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N° 733/91

Autoriza a Centrais Elétricas Brasileiras S/A - ELETROBRÁS
a doar o bem que menciona.

(ÀS COMISSOES DE MINAS E ENERGIA; E DE CONSTITUI CÃO E
JUSTICA E DE REDACÃO(ART.54).

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° Fica a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS autorizada
a doar ao NIunicíRio de Cametá, Estado do Pará, o casco da embarcação em que se eúcontra
instalada a Usina Terrnelétrica Flutuante de Poraquê, encampada pelo Decreto nO 81.581, de
19 de abril de 1978, para aproveitamento na contenção da eroSão provocada pelo Rio
Tocantins naquela localidade.

Art. 2° A doação ora autorizada não compreende os equipamentos que
compõem a Usina referida no artigo anterior e que se acham sob a administração da
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A - ELEIRONORlr..

Art. 32 A ELETRONORTE providenciará a desocupação do objeto da doação
no prazo de 90 (noventa) dias, contados da âata da publicação desta Lei.

Art. 42 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 52 Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília.

Mensagem nO 733, de 9 de dezembro de 1991, do poder Executivo.

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à

elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivo~ do
d . dI' "~utorlZa "Senhor Ministro de Estado da Infra-Estrutura, o texto o projeto e el que ~ .... . ...

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS a doar o bem que menciona".

Brasília, Cj. 1e dezembro de 1991.
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EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N9 205,D~ 04 DE DEZEMBRO DE 1991, pO SENHOR

MINISTRO DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA.
Exce1entí~simo Senhor Presidente da República,

Tenho a honra se submeter à elevada consideração de

Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei,que autoriza a Centrais E1é

tricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÂS a doar ao Município de Cametá,

Estado do Pará, o casco da Usina Terme1étrica Flutuante de Poraquê.
O referido imóvel é de propriedade da Uniao, uma vez

que foi encampado pelo Decreto n9 81.581, de 19 de abril de 1978, e

indenizado com recursos da Reserva Global de Reversão, e está,atua~

mente, considerado desnecessário ao serviço público de energia elé
trica.

Pretende o Sr. Prefeito Municipal utilizar o casco da

Usina Termelétrica Flutuante de Poraquê para contenção de erosão

provocada pelo rio Tocantins, naquele Município.

Esclareço, que não se inclui na doação o restante do

equipamento que compõe a usina e se acha sob a administração da

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE, a quem es

tá a cargo sua alienação por meio de licitação, para deSocupar o
casco da usina, a ser doado •

•

A medida aqui proposta está amparada pelo Decreto-lei

nO 2.300, de 21 de novembro de 1986, e representa um auxílio da

União ao Município de Cametá na sua luta voltada a combater a er2
-são do rio Tocantins que ameaça destruir a sua sede, que hoje e

considerada Patrimônio Histórico Nacional por força da Lei nO

7.537/76.
mais

/
tzM-fauc _

(

' J O EDUARDO CERDEIRA DE SANTANA

Mi is ro de Estado da Infra-Estrutura

•Reafirmo a Vossa Excelência a expressão do meu

profundo respeito.



206 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Janeiro de 1992

Aviso nO 1.419 - AL/SG.

Brasília, 9 de dezembro de 1991.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria a Mensagem do Excelemíssimo Senhor
Presidente da República, acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de

Estado da Infra-Estrutura, relativa a projeto de lei que "Autoriza a Centrais Elétricas

Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS a doar o bem que menciona".

Atenciosamente,

~~c~
MARCOS COIMBRA

Secretário-Geral da
Presidênda da República

A Sua Excelência o Senhor
Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA
Primei,ro Secretário úa Câmara dos Deputados
BRA SILIA-DF.

.-

EXCElENTfSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA clMARA DOS DEPUTADOS

Na forma do disposto do no art. 155 do Regimento Inter
no, requeremos a Vossa Excellncla, consultado o Plenário, seja
conferida urgência especial para a tramltaçlo do Projeto de Lei
nI! 2....7.J€Zp!d o Pode r Exe c·u t Ivo, que " Aut or Iza a Cent r a Is EIét r Icas
Brasileiras S.A. - ELETRDBRAS a doar o bem que menciona

O referido Imóvel é de propriedade da Untlo, uma vez
que foi encampado pelo Oecreto nl! 81.581, de 19 de abril d~ 1978,

e Indenizado com recursos da Reserva Global de Reverslo, e está,

atualmente, considerado desnecessário ao serviço p6bl Ico de ener

gia elétrica.
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d, dezembro de 1991.

Pretende o Sr. Prefeito Municipal de Cametá PA utl I I-
zar o casco da Usina Termelétrlca Flutuante Poraquê p.ara conten
ção de erosAo provocada pelo rio Tocantins, naquele MunlcrplO,
que é PatrimÔnio Histórico Nacional

Brasrlla,

PC dO'B

~
./I".. /' '+

PFl~..t,,~ )h l ,~I"'S")
oU J ,.' 'j

PDC \._ (,,~ . ,,) i·

/ ,/:./ • I

PR

<\

l--

PSB

PSB

PRomTO DE LEI N° 2.432, DE 1991
(Do Senado Federal)

PLS N° 362/91
rrVi'lVn92eO ob

Autoriza o Poder Executivo a criar a Superintendencia
da !rea de Livre Comércio de Guajará-Mirim, e dã o~

tras providencias.

(As COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAo E SERVIÇO
,pllBLICO; DE VIAÇAO E TRANSPORTES, DESENVOLVIMENTO U!
BANO E INTERIOR; E DE CONSTITUIÇAo E ',wSTIÇA E DE R!
DAçAo (ARTIGO 54) - ARTIGO 24, 11)

O CONGRESSO NACIONAL decreta;

cl promover e divulgar peaquisas, estudos 'e análi
.es, visando ~o reconhecimento sistemático das potencialidades da
ALCGH;

d) praticar todos os demais atos necessários às SUAS

funções de órgão de planejaaento, promoção, coordenaçAo e admini.

tração da ALCGM, podêndo, para tanto, celebrar conv6nioB com órgãos
ou entidade. püblica., inclusiv~ sociedade de economia aista, bem
como firaar contratos coa pessoas ou entidadea privadas.

, Art. 3' - A Superintenc1l!ncia, dirigida por um Supe-
rintendente, é constituída por um Conselho Técnico e por Unidade.
Administrativas. '

a autarquia ativa e passiveaante ea

i l' - O Superintendente será nomeado pelo Presiden-
Art. l' - t o Poder Executivo autorizado a criar a te da República"por indicação do Secretário do Dasenvolvi»ento Re

Superintendl!ncia da Área de Livre comércio de Guajará-Mirim, enti- 9ional, e deaissível ad nutua. •

dade autárquica, com personalidade jurídica e patrimônio próprio, I 2' - O Superintendente será auxiliado por um Se
autonomia adminietrativa e financeira, com sede e foro em Guajará- cratário Executivo noaeado pelo Presidente da Repüblica, por indi
lIirim, no Estado de Rondõnia, para administrar a' in'!talaçã'!" caçA0 do pri_iro, e dellissí""l ad nutua.

operação e os serviço.. da Área de Livre Collércio de Gú..;árá-Hirim, Art. 4' - Coapete ao Superintendente:

criada pela Lei n' 8.210, de 19 de julho de 1991. aI praticar todoe os ate.. necessárioe ao boa desem-
Art. 2· - A Supsrintendência vincula-se à Secretaria penho das atribuições coaetldas • Superintendência;

do Da..envolvillanto Reqional da Presidência da Repl1bl1ca e tem como " bl elaborar o Raqul......te da entidade, a ser aprova-

atribuições: ":0 pelo Presidente da Repübl'ica, baa COa0 o seu Rag'i_nto Interno;
aI promover e coordenar a implantação da ALCGM; cl submeter • apreciação do Conselho Técnico os pls-
b) promover a elaboração e a execução dos pro9ra..~~~nº~ e projetos elaborados para. i.plantaçio e o de••nvolvi..nto da

e projete. de interesse para o desenvolvimento da ALCGH, a88i" ~o"'o ~;

prestar assistência têcnica a entidades públicas ou privadas na '~l repre.entar
elaboração ou execução daquelas atividades; ,juízo ou fora 'dele.
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da Lei
seguinte

dr , ... ,

DE DEZEMBRO DE 1991

:lulh"

Cri~. Artl,dt' Jhn C(lmfr~o dfo CJUl!lj.,••
Miram, no 1:llad(, dt' ROfJlSórlla. to di. OUu•.'
provldtnrias

DA IlfPi/all(A
DA RFr(,al.I(-A

F'Çf1 ...ber que o Col1Jlt'UO Nncional drort. e C'II 1""r1(K'H', • ~rllir!l.

IV - mo:;tnlaçLn r tlptU'Ç'l'lI' dr tUfi4UlI' e "i ... t~·i~-,,' d' IIIWl, ..... r,.""'*

V • e5t()(,l\r.~m p3f1 romerciali7.1çAo n/I mcr('á·h c;o!rtTm,

\'1 - 11iyjdac1es de ('{)nr.tru~o t' fq'lrm nlI\"Õl.i,,: e

Art. 18 - Revogam-se as disposições em contrário

SENADO FEDERAL, EM 1,,2

';(CtJ'~t.w-1r"
s4ml!ljOR MAURO BENEfhDES

/ PRESIDENTE

Art. 16 - O Poder Executivo regulamentará esta Lei
sessenta dias da sua vigência.

Art. 17 - Esta Lei entra em vigor na data de sua pu_

LCGISL<1çAO CI7<1IJ<1. <1,.'''.11><1 rTLA ('OOTWI N<1CM'
DAS COAf1SS0C.~ rIIlMANEN7'I S

~ VleI[..I'IlESIDENTf:
.nooudclocSc1carJnck ,. It 5 J D E N T E

VJI • qu.ndn se Uatnr de bl'l~"tem acom~nhadll de' vi.jantes, umervatd~..... 0',
limites flxackK pelo Poder ~cutivo,por inte,mt:dio di Secretaria da Reeeha Federal .

• I J••~ dcmab meladoriu estraneeiras. inclusive .... btilizadas comur'''.... _ ou lJ1Sllmm 11< f'O'Iul'" ioou'lrializailo& .. AlOOM. ,.,..rlo de oonpenslo cIoo
~li!'lIl~ rcrC?r1dm I!('Slr .nIJo, ma~ est.rAo aljdtal • lIibutaçlo no .,00IeJIt0 dl" sua
anlernaçlo. ",.

12t' - Nlo 5e ~ia o rqimr- fual p~vi$lo'nrslear1i~(Ja'

a) ann:a' e m~ç6es de qualquer MIU'~:

b) aUlotI1ÓVeis~~~lrotii:

<) bens linal> 11< Inlormá'ica;

d) Ioebida.••lro<llico."

···.)perfuOleS;

f) fumo r seu~ derivad~

Lei:

uma 'rei. de U..7e"::;;;ri:~d... no MunJcfS·iu de Ou.jari·Mirim. E~lado de RrJfldOnie.
Cina.lidlde d- InlpOrtlçlu e exportlç'lo, JOb ugime fir,c.aJ e.special COIll a
ela urJe Ectad promover o d~~nvol.vimcnto dl.tl: lT,j(k!l lranlefriça\ do atrelT'') b-H'orJIf'

Je~Jndo. pouti~ :in~e:~~~lac:ro:~;r~ri=.U reJa~!õ bil'll"r.i~ com D'l J1"~t'.. vízill.'f.t).

Momo," uma 'rc:-:;; 2t' .. O PodC'C Exe~ti\'o I.rj d("~erall. na nlllJ,em djrdtl! du Fir'
uril3nn d:J cidllde dl"n~nuua~ ~mJ ~lIpt'rr·k de,~2~O"m ,envnT\cndn. inrh''l.h·t:, (l1H'Ilo"IH'
Gun·ar6.Mirim .. Al.CG 'J.

l1r .• arln,. Ol!{ l(". 1I1111,lnll:l 8 Afro" d" IJvrr ('unJ"ui'l rf,
JerC'!1I nacionaliudas ou ~'e~~~~~"k~lmpróprutS. P:lrll C'1It1C'J'('f,lftmr""" dl" rn"'C:.,I"fíl.·. lo

fr,,"r I r ~ftr'pnfo tJnim - nlli~,idrrlt M' irll~rrRIlIC" dfl "" ('f;M IlIrI;· "'tl:urr .""""1(:-
I (l1J:l ,I' '\erv.1'l 11\." dl\l'll\i'.(,C" .. 11... IIlIlll,lo' r dll" (·IIIJ\T'I~r,,., jlllf"',lor i'PIlJoi': .

'1 •• ,. AJl.3
L
'. A.. nJC'femlllljll!o e'I"Hlrrillt~ '111 'I.!I i",,~Ii' ('11'..;,11 ,. ,. Al (I if' ... ,"

o. flf··,urmmentC' dcs'II1Jtd~~. eOlrres:~ aUlod141d:1 a fOr"'>!' f'~''':' ~r(':: .

S'I' ,. rI. I d J AH. 4~' ·IA ("lItrada dI m~reõldUlhll e"";'l1rd,;~'- n:, A'-("(in fr:' !' ~ ri'" ;~
~Jl~~~íid'" r~1 ~T~~~~:.~:m~J.;'~~nl~:;t~,g,~~{õI~lf:,'~~:,~~~:II~II~:I::',I!~Irt'lt'lf-I'lri:"i~~.rl,,', '1''' ~."f.

J • C{lfl\UIIlQ t' vend3 hllr"rn;'":o AICGM.

. . 11 • bencflciumrnlO, nOI('.,.,il(n;" ri'l AI (,(i'.1 C"-"Id., '" UnI·.' rtl' P' .,~,t"
tC'C'ur!-(I~ fmner;m r m.:nt'rinl,·rrinl:l4 (ir OIil'("nl'f'írul:l (u' f1f11~~id, ., . ".

lU • 11:ricuhur. r pio.dru!lurn;

Art. 15 - A alinea ~ do I 2' do art. 4'
n l 8.210, de 19 de julho de 1991, passa a vigorar com a
redação:

a c ) durante o prazo estabelecido no art•• ', inaiao
VIII da Lei n' 7.232, de 29 de outubro de 1984, aos bens finais de
informática".

no prazo de

Art. 12 - A Superintendência ter6 completo serviço
de contabilidade patrimonial, financeira e orçaaentária.

Art. 13 - No controla dos atos de gestAo da Superin
será adotado, além da auditoria interna, o regime de
externa independente a ser contratada com firmas brasi

reconhecida idoneidade moral e técnica.

Art. 14 - Até o dia 30 de junho de cada ano, a Supe
rintendência remeterá os balanços do exercício anterior ao Secretá
rio do Desenvolvimento Regional.

tendência
auditoria
leiras de

Art. 11 - A receita da ,Superintendência, deduzida de
todas as despesas de pessoal, obras e serviços, aateriais e inves
timentos, será aplicada em educação, saúde, saneamento b6sico, ••
proveito das comunidades mais carentes da Area fronteiriça do Esta
do de Rond6nia, consoante projetos específicos aprovadoG pelo Con
selho Técnico.

quia;

Parágrafo único - O Secretário Executivo , o substi-
tuto eventual do Superintendente e desempenhará as funções que por
este lhe forem cometidas.

Art. 51 - Compete ao Conselho Técnico:
a) sugerir R apreciar as noraas básicas para a e1a

boraçAo dos planos de implantação e desenvolvimento da ALCGM;

b) aprovar o Regulamento a ser submetido ao
Presidente da República;

c) aprovar o Regillento Interno da ALCGMi

d) aprovar as necessidades de pessoal. níveis sala- blicação.
riais dos funcionários da Superintendência;

e) aprovar os critérios da contratação de serviços
técnicos ou de natureza especializada, com terceiros:

f) aprovar os planos e relatórios periódicos apre
sentados paIo superintendente, bem como o balanço anual da autar-

g) aprovar as propostas do superintendente de compra
e alienação de bens imóveis e de bens móveis de capital;

h) aprovar o orçamento anual da Superintendência e
os programas de aplicação das dotações globais e de quaisquer ou":'
tros recursos que lhe forem atribuídrs;

i) aprovar conv6nios, contratos e acordos firmados
pela Superintendência.

Art. 6- - O Conselho Técnico é composto do Superin
tendente, que o presidirá, do Secretário Executivo, do
representante do Governo do Estado de Rondônia, do representante da
Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, do represen
tante da Federação das Associações Comerciais do Estado de Rondô
nia, do representante da Federação das Indústrias do Estado de
Rondônia, do representante da Federação do Comércio do Estado de

Rondônia, do representante da Prefeitura Municipal de Guarajá
Mirim, e de dois representantes do Governo Fedéral, nomeados pelo
Presidente da República.

Parágrafo único - Os membros dq Conselho Técnico de
verão ter reputação ilibada, larga experi'ncia e notório conheci
mento no campo de suas especialidades.

Art. 7' - As unidades administrativas terAo suas
atribuições definidas no Regimento Interno da entidade.

Art. 8' - O Superintendente e o Secretário Executi
vo perceberão, respectivamente, vinte por cento e dez por cento a
mais do maior salário pago pela entidade aos seus .ervidores.

Art. 9' - Constituem recursos da Superintendência:
I - as dotações orçamentárias ou cr'ditos adicionais

que lhe sejam atribuidos;
11 - o produto de juros de depósitos bancários, de

multas, emolumentos e taxas devidas A superintend6ncia;

lII - os auxílios, subvenções, contribuições e doações
de entidades prtblicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;

VI - as rendas provenientes de serviços prestados;
V - a sua renda patrillOnial.

Art. 10 - A Superintend6ncia poderá cobrar per uti
lização de suas instalações e pelos serviços prestados, devendo
tais preços serem fixados pelo Superintendente depois de aprovado,
pelo Conselho Técnico.
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1'~1' CI111'tr~:t~ rSlõ\~~c~3~:-nlc~:~;:I~,r~t~;:~(~c::otJgl:~d(~t~:~;;~~::,Il~lt~i:::;"'nft)~~~~j:r~~~~:
eJrilm. Ddministrnlivo~e fi~Cllis. como iJlll'fHl;'Ç:llI nlllmal.

Art. 6t
• ~ A vendn de mrrnllJ{lfjjl~ nllcillll:ti' 011 n.tirm:t1i7J1dll.... c-fetuadll rm .

C'"'1"r- ... '. ('sUlltf")eC'id:tl, for_ da AI.('(;M, JUlrll C'mllr('..~~. ,li 1C'c!íactól". f ~Qltipnr.r111 "
rllpllrwçftll.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa

BxcelAncia protestos de estima e consideração.

. .~. 70 ." O Pode~ E.cculivo. rrgullmtnlarA I ~ljcatAo de' rrrimc'
~~'~~;'r~r~d:ri~d~il:~~~~~:~~~rCldona~"Ir.nteu.."ck1;lin.d..... AI . iM. btom ronlU pl'r,

.. An fllI. O Banc() ('.('lItll" d" I\ra..i1 nornUllilnt' ex prcttedimC'1I1w. comhi,i'
.phcá"·Cllo b operaçÔ('~ dll ALCGM, críandtl mcCllni~mus que' flvoreçaDlIf'U oo'II~JdncXIC'Jio!

Art. ,. • O timlltl:""'l JIOTo •~ _ do AUXJN'..
:J:~~~';d;'t,pelo I'o<ler e<:utivo, .c> .....mo·alO Im f/IIO olb:er pOI&.~

11"' (VETADO)

I 2" • A<rll~rlo "" Poder E.eartlYD, poderio ler OXduflla: "" Mmlle lIobo!
.. Imponaçtlc:'lle "'OOU'CI pela ALCOM,lleJlI_ oaâua!Yornen... r<aponoçlo, ftlfoda,
remeS!Ul dLll, divir.a, rorrtlJlOndenlcs c obJervldoJ. quando rrexponadoc ta1J l"rxtUtD&.1OdoI OI
ptC>Ct'dtmt'nIOl k,als aplld",ciJ ...~rtI~br.lflei.... .

An.10-(VITADO)

ArL 11 • (VETAOO)

• Art. 12 ~ A Secrel.ria mReceita Feder.' Pt'rc:eri • Yi&il:irda na 'rei di
~~;:t~~II~n~od~lP~~ciaate=í.lhando e lO deK'llPlnho. ICm plejufz.o a. (oflIpertociJl do

Parl.grafo 'nico • O Poder Excocutivo dever' ..ss~s;uraros reCUrJ0 matt'ri.J(
e humano!> necessário~ IO~ ~rviços de fiscaJil.açAo e controle aduaneno da ALCOM.

citln'llTlt~.. ArI. 1:'· lu i.~nçftes e 1w'ncfkins da Al.co.M ,~JCI manhdo~ durlmr vinte e

Art, 14 • bln I..ri cnlnt em vigfll ma dltln dI:' &:lll' puhlin>çlll

Art 15· Rr\'upml'~ra~ dj'JlC'siçôc!o em c'()ntrá,ilt.

Senador RACHI D SALDANHA DERZ I

Primeiro secretário, em exercício
A Sua Excelência o Senhor
Deputado INOCltNCIO OLIVEIRA

DD. Priaeiro Secretário da cãmara dos Deputados

rfr/ •

PROJETO DE LEI N° 2.452, DE 1991
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N" 750/91

Estabelece diretrizes para que a União possa realizar

a consolidação e o reescalonamento de dividas das

administrações direta e indireta dos Estados, do Di,!!

trito Federal e dos Municlpios, e dá outras providê!!

cias_
J1rwll1l','f"1II Jf. ti· 1nll," dr IQ'JI.

I'II\MJ\I: .'tI\Nr'f)
l,ui". Ant(",j" Andlfilf, (;,lII:t.It"

(!s COMISSOES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇ/tO; E DE CONSTITU!

çAo E JUSTIÇA E DE REDAÇl\o (ARTIGO 541

o CONGRFSSO NACIONAL decn:":

Projeto de Lei do Senado n° 362, de 1991

EnC91inho a Voa.a Excelência, a ~i. de aer a\lbM;tidc

A revislio da ClAmara dos Deputados, nos terJllO. do art. 65 da Con.t:i
tuiçlio Federal, o Proje1:d de Lei do Senado n" 362, de 1991, con.tan
te doa aut6grafos em anexo, que "autoriza o Poder Executivo a criar

a Superin1;endlincia da Área de Livre C01llércio de Guajará-Miria, e dá

butras providências".

Autoriza- o Poder Executivo a criar a
Superintenaência da Área de Livre Co
mércio de Guajará-Mirilll, e dá outra.
providênchas. .

Apresentado pelo Senador Odacir Soares.

Lido no expediente da sessão~de>4/11/91 e publicado no DCN (S&ç60
II) de ó/ll/91. À Comissão de Constituição Justiça e Cidadania _
decisâo terminativa - onde poderá r~ceber emenda., após publicado e

.distribuido em avulsps, pelo prazo de 5 dias dteis.
Em 5/12/91, é lido o Parecer n' 519, de 1991-CCJ, pela aprovação do

-Projeto. A SSCLS. A Presidência comunica ao Plenário o recebimento
dbOficio n· 41, de 1991, do Presidente da CCJ, comunicando a apro
vação da matéria na reunião de 5/12/91. t abert6 O prazo de 5 dia.
para interposição de recurso, por um décimo da composição daCaaa
para que o Projeto ~eja apreciado pelo Plenário. Esgotado asse pra~
ZO Bem interposição de recurso, a proposiçAo será ~eDetida-à C6~ra
dos Deputados., À SSCLS. -
Em 12/12/91, a Presidência comunica ao Plenário o término do prazo
sem apresentação do recurso, para que a matéria meja apreciada
pelo Plenário. .
A' Cãmara dos Deputádos COIll o OF/SM N' J...j.;íl) dJ t.2- I:; qJ

ArL l- O Poder Executivo adotlrt procedimentos que usegurem o refinanciamento dos
lO1doo devedorcs, ap_em 30 de set<mbro de 1991, de obrigaçlles de natureza financeira, inclusive
dlvIdo pllblioa mobiliúia, vencidu e vincendas, dos florados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem
como de IUU IIIllIqllÍU, f1mdações pdblicu e emJ'f"SOl nu quais detenham, dire.. oa indiretlUnente, o
COIl!roIe lICionúio, junto oórglO5 e entidades con!roladas, dire.. ou indirctamen.., pela Unilo.

§ I' Pm. os fim do disposto neste artigo, fica a União aatorizada a assumir as dividas
do& Estados, do Distrito Fedenl e dos Municípios, inclusive aqueias originalmente de responsabilidade
das entidades por eles controladas. direta ou indiretamente. e contraídas junto a entidades controladas,
:~~=:"lo"~is~~~~~~; ~';,'i;~~uelas repre.oentativas de tIluln. da divida

somente leriat;;"~~~tm:OS~ti~05d~~~~~s~~~e~:eo~=Jp~~=
as gmntiu mencilllWlas no an. 3·.

t 3- A critmo dQ Ministmo da Economia., Fazenda e Planejamento, poderão ser nceitas.
ainda, COlllO gmnti. do ref11Jlllci&nento, as quolB5 de que trota o arL 159 da Constitllição.

§ 4· O reJinJnciamento a que se refere este artigo será amortizado em quarenta
prcstaçõea semestrais c consecutivas. vencendo-se a primeira seis meses após a celebração do
respectivos contratos, e se aplicari apenas se os mesmos forem assinados Até 180 dias. a partir da data
lle publicoçJo delta Lei, pronegiveis llJX'llAS por \IIll igual período, a critério do Ministério d•
Eco11Ollli!, Fazendo e Planejamento, salvo se o Poder Executivo Federal for responsável pelo atraso.

§ 5" O relinanclamento será efel1Wlo COlll base na metodologia de cilculo 'Tabela
Frice", com taxa de juros de seis por cento ao ano incidente sobre o saldo devedor atua.li7Ado
monelariamente pela vari.açlo do Indico Genl de Preços do M=ado - IGPM, calclllado pela FIllll!ação
Getlllio Vargas, ou oa!ro que venha substituí-lo.

t 6- O reflIllllciamento de que trata este artigo nito abrange as dívidas renegociadsJ; com
bale na Lei n· 7.976, <k 27 de dezembro de 1989, no an. 58 da Lei n· 8.212, de 24 de julbo de 1991,
bem usim os ~bilOS junto ao Fundo de Gmada do Tempo de serviço - FGTS.

§ -r Para a apuraçlo dos saldos devedores a serem consolidados e refinanciados noa
termos deste anigo, l!ed1lZir-se-lo todos o. créditos IIquidos e certos que os Esrados, o Distrito Federal e
os Mllllicípias, bem como as suas respectivas autlrqllÍas, f1mdaçlles pllblicas e empresas das quais
detenham. direta. ou indiretamente. o controle acionário, tenham contra órgãos e entidades controladas,
direta ou indiretamente pela União.

§ 8" O.101doo IIqnirlos IOIIllIIeICentes, apurodos com base na posiçIo de 30 de set<mbro
<k 1991, aerlo corri~dos, na fllmlS do § 5", até a daIa de assinatara dos cnntrolO. de rel"lItaIlCiamento a
que Ie refere .... Lei.

Ar!. 2" O serviço da divida _ n. fonna do anigo anterior, acrescido do serviço
du dlvidu de qllO trola o § 6· do mesmo aniao, excedidos os limites estabelecidos pelo 5enorlo Fedenl,
lI<ri _ em vinte jlIOIlaÇões aemestrais e consecutivas, nas mesmas coruliçlles de jtlrol e
0lUllizlIçJ0 monedria pmvi.tlas no f 5" do 011. 1·, opanir do _ do conlratD de rel"lIWlCiamento da
qllO trola ....Lei.

Ar!. 3' Somenle aerlo refinancisdas li dlvidu do& Eslados, do Distrito Federal e do&

~~~~~~~~IIlCO-=~~~~:"~~~
próPriII. DOI respectivos monlantes do divido COIlI01idedo com bale no an. 1·, e que os depositarem
JUDto ao Teaouro NaciooaI. • tlinlo <k garsnda do& valores refin.anciodos.

Ela 1:L de dezellbro de 1991

Senhor Primeiro Secretário

SM/H' UJ.:z1
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§ I· Em cua de nJo-toeebimento de .... cr6ditol, o Tooomo _ podIri'-'"
a gaxantia de que trata _ artigo, lIC&lldo contra a conta de cenlÍ'a1i1JlÇlO de n>edtãs própdaI doi
J!aWloI: do Dilttito Federal e dos Município<.

§ 2" O dispolto nem artilO oblervari .. limitei CIlabeIecidoI em llOOO1lIçIo do SeDIdo

Art. 4· Os crtditosllquldos eeenoa, opuradoI peI""lpectivolVa1oIea def.... aqBe lO
..f... o § 7' do an. 1· seria COIIJOlidados e atuaIizadoa Ilt 30 de IClembm de 1991, de llCOl'lIo com ..
condições originai. de cada contrato ou respectivo cr6dito.

§ I· Futuros cr6ditol, após UIillaIora do contrato de Idinmci_ dcc:omoIoa de
.eventual insdimplemento de órgIoS ou entidsdes contro1adu, direta 00~ l1010 Poder
Póblico fedenl1, poderio ..,. auUllll&licamente compe:IlJ&lI<lI por meio da JOdoçIo do SIIclo dImdor
..fmanciado com bue ...ta Lei

§ 2" Eventual inadimplemento de entidade da~ direta 00.-doi
Estados, do Dilttito Federal e dos MuuIclpios junto a óqIo ou eotidade do Poder _ fodenoI

m'J'.='.:.~~".'"':::'~tan~===~ oferecldu de llCOl'lIo com a 1OIpOCli-

§ 3" Considera-.. inadimplemento, para OI Iins deste artigo, afalta de lllIuçIo lIC&'lClIdo
para ltrUOI de pagantento. a16 nOVCllta dias contados a partir do vencimento odIiDal da ollipçIo.

Art. S· O Poder Executivo. por in_o do MiniIláio da Ecooomia, F.- e
Planejamento. definirt procedimento uulfonne que UIOgaIO aos Eatadoo, ao DiIttito Feden1 e ...
MuuIclpios, bem como l.s suas respectiva auwquiu, fundições e empltlU nu quaia-.diIIlI.

~~=n~'e~~=~e~a:mm:s~~~~':~reflnanci~da
Pmgraro doico. As dívidas dos Estados, do Dilttito Federal e doi MuuIclpio< junto ao

Teaooro NllCion;ll, decomntes de negociJçôes junto a.=doIOs eattangoiroa, _ pnmtidu peb
Fundos a que lO ..f... o an. IS9 de Constituiçlo c, lClldo _. inauficicntes, compItm_ pela
emiu10 de títulos especiais, na fonna do an. 3" delta Lei, ao por, pelo valor """'JOCiodo, ll6m de
outm em Direito admitidas, acrit6rio do Minist6rio da Economia, Fazenda c PJanejImento.

• Art. 6· O montante da divide pdblica mobiliAria dos EatJdoI, do DiJtrito Federal e doi
MuuIclpiOl, avaliada pelo IOU valor de flJCC, na data da usinalma do contrllO de ....·lTV:jlllll'lllD de qac
trata esta Lei, aeri incoIp<ltado ao saldo a que lO IOf... o lIrt. I·,~ a 0ClDlliçllc0 de prlIIlI!a do
an. 3·, ambos delta Lei . .

Pmgraro 11nico. Para o ateodimento do caplIl _ arflao, o TOdIl'O Nacioàal podIri

~=:.~,Jt,b~n;~~={=~ llUbltiluiçlo doItílDIOI dadfvidaJlóbllca

Art. 7' 00 l!stadoc, o DiJtritÕ _ ou OI Mcníi:rploa. _ a llI<tlr da__do

M:PÚ~:O=~';to~·~:::':':.=t."~=.=no an. 33 das DispooiçlleI T1'&OIÍlótiU da Coostituiçlo Pedetal, terIo todo o saldo a qac lO _ o llrt.
I· delta Lei imcdIataiDcote considtndo veocído, podeodo ter eucntadu a praIltiao qoc 11* dIo
;eopaldo.

Art. 8· O montante liquido de dlreitol e obrlpçliea de _ &-. de
!CIpODUbilidade das conccssiO!Wlu públlcu de energia eJttrica doi-. do DiIttito Feden1. doo
MuuIclpiOlICl1lIOÍmanciado em ooparado, oegondo 0I11lC11l101 p;incfpiOl CIlabeIccldoo DO llrt. 1·_
Lei, no que couber. •

Pmgraro 11nico. O mon_lIquldo refinanciado lCI1l gaxantitlo peIu _ JIRli-;u
das emprew COllCeISiOlWlu, bem como por outru prantial em Diteito adinitIdu, a CIlIL!riO do
Minist6rin da Economia, Fuenda eP~to, nIo inteJI&lldo o JIlOIltante de eodividlmenlo doo
IOIpOCtíVOl Estados. do DisIrltoFederal e doi Municlpioa.

Art. 9" FIc& facultado li entidades públicu de lIIlC&IDCDio Wolco doo EoIadoI, do=.=:o~=' o rneamo tralImCIltO díspeoIIdo li ClIl1CCIIioo*lu de """'lia

Ar!. lO. Se u _ própria das entídadeI-.:ionadu DOIIrtI. 8" c !1' nIo fOl1llll
lU1lclcoteI para prantir OI IOIpOCtiVOl contratos de rc1lnInciamenlD oqjeto delta LcI, 1lcIm. OI _
COIllIOIadorCI, Eatadoo, Dilttito _ c MuuIclpiOl, obrlpdOla compIcmcnli-laI DI fooma do llrt. 'Y'
00 _ proIlJlçlo de ouqu prantial em Direito admitIdu, a crill!rio do MiIlial6rio da Ecooomia,
Fuenda e P1aoejanteolD. .

Diotrito Fedenl~"o.~;g., ,:,,_dem=:=r::::-no-=-.sl::v=-''':
lOIpOClivo prIIIlidor.

Art. lI. O Poder Eteculivo expedirá, no pruo de nOVCllta dias, nonnu ..guJamcntaodo
a execuçIo do dfopoato nesta Lei

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de aua publicaçlD.

B.ruIlia,

lIeuagea nr. 750) de.

ExcelentiBaiaos Senhores *-bros do Conqre••ó "c~oJUll

110. ter-o. do paragr..fD lD. do u;tigo 6. da
Coutituiç40 Federal, tenho a honra de .m-ter "elevada
deliberaçAo de VOllaAa Excelências, acOllpAIlhado de Bxpo.içao de
Hotivos do Senhor Jliniatro da I:conoaia, p••enda e Planej..nto,
o a1"leXO projeto de lei qna "Estabelece diretrisea para que a
Uni40 po••a realisar a conaolidaçllO e o ree.calo~nto de
divida. daIS adain!.atraç:oe. direta e indireta do. I:.tadoe:j do
Distrito Pederal e dos Kunicipio.,. e d4 outra. proTidOncia.".

Sra.il!a, tia 13 de dez-.bro da 1991

A Sua J:sclllfJnci.A o Senhor
ltaIaar I'ranco
Presidente da Repdblica, ... exercicio.

8enbor presidente,

1'enbo • honra de lIw.eter a. conaideraçAo de Voaa5
Bxcel~ia projeto do Lei que eatabelece diretri:lea para a
conaoli~ao • refinancia.ento de divida. da. adaini.traçoe.
direta e indireta dos Zatados, do Distrito Federal e doa
IlunicipiDII.

2. 'l'rata-.e, coa> pode conatatar Vo••a Excel.neia, de
bíportante.-dida deatinada a regularizar as relaçoe.
financeir.... do GoYerno Federal cma u adllinilltraçoe8 eataduaiB,
do Dictrito !'ederal e -.mi.cipaits.

3. O prece••o de que ae trata ter.! lnici.o na
COJl801idaçao ~ aaldoa devedora. de obrigaçOlJa de natureza
financeira, inclusiYe a divida .abiliAr.ia, vencidas e vinconcMlI,
dos btadoa, do Di.trito !'edeJ:al e dos Kunici.pioa, bea Coa0 de
sua autarquiu, funcIaç:~ pablica. e mqn:e.as das quai.
detenhaa o controle acionaria, direta. ou ind.iret-.ente, junto a
ó:rgao. e entidades controladaa direta ou indiretim8nte pela
lIn1&o.

4. o. d6blto11 .....ia cOlU!lolidados eJI~ dos Estados,
do Distrito 'l'ederal e doa Hunicipio., deduzidos os Ileua cr6dito.
• doa .~ órgao. e .ntidades da adainistraçao i.ndireta coa a
Uniao, .wu: autarqniaa, fandaç08a e fMlPra.as Bob seu controle
acionaria, nas condiçoe. especificadas no projeto de lei, .erAo
...lIIIido. pel.. Uniao.

5. A poa:!9ao cSeY8dora X1t8ultante aer4, entao,
r-fi.Jl.anc~ _ 40 (quarenta) a_ts'b:'as, MIl pJ:aso de caduca
para jm:a. ou priDcipal, utilizando-_ o criUrio fJ,nanceiro da
'fIahel... -Price-, atuallaaçao .,netar.ia pela variaçao do IGPH da
!'anc:Io9&o Get1UiD Varqu • t de juro. de n .....

5. Coa T!staa superar o antigo ~aae financeiro
caracterizado pela iMufic10Dcia de recurJlO. do deYedor par._rtar D' ~_to du pareel.. de pr1Dcipal • 'fJDC_ da

suas cU.'Yldas, nas condiçOe. de prazo 8 cu.to _ que ..tas forZlJl
ecm:tr.tadaa, •••tabe:lecido crit6rio aegundo o qual, _ fox.a ..

. Nr def1n.l.da pelo __al., .. pe=ela do eerriço da diT1da
r-trDturada que ~ • 15' (quinze por cento) de sua:
...,.ito CDrrenl:ea L1qll1du ora conaol1dada e ref1nanci&da, ao
fiDal do pr••o coutratua1., _ 20 (Tinta) paree~ .--trai.,
xaa- __R condi~oe. finaDceiraa do contx'ato or1.ginal..

7. De outra parta, a. deYedorea darAo _ garantia doa
_itc. ref1nanc1l<loa, _ prejuizo du fD~' trlldiciDnalMnte
utllü_ (qootu _ fUDdotl coustituc:l<lt>a1>l de que tr..tA D
artigo 159 da Coasti~ r-.:al. • outr.. garlUltiU _ Direito
_tidu), titulDII p6bl1coe ..peciai. de..... pmpriA .-i••ao.
de ...e1Dr equi"l'e1ente ao d6bito ref1nanc1edo, cc. poder
Uber.tório .obre ........ receito pr<lpri", de .000 que, na
h1pO_ de futuro 1Dad1JIpl-.>to, poderaD .. garlUltiu or
.-c:ut&daa pelo credor, aacando .atll J.JIedi_~te contra a
edUtA da ceutre1!zaçloO da arrecad&ç&o do _r.

I. Ainda _ beneficio doa deYedore., fica a DniAo
&llto1:i_. _aar toqllele. que _'WIII di...ida. junto •
credorM ..trangeiros •• __11 condiçoe. de pAqa-nto que o
arMU Tier a obter na negoci&9&o de aua diTida externa.

9. Do _..o .xIo, nAo lIe iJicIuir.iaa no refiDanci_nto
posiçeea _.. lUlter~te refi.nlUlciAda. _ condiçOe'
fa_idu (Lei or. 7.976/89) • di"l'1da. decorreUtH do n&o
recD:UU-nto de contr1llu1çOe. """iaa e do !'DDdo de GarlUlU. por
'hIIpO de sarY~ - rms, por con~__ d6bito. coa regra.
de pucel_nto ilJll"l-nte facil1t:eda••

10. QI1lUlto .. di"l'1da -.biliAri. do. ht:adoo e
auu.c.1pioa, adIIite-.. a .ubtltitui~&o total. das... tituloa por
~a da di"l'1da _ilUd. f-':..1. Dl contr..partida, DII
••tadoIl • JIQD.ic.1pioa deizarao de .-itir DO'I'O. t1.tulo., 11 8XCSÇ!&o
ãaquel... dest1nadoa _ ateDder _ precato:t'iOtl p1:tIYiatoa no artigo
33 do Ato dU Dlap08i~OMI Conatltl1Cional. "1'ransltorias, ...U
31.12.91.

lL ~te-.., ainda, o _.-o tr_t_nto do
refiJlanci.-nto "s CODCellaioMr'iu estaduala de energia el6tl:'ica
.... -.pre... de aane-nto hAaico doa EStados, do Diatrito
Pederal 8 doa JlaniciplO11.

12. I: ~ tenho a honra de .w.ete:r.11 elevada
conaideraç40 da VOIIa. Excelência o anezo projeto de LGJ..

IWlCn.IO JIllIlQUBS lIOUlRA
'll1ni.txo da 1:conc:.1a, r ••enda

• Planaj_nto
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AVÍIO uD l484/SG
Em 13 de dezembro de 1991.

Senhor}'cimeiro Secretário,

EncamiDho a essa Secretaria a Mensagem do Excelentlssimo Senbor Vice
Presidente da Repúb1ica, no exercício do cargo de Preoidente da Repúblic:a, acompanhada de

ExpooiÇio de Motivos do Senbor Ministro de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento,

relativa a projeto de lei que "Estabelece diretrizes para que a Uniio possa realizar a

consolidaÇio e o reesc:alonamento de dividas das administrações direta e indireta dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e dá outras provid!ncías".

Atenciosamente,

C9?c
OTO AGRIPINO MAlA
Secretirio-Geral, interino,

da Presid!ncia da República

A Sua Excel!ncia o Senhor
P-!>utadn Inoc!ucio Oliveira
Primeiro Secretirio da amara dos Deputados

LEGISLAClo CITADA, ANEXADA PELA,COORDENACAO

DAS OOMISSOES PERMANENTES
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.. ---_ .. ,---- ..

CONSTITUIÇÃO
~ FEDElUlrJVA DO BJUI.SIL

1988
,. - _. . ~... ....... .. ... -

Título VI

DA TRIBUTACAo E DO ORÇAMENTO

..... -"

... ... -_o ........--... - - - -- -- .......'.... .. _ - • .. ... r-

Capítulo I
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL

... ~ - ~ ... ... - ......
Seção VI

Da Reparticão das Receitas Tributárias
C""'"... _ .,. .. ... ...... ... - r- .. - .. ... • ~ ..

Art. 159. A União entregara:
I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda

e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industria
lizados, quarenta e sete. por cento na segui"lte forma:

a) vinte e um inteiros e cinco décimoo por cento ao Fundo
de Participação dos Estados e do Distrito Federal;

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao
Fundo de Participação dos Municípios; .

c) três por cento, para aplicação em programas de finan
ciamento ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Cen
tro-Qeste, através de suas instituições fjnanceiras de caráter re
gional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento,
ficando assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos
recursos destinados à Região, na forma que a lei estabelecer;
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11 --.. do produto da arrecadação do imposto sobre produ
tos industrializados, dez por cento ao~ Estados e ao DistritO
Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações
de Drodutos industrializados.

§ 19 _ Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de
acordo com o previsto no inciso I. excluir-se-á t parcela da
arrecadação ~o imposto de renda e proventos de qualquer natu
reza pertencente aos Estados. ao Distrito Federal e aos Muoicí
piós. nos termos do disposto nos arts. 157,1. e 158, t.

§ 2': A nenhuma unidade federada poderá ser destinada
parcela superior a vinte por cento do montante a que se refere
o inciso 11, devendo o eventual excedente ser distribuído entre
os demais participantes. mantido, em relação a esses, o critério
de partilha nele estabelecido.

§ 3' Os Estados entregarão aos respectivos Municípios
vinte e cinco por cento dos recursos que receberem nos termos
do inciso 11, observados os critérios estabelecidos no art. 158,
paráqrafo único, I e 11.

___ r_·r

ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSmUCIONAlS TRANSITÓRIAS

- -.,,-. ~ ... -. .. - • r ... - -.. _ - .. _.. ~ ... ... ..... ."..

Art. 33. Ressalvados os créditos de natureza alimentar, o valor
dos precatórios judiciais pendentes de pagamento na data da
promulgação da Constituição. incluído o remanescente de juros
e correção monetária, poderá ser pago em moeda corrente,
com atualização, em prestações anuais, iguais e sucessivas, no
prazo máximo de oito anos, a partir de }9 de julho de 1989,
por decisão editada pelo Poder Executivo até cento e oitenta
dias da promulgação da Constituição.

Parágrafo único. Poderão as entidades devedoras, para
o cumprimento do disposto neste artigo, e'mitir, em cada ano,
no exato montante do dispêndio, títulos de dívida pública não
computáveis para efeito do limite global de endividamento.

- - r- _
- .. - r

-._ .. c_"'''''- "''"''_ ....

LEI .. '.212 ,de 24 de julho de 1991.

==:i·P~tet:er=
provi~nclas.

O PRESIDENTE DA aEP(JaLICA
Faço uber que o Ca:J&reuo Nacional decreta e eu aanclono • tePn1e

tEI ORGAN1CADA SEGURIDADE SOCIAL
r- _ .. _ ... .. ... . ~ ...... .... .. ..... -
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1tnJLoVIJ
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

. Art. 58 - Os débitos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para
com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), existentes até 111 ~e setembro de 1991,
poderão ser liquidados em até 240 (duzentos e quarenta) parcelas mensaIs.

Parágrafo único - Para apuração dos ~ébjlos s~rá considerad.? o valor
original, atualizado pelo índice oficial utiliza(lo pela Segundade SOCial para correçao de seus
créôitos. _ _ _ r _ _.... ~ ... ... _ .... _ _. _
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.... " ... ........ .... .. "

~LI 11> 7.976, "'" 27 de aezembro cle 1 989.

Dispõe sob~ O rerinanciaMento pela Uniio ,
I{vida externa de responubl1idlde dos Es a
cios, do Distrito federal. dos Munitlpios, n',
clusive suas entidades da administraçio in ~
reta, e di outras providências.

o , R E S I D E N T E D A R E PU, L I t ~

faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a ugu1nte Lei:

Art. 19 - O Poder Eucutivo rerinanchri, no prazo
cle 20 (vinte) Inos, .m prestações semestrais, as dlvidlS de entidldes da
Idminhtrlçio direta e indireta, estlduel e ..municieal, derivadas de em
prestimos que lhes tenham sido concedidos pela Uniao, com a' finalidade
de honrar compromissos financeiros decorrentes de operações de credito
externo, garantidas pelo Tesouro Nacionel.

Parigrafo único - Em relação e cada entidade, o va
lor do refinanchmento de que trata o cSeul deste artigo serã limitadõ
ao montante correspondente ao saldo da lV da existente em 19 de jlneiro
de 1990.

Art. 29 - Observados os limites fixados nos respec
tivos Orçamentos da Uniio, seré objeto de financiamento, a partir de 1990;
nas condições previstas nesta Lei, o montante da divida externa, venCl
vel em cada exerci'cio civil, das entidades referidas no artigo anterior:
contratada ate 31 de dezembro de 1938, com a garantia do Tesouro Nacio
nal e prazo superior a 360 (trezentos e sessenta) dias. -

Parigrafo ünico - O prazo mãximo de vigência dos
contratos a serem celebrados com base nas disposições deste artigo nio
poderã ser superior ao prlzo verificado entre a data da respectiva assi
natura e o termo final de vigência dos contratos de que trata o art. lV
desta lei.

Art. 39 - Os contratos de financiamento e refinan
ciamento de que trlta esta Lei serão firmados pelo Banco do 8rasil S/A:
na qualidade de Iºente do ·Tesouro Nacional, e conterão. necessariamente,
cláusulas estipulando:

I - correçio 1Il0netãria e juros equivalentes ique
les pagos pelo Governo feder.l nos respectivos contratos externos; -

11 - vinculaçio das .quotas ou parcelas referidas no
art. 159 da Constituição Federal. elll garantia;

Itl - -,ag••ento 1nteural 'dos juros. ',1nc:1u$he nos ~
rtodos 1Ie c.r~n,ct ..~· -

IV - ........is cli~sulas e condições <usual.ente pactua
"as '•• ,-.põe·ios 1u'r1'~itó$ :'a~i'Pecili ... -
. .' . Y:..., .·~"'.en\i se.estr!'. <,elo .1IU\liit-1D •.aolaac:o

40 trasU :S'A.'~.". col!'t~.~e 1.t!i1nistraçao. corres,ofldentea 1) ..ZO~
h.nte~.!!tls1.0•.-?Or-sed.í_'tfI~,;-w:.'c:~hdilu"" .oO,~ldo.Y~_i!.
1;tmte 110 v1t1.0 ·~fa e·j.U.s··....s.je 'juflho ~ dez.abro -1Ie cada .1n0••0
venciMD\o :v 'JIIUlluHI~~lo'_ ~~~o.
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, ,~rt ...'9 -Tados os eventuais beneflcios.que li Uniio
vier a obter em futuras renegociações com credores externos. re~erefttes

aos t1ébi tos fi nandados_e refi nanci&dos nos terl'los desta lei. serio auto
.aticamente repassados as entidades referidas no'art. 19 desta:Lei. -

Art. 59 - Os contratos de refinanciamento e de fi
n.nciemento' de que tratar.! os "arts. '19 e 29 destli Lei estabelecerão ,prã
zo de carencia para o pagallento do principal ate o ultilllo dia - civil .dõ
exerc;cio de 1994.

_ _ Art. 69 - Serão refinanciadas. nos prezos desta Le.i.
as operaçoes oe creditos internas realizadas com base no disposto nos Vo
tos n9 340, de 30 de j~lho de 1987. e n9 540. de 14 de deZembro de 1987;
do Conselho Monetãrio Nacional.

Art. -79 - Esta lei entrilem vigl3r na data de sua
publi cação.

Art. 89 - Revogam-se as disposições em contrario.

Bras;1'Ia. elll 27 de
1689 da Independência-e 1019 da República.

dezembro dt: 1 989.

o SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Finda a leitura
do expediente, passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. José Fortunati.

O SR. JOSÉ FORTUNATI (PT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, parece que final
mente o Congresso Nacional, na sua totalidade, decidiu rejei
tar com veemência o projeto de lei enviado ao Congresso
Naci~nal para reajustar as alíquotas da Previdência Social.

E necessário, Sr. Presidente, que este Congresso apro
veite a convocação extraordinária até o dia 31 de janeiro
para fazer uma profunda reflexão sobre a Previdência Social.
Entendemos que a Previdência Social, que deveria atender
a mais de 12 milhões de beneficiários, que deveria atender
às demandas da população brasileira, hoje, não consegue dar
conta da sua tarefa, em função principalmente de desvios
e do não-repasse de recursos arrecadados junto ao trabalha
dor.

Os dados fornecidos pelo Departamento do Tesouro Na
cional demonstram que, hoje, os recursos referentes às rubri
cas que deveriam ser repassadas para a Previdência Social
e para a saúde brasileira, como o Finsocial, sofrem um desvio
enorme. Enquanto o Ministério do Trabalho e Previdência
Social recebeu, em 1991, do Finsocial, 531 bilhõe~ -de cruzei
ros, e o Ministério da Saúde 408 bilhões, vemosjipro. perple
xidade que desse mesmo Finsocial, também no abo de 1991,
foram repassados para o Ministério do Exército 324 bilhões
de cruzeiros; para o Ministério da Ação Social, 223 bilhões
de cruzeiros - quem sabe para comprar as famosas cestas
da LBA, para o Ministério da Marinha, 163 bilhões de cruzei
ros e, para o Ministério da Economia, 106 bilhões.

Poderíamos continuar citando outros dados, mas s6 que
remos demonstrar como são desviados os recursos que hoje
deveriam estar na Previdência Social. Temos certeza absoluta
de que somente com o que foi arrecadado com a Previdência
Social em 1991 os aposentados poderiam ter o seu reajuste
de 147% garantidos.

JOSÊ SARNEY
Mailson Ferreira da Nóbrega
JoIo Batista de Abreu

Outro aspecto que também não podemos deixar passar
em b~anco é o ~~o-~epasse de recursos por empresas e por
prefeIturas mUmCIpaIs. Sabemos que essa arrecadação é feita
de forma compulsória sobre o salário dos trabalhadores e
sinipl:sme~te não é repa~sada para o INSS. Recebi hoje pela
manha maIS uma das milhares de denúncias feitas em todo
o País, onde se constata que a Fundação Universidade Passo
F~ndo, do meu Estado, Rio Grande do Sul, há bom tempo
nao vem repassando os recursos descontados dos seus traba
lhadores, professores e auxiliares de administração escolar.
Isso demonstra, mais uma vez, que o grande lesado termina
sendo o previdenciário, o aposentado, o pensionista - para
não dizer - os trabalhadores em geral.
. Aproveitamos a oportunidade para enviar, por intermé

dIO d~ ~esa desta Casa, um requerimento de informações
ao MmIstro do Trabalho e da Previdência Social Antônio
Ro~éri~ Magri, sobre qual o total da dívida da Fundação
UmversIdade Passo Fundo com a Previdência, bem como a
quanto tempo a referida Fundação não repassa as contribui
ções para a Previdência Social.

Desta forma, entendemos que, somente após uma grande
reflexão sobre a realidade do INSS e da Previdência Social
poderemos discutir, com muita propriedade, uma reestrutu~
ração da ~rev~dên~iaSocial, que passa, obrigatoriamente, por
uma gestao tnpartlte: Governo, empresários e trabalhadores.
Sem isso, as maracutaias, os desvios e o despotismo vão conti
nuar acontecendo na Previdência Social.

ASRA. LÚCIA BRAGA (PDT - PB. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, até
quando abusará o Presidente Collor de Mello da nossa pa
ciência?

Essa é a pergunta angustiada dos trabalhadores brasi
leiros, exauridos em suas forças pelo achatamento salarial;
dos aposentados, aviltados em seus direitos; da classe média,
que se 'proletariza dia a dia e que sente cair vertiginosamente
O seu poder de compra.

'E, agora, o que estamos assistindo com o Projeto de
Lei n9 2.474, do Executivo, que acaba de chegar a esta Casa,
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é mais uma tentativa arbitrária do Presidente da República,
no sentido de fazer com que o povo pague as suas contas
e resgate os erros do seu Governo.

O Presidente Fernando Collor, não contente em lotear
o caos entre os mais pobres, agora concentra todo o seu esforço
para tornar ainda mais miserável o povo brasileiro, impon
do-lhe um sacrifício inominável e transferindo para os mais
pobres o rombo da Previdência, na hora em que aumenta
de forma exorbitante as suas taxas de contribuição, exata
mente em relação àqueles que não têm como pagar.

O que estamos assistindo com o Projeto .de Lei n~ 2.474,
encaminhado pelo Governo, não passa de uma farsa. O Go
verno representa perante a opinião pública uma cena que
seria burlesca, se não fosse tão trágica: milhões de trabalha
dores aposentados, uma legião de anônimos heróis que ofere
ceram o melhor de suas vidas à produção nacional, a desfilar,
numa espécie de procissão dos aflitos, expiando as culpas
do Governo, como se culpados fossem.

Ao enviar a esta Casa esse inconcebível projeto, que
aumenta as contribuições à Previdência Social, o Governo
realiza, finalmente, o seu plano sinistro de mistificar sobre
a realidade das contas dos aposentados. Bastou a.confirmação
pela Justiça do direito ao reajuste com a honrosa decisão
do Ministro Sidney Sanches, para que surgisse, agora, essa
versão apocalíptica de que 147% de reajuste levaria todo o
sistema previdenciário à bancarrota.

Bastou uma simples operação aritmética do eminente De
putado Antonio Britto para desmistificar o jogo ilusionista
do Governo.

Na verdade, esse reajuste não representa mais de 369
bilhões de cruzeiros mensais. E o Governo não se acanha
de ludibriar a boa-fé do Brasil, ao tentar impingir-nos esse
malsinado projeto, através do qual a capacidade de arreca
dação chega a assombrosa soma de 11 trilhões somente este
ano.

Para cobrir os gastos resultantes dos 147%, a Previdência
Social teria apenas que arrecadar, nos próximos 12 meses,
algo em torno de 4,4 trilhões, ou seja, 59,7% a menos do
que a previsão do Governo em seu mirabolante projeto.

Para usar da expressão cunhada pelo nobre Deputado
Antônio Britto, é, de fato, "um verdadeiro assalto ao bolso
do trabalhador". E, o que é inadmissível, o projeto do Go
verno aumenta a carga fis'cal da classe média, que já experi
menta um processo perverso de deterioração, o que ameaça
a própria sobrevivência desse importante segmento da socie
dade brasileira.

Alguns setores da classe média estão sendo penalizados
com um aumento da carga fiscal de até 281%. Enquanto isso,
os aposentados só terão dois reajustes ao ano, o que significa
um verdadeiro escárnio, ante o processo inflacionário insupor
tável em que vive o País.

A bem da verdade, Sr. Presidente, 8r" e Srs. Deputados,
o propósito maquiavélico do atual Presidente da República
é bem outro. A verdadeira intenção é exibir um quadro de
desequilíbrio, de desordem e de falência geral, de modo a
induzir o povo sofrido e descrente a aceitar soluções radicais,
como, por exemplo, a extinção da aposentadoria por-tempo
de serviço e outras garantias asseguradas pela Constituição
ao trabalhador.

Da mesma maneira, procura formar opinião pública em
favor da privatização da Previdência Social. É preciso, a todo
,custo, sofrear o curso dessa farsa perante a Nação. É preciso

denunciar as manobras solertes desse Governo, comprome
tido com o capital internacional, predador da nossa economia.

Está na hora de fazer o Brasil abrir os olhos, antes que
já não mais possa enxergar. Por que a expiação dos trabalha
dores? Por que a extorsão dos aposentados? Por que a purga
ção dos pequenos empresários, impedidos de negociar, dos
pequenos agricultores, impedidos de plantar, dos brasileiros
mais pobres, impedidos de viver?

Repito hoje o que já disse uma vez desta tribuna: o Go
verno Federal só é forte para os fracos. Por que não coíbe
os abusivos reajustes de preços das montadoras? Por que não
intervém nos lucros vergonhosos das multinacionais? Por que,
ao invés de elevar as contribuições dos trabalhadores e onerar
os já minguados proventos dos aposentados, o Governo não
majora a contribuição dos ricos e mais abastados, que podem
suportar a carga sem maiores constrangimentos?

Tal como está sendo proposto, o projeto do Governo
é injusto e iníquo, na medida em que tira mais dos pobres
e preserva os ricos, transformando o Presidente da República
num Robin Hood às avessas.

O Presidente encomendou uma partitura macabra. Só
faltava a orquestração. A equipe econômica, neste momento,
executa essa maldita sinfonia, para deleite do sadismo e da
insanidade governamental.

Passo a passo vão desaparecendo de cena as conquistas
do trabalhador brasileiro. E, nessa ópera de impasses, o em
buste é o personagem principal.

Eis por que, Sr. Presidente, o Congresso não pode ficar
impassível, omisso, assistindo à consumação dessa tragédia.
Enquanto nos restar dignidade, não poderemos permitir que
se perpetre essa vergonha nacional, fruto da insensatez e da
insensibilidade do primeiro mandatário desta Nação.

Por tudo isso, Sr. Presidente, Sr'S e Srs. Deputados, quero
deixar registrado o meu mais veemente repúdio ao Projeto
de Lei n~ 2.474, do Poder Executivo, que representa o mais
cruel atentado já cometido neste País contra o bolso do apo
sentado da Previdência Social e do assalariado.

O SR. Vi~.sCO FURLAN (PDS - SC. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, vou servir
me deste curto espaç9 do período de Breves Comunicações
para tecer alguns comentários de ordem prática, decorrentes
da influência da nossa experiência como executivo, no setor
empresarial, com relação à Previdência Social no Brasil.

Deixando de adentrar em aspectos de ordem constitu
cional, nos prós e contras ou na oportunidade da apresentação
deste projeto de lei através da mensagem do Executivo que
aportou a esta Casa, e, pelo que parece, já abortou, queremos
referir-nos à impossibilidade que a Previdência enseja às em
presas de participarem mais direta, prática e objetivamente
na prestação da assistência ambulatorial médica a seus empre
gados que são segurados da Previdência.

Lembro-me de que, por volta de 1969, existia a possibi
lidade de as empresas montarem seus ambulatórios, fazerem

. convênio com hospitais, com fundações, com entidades assis
tenciais, fossem elas benemerentes, filantrópicas ou não. Isso
na prática, deu excelentes resultados, mediante uma contra
partida que significava a retenção, por parte da empresa, de
um percentual per capita funcionário, dentro da parcela rela
tiva à contribuição patronal. Em outras pfllavras, ag empr~~~s

assumiam a consulta, o internamento, a cirurgia de seu empre
gado e dependente, e descontavam alguma coisa, ao que me
parece, 25%, ou seja, um quarto do valor que elas de'llerUD
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pagar à Previdência. Excluídas, portanto, a pensão por doen
ça, por acidente de trabalho e, naturalmente, a aposentadoria,
o resto as empresas assumiam. Isso funcionou por uns cinco
ou seis anos. Posteriormente, unilateralmente, a Previdência
não mais renovou esse convênio. Ficaram, portanto, as empre
&as inibidas dessa prestação, com a contrapartida de um per
centual de contribuição patronal. Se isso fosse reativado no
Brasil, se fosse novamente permitida essa possibilidade, dimi
nuiriam as filas perante as agências do INSS, os empregados
disporiam, na própria empresa, de local adequado para a
consulta, a empresa teria o maior interesse em dar efetiva
prestação médica, assistencial e ambulatorial a seu empre
gado, porque, em última instância, ele é uma peça na engrena.
gem da indústria, o INSS ganharia com isso, desafogaria as
suas agências, os hospitais respirariam mais aliviados, porque
teriam certeza de que no final do mês receberiam as faturas
diretamente das empresas, sem ter que-esperar a supervisão
das glosas e o caixa para o retomo, e seria afastado o risco
de os médicos buscarem uma contrapartidafora. Toda a Nação
ganharia com essas medidas. Seria um ato moraltzador, por
um lado, e asséptico, por outro.

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, ao estabelecermos
este debate, ao ensejo do recebimento do projeto do Execu
tivo por esta Casa, deveríamos debruçar-nos um pouco mais
sobre esse aspecto, que entendo seria bem acolhido pelos
empresários, seria aplaudido pelo operariado e pelo Governo
como um todo, porque Governo e empresariado estariam
propiciando ao operariado brasileiro uma assistência médico
hospitalar mais eficiente, e com dispensa de fiscalização a
nível de hospitais.

Eram essas as colocações que queria fazer, porque vejo
que está chegando novamente o momento de voltarmos os
olhos para o prático, para o objetivo, para o funcional.

Entendo que, antes de falarmos em privatização da Previ
dência, devemos permitir que as empresas privadáS dela parti
cipem, atendendo diretamente aos seus empregados, e não
visando ao lucro, mas apenas ao efetivo atendimento. A me
lhor forma de privatizar a Previdência é dando às empresas
'condições de atender seus empregados, mediante o percentual
que poderia ser de 25% do correspondente ao xecolhimento
patronal. _

A SRA. MARIA LUÍZA FONTENELE (PSB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados,
acredito que todos nós estamos envolvidos por um sentimento
de indignação. Não diria perplexidade, porque, vindo do Pre
sidente Collor de Mello, qualquer gesto, por mais tresloucado
que seja, não nos deve surpreender.

Acredito que está na cabeça de cada i>éputado ou nas
bancadas de cada Partido uma indignação muito forte: qual
a razão real do envio para esta Casa de uma mensagem conten
do tantos disparates?

Primeiro, gostaria de reafirmar os pontos já levantados
na nota oficial do Partido Socialista Brasileiro e no pronuncia
mento do nosso Líder na Casa, quando se invocou a inconstitu
cionalidade, que é um ponto comum nos vários itens do proje
to, tanto em razão da contribuição solicitada ao trabalhador,
que já não dispõe de recursos suficientes para a sua sobrevi
vência - isso de forma duplicada - quanto pelo claro desres
peito à Constituição, ao exigir dos aposentados ou dos pensio
nistas contribuições das quais estão liberados por essa mesma
Constituição.

Enfim, Sr. Presidente, está embutido nesse projeto o
,desrespeito, que tem sido uma característica comum do Presi-

dente Collor de Mello, ou seja, a tentativa de negar um bene
fício que foi concedido, por meio de uma proposta, para que
os cofres públicos só paguem aquilo que realmente a disponi
bilidade de recursos em caixa permite.

Ora, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, a Nação inteira
tem conhecimento de que uma das práticas nos órgãos públicos
do atual Governo tem sido a corrupção. A Previdência tem
sido assaltada em razão de desvios de recursos para a constru
ção de projetos, como é o caso dos CIAC, nos quais já foram

-identificados licitações fraudulentas; ou o caso da LBA, com
relação à compra da merenda escolar. Nesses setores já foram
identificados processos de corrupção. "

O Deputado que me antecedeu disse que também é do
conhecimento público que as prefeituras, os Governos esta
duais, os empresários, as fundações que deveriam pagar à
Previdência não o fizeram. Posso inclusive testemunhar isso,
pois, ao assumir a Prefeitura de Fortaleza, eu a encontrei
em débito com a Previdência há anos e anos. E essa tem
sido a prática.

Portanto, há um descaso para com o trabalhador. Esse
descaso para com o trabalhador da ativa é motivo do nosso
protesto e da nossa rejeição ao projeto, porque J;1ão podemos
sobrecarregar aqueles que já têm sobre os ombms. o ônus
pesado dos sucessivos desgovernos, com o coroamento do
Governo Collor, que é, por excelência, o governo dos desgo
vernos.

Com relação aos aposentados, acrédito que a palavra
indignação não é suficiente para exprimir o sentimento que
tem feito com o que toda Nação esteja a protestar contra
esse descalabro.

O Presidente brincoucom os interesses dos aposentados.
Esse problema já. existia no ano passado.E,n,tãq, por

que o Presidente não teve o cuidado de enviar ao Congresso,
naquele momento, matéria que nos fizesse refletir em ,busca
de alternativas? Não seriam alternativas para favorecer o Go
verno, mas talvez alguns já tivessem sido mais cuidadosos,
ao tratar da -rolagem das dívidas dos Governos estaduais e
dás prefeituras. Talvez, quando o Presidente solicitasse dota
ções de recursos para esse ou aquele setor, pudéssemos ter
tido uma preocupação maior.

Sr. Presidente, embutida nesse projeto está a má inten
ção, que tem sido característica do atual Governo,.de jogar
a batata quente na mão dos parlamentares e de querer dividir
conosco, legítimos representantes do povo, o despropósito
de um Governo que tem sido cruel no tratamento dado aos
aposentados, aos funcionários e aos trabalhadores.

Sr. Presidente, creio que não deveríamos ficar até o dia
31 nessa marcha lenta, como se não tivéssemos preocupação
com os graves problemas que acontecem neste País. O Go
verno que enterre a sua caveira, se não tem condições de
dirigir a Nação.

Querem impor-nos mais uma mentira e querem que este
Congresso participe de mais uma farsa. Não estamos aqui
para engolir mentiras ou para ensaiar qualquer gesto que possa
dar mais tempo a esta farsa que o Governo Collor remeteu
a este Parlamento.

S. Ex' argumenta que precisa de 11 trilhões de cruzeiros.
Os partidos constituídos por Deputados mais familiarizados
com a matemática, com os cálculos e com a apreciação do
Orçamento Público facilmente desmascararam os dados do
Governo, concluindo que são falsos. E não poderia ser outra
a interpretação. O Governo quer, mais uma vez, encobrit
a corrupção, satisfazer o Fundo Monetário Internacional e
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retirar do trabalhador, daqueles que produzem a riqueza deste
País, recursos para cobrir seus déficits e conseguir, por mais
alguns meses, empurrar com a barriga os descalabros que
vem praticando.

Até me indaguei se não estaria o Sr. Presidente da Repú
blica, num gesto momentâneo de sanidade mental - permi
tido, portanto, por sua loucura - trazendo para este Con
gresso a seguinte declaração pública: "Não tenho mais condi
ções de governar. Por favor, Srs. Parlamentares, acionem
um impeacbment".

Acredito que, diante de tanta mentira, de tanto engodo,
de tanto embuste, S. Ex' pretenda tornar clara a única verdade
possível neste momento, neste País: o impeachment, com o
conseqüente impacto que causará nos planos institucionais,
é o encaminhamento saudável para o enfrentamento de tanto
desgoverno e de tanta loucura.

Vejamos, Sr. Presidente: o Presidente da República, on
tem, em pronunciamento nacional, anunciava a justeza de
seu projeto de privatização. Ora, o Presidente da República
afirmou, em outro momento, que a Previdência Social está
quebrando. S. Ex', através de medidas enganosas, esconde
o seu projeto único, que é o de privatizar a Previdência para
atender aos interesses de grandes grupos, até internacionais,
para continuar atendendo, com sua subserviência, ao Fundo
Monetário Internacional, porque a miséria está aí estampada.

Nós, do Nordeste, mais especificamente nós, do Ceará,
queremos dizer ao Presidente, ao lado da nossa bancada do
Partido Socialista Brasileiro e de tantas outras que já se pro
nunciaram, que não vamos votar a favor desse engodo e tam
bém não vamos aceitar que recursos que já estão no Orça
mento, destinados a obras importantes, sejam desviados para
encobrir mais essa farsa. Que o Presidente encontre os recur
sos, que o Presidente prenda os corruptos na cadeia, cobre
de quem está devendo, 'mas não vá utilizar fundos que servem
para atender ao Nordeste ou à população mais sofrida.

Quero apenas mandar um recado para o Sr. Ministro
Jarbas Passarinho: se essa questãO'não for resolvida, haverá
uma convulsão social. Ora, os previdenciários que vão benefi
ciar-se desse aumento representam um número realmente sig-

o nificativo, mas reduzido, diante do número dos miseráveis
que estão passando fome e que, já no Ceará, começam a
reagir. Ainda ontem, foi registrada a ocupação de um galpão
da Cibrazém, no interior, por pessoas que não estão supor
tando passar fome, que estão vendo tantos se locupletarem
com recursos do Governo, que estão vendo essa corrupção
sendo alimentada.

Sr. Presidente, concluindo. as minhas palavras, gostaria
de dizer que não vamos aprovar essa medida, não vamos
aceitar o seu projeto de privatização, não vamos aceitar os
desvios de recursos mais uma vez. Quero deixar registrado
que a única coisa viável e que posso aceitar é soma1"~e com
os meus pares na solicitação do impeachment ou somar com
a população pela derrubada do Governo.

O SR. CLÓVIS ASSIS (PDT - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, a história
da Previdência no Brasil está intimamente ligada aos antigos
institutos, que sempre consideramos como monumentos so
ciais de grande significado, chamando a atenção da sociedade
para o espírito previdenciário de nosso povo.

Após a instituição do sistema da Previdência Social unifi
cada, âs despesas de administração elevaram-se com gastos
supérfluos maiores do que as suas receitas. Inyiabilizando-se

esta instituição. O resultado dos exercícios financeiros termi
naram por excluir a- reserva de contingência, tão importante,
do patrimônio da Previdência Social, levando-a à falência.

Como se sabe, .0. participante não tem qualquer vantagem
previdenciária com os resultados positivos obtidos pela Previ
dência. Apenas se beneficia dela, na qualidade de associado,
através de programas assistenciais.

Em razão das limitações operacionais das entidades previ
denciárias, cabe a seus dirigentes um limite máximo de sua

. responsabilidade, e suas contas têm de ser submetidas a audi
tores independentes.

O que determina o alerta ao órgão executivo é a insufi
ciência de cobertura, a inadequada aplicação de recursos técni
cos, ou, ainda, as anormalidades graves no setor adminis
trativo, levando-o, se ·assim entender necessário, à 10meação
de um fiscal, que; em suma analisará e concluir' f.-' viabili
dade ou inviabilidade de sua normalização. Se inviável, decre
tará a liqüidação extrajudicial e nomeará o liqüidante. Quando
isto acontecer, os seus administradores ficarão com todos os
seus bens indisponíveis até a apuração e a liqüidação final
de suas responsabilidades, e não poderão ausentar-se do foro
.da intervenção ou da liqüidação sem a expressa autorização
do Poder Judiciário. Isso indica que os representantes da Previ
dência Social deverão ter os seus bens apreendidos até que
sejam apurados todos os setores de desvio de verbas na Previ
dência Social.

Se, no curso da liqüidação, forem detectados elementos
de prova de contravenção praticada por qualquer dos adminis
tradores da Previdência Social, serão encaminhadas as provas
ao órgão do Ministério Público para os fins de direito.

SI. Presidente, Srs. Deputados, para a transformação da
Previdência Social; devemos estabelecer três situações impor
tantes de enquadramento: primeiro, entidades com reservas
constituídas e cobertas, possuidoras de património líquido 
excedente de reservas técnicas; segundo, entidades com reser
vas constituídas e cobertas, sem, contudo, patrimônio líquido
- isso ainda é aceitável. E podem também existir entidades
com reservas constituídas e não cobertas, por não terem patri
mónio suficiente. Aí, sim, essas entidades, privadas ou públi
cas, precisam ser transformadas.

A meu ver, a Previdência Social precisa ser dissociada
daquilo que nós chamamos de Seguridade Social, pois esta
é assistencialista; a Previdência Social, não. Ela precisa ser'
produtiva e dar lucro, para pagar as aposentadorias e pensões,
como determina a lei.

A minha proposta para uma Previdência Social refor
mada, para uma Previdência Social transformada é a de que
ela deverá ser uma entidade composta de, no mínimo, 51 %
de ações ordinárias com direito a voto oferecidas preferen
cialmente aos trabalhadores e aos sindicatos representativos
desses trabalhadores, bem como às entidades representativas
do patronato.

Deverá também ser constituída por ações preferenciais,
sem direito a voto, representando, no máximo, 49% do capi
tal, oferecidas à subscrição dos Governos: Federal, Estadual
e Municipal. Assim, se tivermos uma Previdência adminis
trada por trabalhadores, teremos, com certeza, uma Previ
dência Social limpa, cristalina e poderemos dizer que todos
os trabalhadores serão beneficiados, pois eles mesmos irão
adrriinistrar seus bens e suas ações.

Para finalizar, entendo, ainda, que as ações nominativas
devem ser oferecidas preferencialmente aos associados partici
pantes' ou seja, àqueles que têm direito a voto. Se assim
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fizermos, teremos uma Previdência Social moderna, atuante,
capaz de pagar todos os benefícios a que os aposentados e
pensionistas desta Nação têm direito.

O SR. AUGUSTINHO FREITAS (PTB -MT. Sem revi
são do orador.) -Sr. Presidente, Sr'S e Srs. Deputados, ocupo
esta tribuna para relatar uma das preocupações que temos
hoje com relação à agricultura e ao Estado do Mato Grosso.

Entendemos que o Governo Federal e o Sr. Ministro
da Agricultura se preocuparam em fazer com que o agricultor
realmente tivesse o seu custeio liberado em tempo hábil. Isso
foi satisfatório, principalmente para nós, do Estado de Mato
Grosso, porque fez com que a agricultura mato-gros'sense ti
vesse a esperança de um aumento de produção de até 30%-

A segunda preocupação nossa, Sr. Presidente, era com
relação ao tempo, porque não bastava plantar, não bastava
ter recursos. Precisávamos acreditar que na época certa tería
mos chuva suficiente para garantir essa plantação - e tivemos.
Agradecemos a Deus porque temos certeza de que a nossa
produção irá ser uma das melhores dos últimos tempos.

Mas hoje, Sr. Presidente, estamos preocupados com um
grave problema existente naquele Estado: o gafanhoto. Já
denunciamos a situação ao Ministro da Agricultura e fizemos
várias reivindicações a S. Ex' Já tivemos por várias vezes
com o Secretário de Agricultura do Estado de Mato Grosso.
Tenho certeza de que é um problema que preocupa hoje
os agricultores das'fegiões de Canarana, Água Boa, Parana
tinga, Nova Mutum e Sapezal. São regiões totalmente agríco
las; hoje com pl'antãçóes de arroz, milho e soja.

O gafanhoto, que apareceu em Mato Grosso no ano de
1992, foi combatido várias vezes. A última vez foi há três
ou quatro anos. fIouve até uma irresponsabilidade muito gran
de por parte do próprio Ministerio da Agricultura, que queria
combater o inseto através de avião. Foi um dinheiro desperdi
çado, que realmente não trouxe o retomo necessário. A partir
daí, o Ministério da Agricultura cortou o convênio com o
Estado de Mato Grosso. Reivindicamos, e o próprio Ministro
da' Agricultura nos disse que foram repassados, ainda este
an,o, para o Rio Grande do Sul e para a Paraíba, que se
encontram na mesma situação, recursos para que a Secretaria
de Agricultura pudesse desenvolver esse trabalho de combate
ao gafanhoto, porque é exatamente nesta época do ano que
começam os saltões, e são eles que realmente prejudicam
tot~lmente a nossa agricultura.

Quero aqui pedir ao Ministro da Agricultura e às pessoas
competentes que tomem providências. E a nossa proposta
é a de que repassem recursos e verbas para a Secretaria de
Agricultura do Estado do Mato Grosso, para que ela, através
da Emater, possa fazer esse combate.

Temos certeza absoluta de que, se não forem tomadas
providências, haverá prejuízo muito grande para a agricultura.
E não gostaríamos de tê-lo, diante da atual situação em que
vivemos, bem como da preocupação e da proposta do Presi
dente da Repúblicá, que era a de garantir a agricultura.

Acredito que, nesta região, se não for feito o combate
ao gafanhoto, repito, teremos uma perda muito grande da
produção, porque, de um dia para o outro, o inseto faz um
estrago enorme.

Mas acredito que o Ministro se sensibilizará, e sua equipe
técnica fará com que o Estado e a Secretaria de Agricultura,
através da Emater, procedam ao combate, não com corrupção
e desvio de verbas, como foi feito no ano passado, porque
não queremos combater o gafanhoto de avião, apenas jogando
água. Queremos combatê-lo com seriedade e responsabili-

dade. Precisamos apenas de veneno e de algumas bombas
manuais, para que o agricultor dê a sua parcela de contribuição
nesse combate, que é necessário.

Sr. Presidente, quero agradecer a essas pessoas que real
mente se têm preocupado com o assunto. O Ministro da Agri
cultura convidou o seu Secretário, Moacir, para tomar algumas
providências, o que até hoje não ocorreu. Tenho certeza de
que as providências reivindicadas vêm ao encontro dos anseios
dos agricultores, dos pecuaristas daquela região, porque a

, nossa produção tem que ser garantida. O percentual mais
alto já foi aplicado. Agora, resta apenas um valor insignifi
cante, que não trará, em hipótese alguma, prejuízo a nenhum
desses órgãos - nem ao Ministério da Agricultura, muito
menos ao Presidente da República. Tenho certeza de que
S. Ex' vai fazer repasse, porque dele necessitamos.

Muito obrigado.

O SR. PAULO RAMOS (PDT - RI. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, é grave
a crise por que passa o País, crise que vem sendo escamoteada
com uma falsa crise na Previdência Social.

Todos sabemos que a Previdência, quase sempre mal
administrada, padece de alguns males: primeiro, a desenfrea
da sonegação; depois, a corrupção, que rotineiramente vem
acompanhada dos desvios de recursos, aparentemente oficiais,
para outras finalidades. O patrimônio da Previdência Social
incorpora também a incompetência e a má gestão. Entretanto,
no momento atual, tudo indica que S. Ex', o Sr. Presidente
da República tem feito da impunidade, em função dos inúme
ros casos de corrupção noticiados no seu Governo, um verda~

deiro marco histórico. Em nenhuma fase da História do ,Brasil
a corrupção alcançou patamares tão alarmantes. E S. Ex'
o Sr. Presidente da República o que procura agora? Além
de aumentar a aflição e a agonia dos aposentados e pensio
nistas, sob a fachada da falência da Previdência Social, o
S).". Presidente da República pretende, isto sim, arrecadar mais
recursos para um projeto reconhecidamente falido, como é
a quas~ totalidade do seu projeto de Governo, pretende mais
recursos para utilizar em finalidades ainda desconhecidas.

No entanto, se verificarmos o relat6rio do Tribunal de
Contas da União do exercício de 1990, seguramente. não tere
mos dúvida de que os recursos serão consumidos, num percen
tual elevadíssimo, pela malversação. É preciso que tenhamos
a consciência de que não é mais possível transferir para os
assalariados e para os empresários nacionais - é necessário
diier assalariados e empresários nacionais - um ônus que
há de acentuar ainda mais a recessão, levando mais fome,
mais desemprego e mais desespero ao povo brasileiro. Os
empresários multinacionais, os grandes banqueiros e os gran
des grupos financeiros já estão patrocinados pelo Fundo Mo
netário Internacional, que continua não s6 fazendo exigências,
submetendo a política do Presidente da República, mas inter
ferindo grosseiramente nas questões nacionais. Seria ocaso
de indagar onde está o Sr. Collor de Mello, que, em passado
recente, se manifestou tão revoltado com a opinião de um
integrante da equipe do FMI que se encontrava no Brasil.
Onde está?

É preciso analisar claramente, com profundidade, a situa
ção da Previdência. Esta é a oportunidade ímpar de que dispõe
o Congresso Nacional, para que, mais tarde, nenhum outro
argumento falacioso possa impedir que os aposentados tenham
uma aposentadoria condigna. Mas é preciso também analisar
com competência e seriedade o Orçamento da União de 1992,
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porque vamos constatar que quase 50% estão destinados ao
pagamento das dívidas externa e interna: .

Quando chegamos à casa de aproxunadamente 220 tn
lhões de cruzeiros para pagamento d,as dívidas externa e inter
na lembramo-nos das palavras do saudoso Tancredo Neves,
m~rto antes de assumir a Presidência da República: "Não
pagaremos a dívida com o sacrifício do povo". Hoje, a memó
ria de Tancredo Neves deve estar aqui presente, pois pretende
o Sr. Collor de Mello pagar com muito mais mortes, porque
mortes já estão acontecendo. O povo está na miséria, está
sacrificado,

Esta Casa, que representa o povo brasileiro, há d~ recha
çar, de rejeitar a mensagem do Presidente da Repúbhca.

Durante o discurso do Sr. Paulo Ramos, o Sr.
Waldir Pires, 29 Vice-Presidente, deixa a cadeira da pre
sidência, que é ocupada pelo Sr. Wilson Campos,
§ 29 do artigo 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Concedo a
palavra ao Sr. Sólon Borges dos Reis.

O'SR.' SÓLON BORGES (PTB - SP. Sem revisão do
orador~) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Presidente da
República e demais integrantes do Governo em seus vários
escalões, por pensamentos não posso afirmar, mas por pala
vras e atos, insistem em procurar incompatibilizar o Congresso
Nacional com a opinião pública, partindo do falso pressuposto
de que somente S. Ex'" o Presidente e os altos escalões do
Governo F~deral, estão com o passo certo.

COD;l a presunção da onisciência, acham o Presidente e
demais integrantes dos escalões superiores e intermediários
do Governo Federal que somente eles detêm a verdade. Já
viram, pelas repreensões recebidas do Supremo Tribunal Fe
deral, do Poder Judiciário, que, mais de uma vez, mostrando
a incompetência do Governo, puxou-lhes as orelhas, e pela
reação unânime do Congresso Nacional, ou da Câmara dos
Deputados, pelo menos, sem ausência de qualquer parlamen
tar dos 503 que integram esta Casa, que o Governo não é,
como supunham, onipotente. Agora é preciso que sabiam
que não são oniscientes e abandonem o caminho tortuoso,
c.ivicamente delituoso, de procurar jogar a opinião pública
contra o Congresso Nacional, como têm feito em episódios

,que se sucedem e que chegam agora ao auge, ao paradoxismo
desse comportamento absurdo.

Aliás, nessa sucessão de episódios, ainda recentemente
houve o escândalo, o crime do CIAC. E o que é o CIAC?
O CIAC é um arremedo do CIEP, uma experiência pedagó
gica que já valeu como experiência, mas que, agora mesmo,
já seus próprios inspiradores e o autor da experiência no Rio
de Janeiro reconhecem que é preciso flexibilizar essa matéria
e reconsiderar o assunto. ,

O CIAC não é apenas um equívoco, uma aventura. E
muito pior do que isso e não estava nas cogitações do Governo,
que, há um ano, quando mandou a esta Casa a mensagem
presidencial, nada mencionou que pudesse lembrar sequer
de longe o projeto dos CIAC. Quando se fez o Projeto de
Reconstrução Nacional, não havia qualquer alusão próxima,
nem remota, direta ou indireta, à idéia do CIAC. Mas o
CIAC não é apenas um equívoco, uma aventura, um propósito
de, com uma obra faraônica, impressionar a opinião pública
e até o mundo, porque até o Papa foi convidado a visitar
o primeiro CIAC construído nesta Capital: ele é realmente
uma medida que lesa o interesse nacional e engana a opinião

pública. Construir CIAC ,é desviar recursos da rede conven
cional de ensino, cujos' professores não podem ser remune
rados e onde há carência de tudo, até mesmo de escolas;
é desviar verbas das ne'cessidades reais do sistema educacional
brasileiro, com milhões de crianças da faixa etária de ensino
obrigatório fora das' escolas de 19 grau; é desviar não só a
atenção, mas os recursos que deveriam ser empregados na
manutenção e no desenvolvimento do ensino, como quer a
Constituição; é nega,r o caráter prioritário que deve ter a
educação neste País, relegada a segundo plano, enquanto se
apontam os CIAC, enquanto não se planeja. Há uma contra
dição em tudo, desde as licitações, à falta de previsão do
pessoal que vai trabalhar, até a sustentação dessa obra pelos
municípios e estados. mais carentes, que não têm condições
de manter tal volume arquitetônico.

OS'CIAC são realmente o maior pecado administr'ltivo
e orçamentário deste Governo. Tiraram-se os recursos da rede
escolar e do povo, a título de atender às crianças carentes,
quando, na realidade, este projeto esbanja recursos orçamen
tários, às vezes, com lesão aos próprios dispositivos orçamen
tários. Não há um educador neste País, a não ser os que
estão embutidos dentro do Governo Federal, que possa defen
der a validade dos CIAc.

Concluindo, o atual Ministro José Goldemberg teve atitu
des positivas na sua pasta; ao impedir que o Governo insistisse
no CIEP - espero que não se venha insistir novamente na
cobrança do ensino públi,co - e quando impediu que o Go
verno fizesse tirar da Constituição - epara tanto não contaria
com o apoio desta Casa -:- os dispositivos que mandam gastar
em educação, pelo menos, 18% da arrecadação dos impostos
federais e 25% dos Estados e Municípios. Mas houve uma
hora em que S. Ex' também teve que ceder, por estar no
Governo e aceitar ....:..... e acredito que ele não aceitou - a
aventura que os CIAC representam.

Supondo prestar um serviço ao Governo, S. Ex~ convocou
uma equipe de técnicos de gabarito para traçar um plano
pedagógico para os CIAC. Só que o plano, por mais brilhante
e possível que seja, não tem nada a ver com os CIAC; pois
ele serve para qualquer escola, corresponde ao que deveria
ser a escola brasileira. O que há de melhor em pedagogia
atribui-se ao que seriam os CIAC, quando, na realidade, esse
projeto é um blefe, um equívoco, uma demagogia, um crime
em matéria de educação e de orçamento neste País.

O SR. JOÃO ALMEIDA (PMDB - BA. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, o projeto de lei enviado
pelo Presidente Collor ao Congresso, propondo aumentar a
arrecadação da Previdência, às custas, dos trabalhadores da
ativa,. ~os aposentado.s e pensionistas, não passará. Essa é
a decIsao do meu partIdo - o PMDB - que detém a maior
bancada parlamentar. A negação dos direitos constitucionais
dos trabalhadores aposentados do Brasil pelo Presidente da
República tem um significado trágico, que é a falência do
Governo, não excl?~ivamente financeira, como quer parecer,
~as sobretudo pohtIcamente. O Presidente; eleito pelo voto
dIreto do povo, volta-se contra os interesses do povo que
o elegeu.

Os trabalhadores aposentados do Brasil estão dando um
grande exemplo de cidadania a toda a Nação. Embora sem
o pod~r d.e pressão da greve, por não mais estarem integrados,
com Justiça ao processo produtivo, eles provaram e estão
provando que a sociedade civil mobilizada mais cedo ou mais
tarde acaba por garantir seus direitos.
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É bem verdade que a luta não terminou. Por detrás dos
retrocessos propostos pelo Presidente Collor, através deste
projeto de lei perverso, transparece a firme determinação
de jogar pelo ralo grande parte das conquistas dos segurados
da Previdência Social na Constituição Federal. Apenas a igno
rância não explica o fato do projeto de lei presidencial se
,confrontar com o art. 195 da Constituição, que reza: "A seguri
dade social será financiada pelas contribuições dos emprega
dores e trabalhadores". É evidente que aposentados e pensio
nistas não est~o incluídos nestas categorias - o que invalida,
por inconstitucio'hal, a proposta do "Governo de fazer com
que os aposentados e pensionistas descontem sobre seus bene
fícios uma alíquota de 7% e 3,5% respectivamente.

Ao desvincular o benefício do salário mínimo, a Consti
tuição prevê, no entanto, que os reajustes sejam efetivados
de modo a garantir o poder aquisitivo dos pensionistas e apo
sentados. A lei determina que, se o salário mínimo aumentar
a cada mês, os benefícios também aumentarão a cada mês.
No entanto, pelo projeto de lei do Governo Collor, os rea
justes dos benefícios passam a acontecer a cada seis meses.
Como garantir, então, o poder aquisitivo dos benefícios pre
vistos na Constituição? Evidentemente, trata-se de uma gran
de rasteira nas conquistas sociais. E é óbvio que apenas igno
rância não explica essa posição, senão a decisão de bombar
dear os direitos constitucionais dos trabalhadores aposentados
e pensionistas do Brasil.

Ao propor a revogação do art. 130 da Lei 8.213 - aquela
que isenta o segurado de devolver o que recebeu a mais,
por decisão judicial- o Presidente manobra para deixar pavi
'mentado o caminho para retomar os 147,06% obtidos através
da Justiça, caso o Supremo Tribunal Federal decisa que os
aposentados não têm esse direito. Tudo isso revela a firme
decisão do Presidente Collor de castigar os trabalhadores,
aposentados e pensionistas, que ousam levantar-se em todo
o País.

Certamente o Congresso Nacional não irá permitir que
o Governo faça caixa com o dinheiro dos aposentados. Certa
mente o Congresso Nacional irá rejeitar esse projeto impres
tável. E isso graças à vontade dos aposentados e pensionistas
e sua firme determinação em lutar por seus direitos. Nesse
sentido, grande foi a participação dos aposentados do meu
Estado, dirigidos pela Associação dos Aposentados da Bahia,
tendo à frente seu Presidente, SI. Gilson Costa de Oliveira.
Também neste sentido grande foi a contribuição da Sociedade
dos Trabalhadores Aposentados da Bahia - Sotape, tendo
à frente seu Presidente, SI. Astério Costa. A Bahia sente-se
orgulhosa de seus aposentados e pensionistas, pelo exemplo
de cidadania dado a toda a Nação.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - A Presidência
faz um apelo aos companheiros, porque há 78 inscritos e um
Deputado utilizou o tempo por 16 minutos: colaboren:veom
a Mesa, para que, depois, não se reclame principalmente de
mim, que sou substituto eventual e também das pessoas que
vêm dirigir a Mesa, nem se diga que houve condescendência.
Ninguém pode tirar um orador da tribuna. É preciso que
o orador entenda que o tempo necessário e justo é de cinco
minutos. Concedo a palavra ao Sr. Pedro Pavão.

OSR. PEDRO PAVÃO (PDS - SP. Pronuncia o seguinte
discurso.) Sr. Presidente, Sr~S e Srs. Deputados, afora os pro
blemas gerados com a convocação extraordinária do Con
gresso Nacional, ficou caracterizada a incon,veniência, a inse-

. gl,lrança e a inconsistência dos termos do projeto de lei para

cuja apreciação fomos convocados, criando um ambiente pou
co saudável, tanto para o Governo, como para nós, Parlamen
tares, o que forneceu uma boa contribuição para o aumento
do descrédito da classe política perante a opinião pública.

Existem confrontos que poderiam ter sido evitados, se
o famoso entendimento, propa]ado por quase dois anos, tives
se sido realmente efetivado. Inúmeros prejuízos não prospe
rariam.

Dentre tantos assuntos de responsabilidade do Governo,
. entendo que alguns são fundamentais.

Assistimos, perplexos, à ca!amidade que tomou conta
dos setores de saúde e educação. E inconcebível vermos hospi
tais fechando suas portas, impossibilitados, de prestar o míni
mo atendimento ao povo brasileiro.

Na educação, dentre tantos desmandos, presenciamos um
fato por demais preocupante, no que diz respeito aos créditos
educativos. Antes, eles proporcionavam a milhares de alunos
condições de se formarem e posteriormente saldarem seus
débitos com o órgão repassador - a Caixa Econômica Federal
dos recursos para as faculdades que mantêm convênio com
o Ministério da Educação.

Lamentavelmente, nesses dois anos, o que deveria ser
básico passou a constituir uma grande preocupação desses
mesmos alunos, outrora beneficiados.

Com o atraso dos pagamentos, às vezes ultrapassando
até seis meses, as escolas exigem o ressarcimento da defasagem
de pagamento em mais do que isso, em alguns casos, negam
a matrícula do ano seguinte.

Tenho conhecimento dos fatos ocorridos em minha cida
de, que não é diferente das demais. Aproximadamente 500
alunos, cursando o último ano, estão apreensivos com a situa
ção caótica que vivem e apelaram a nós, Parlamentares da
região, pedindo nossa intervenção junto ao Ministério da Eco
nomia, através do Ministério da Educação, para que estas
ocorrências sejam superadas, objetivando termos como priori
dade a educação brasileira.

Um povo doente, sem formação e profissionalismo, ja
mais contribuirá para o engrandecimento e desenvolvimento
de uma Nação.

O SR. FERNENDO BEZERRA COELHO (PMDB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não poderia silen
ciar-me diante da visita do Governador de Pernambuco à
região de Araripe, no momento em que está sendo castigada
e flagelada pela seca. Se, por um lado, sou forçado a reconhe
cer a oportunidade da visita, pela solidariedade que o Gover
nador empresta ao reconhecer pessoalmente o estado de coisas
e o sofrimento que o povo atravessa, por outro lado, tenho
a obrigação de trazer também a esta Casa o sentimento de
frustração da população do sertão pernambucano pela visita
de S. Ex~ O SI. Governador foi lá, viu e não disse nada,
não prometeu nada, não aliviou nada, não providenciou a
mínima assistência a milhares de sertanejos que estão mor
rendo de sede e de fome.

É impossível, SI. Presidente, Srs. Deputados, que um
Governo que tem o apoio do Presidente da República, que
tem prestígio no Palácio do Planalto não tenha recursos sequer
para manter uma assistência digna em termos de carros-pipa
e de frentes de trabalho.

Quero deixar aqui registrado que o que se passa em Per
nambuco hoje é uma verdadeira omissão em relação ao sofri
mento dos sertanejos castigados pela seca. Se fizermos uma
comparação com o Governo da Frente Popular, há quatro
anos, um Governo de Oposição ao Governo Federal, verifica-
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remos que, ainda assim, com recursos do Estado, abriu frentes
de emergência para dar oportunidade de trabalho ao povo
do sertão. Em minha cidade, Petrolina, mais de 5.500 pessoas
foram contratadas para construir pequenas barreiras, aguadas,
fazer o roço das estradas para manter o poder aquisitivo e
sustentar as suas famílias.

Se isso não fosse suficiente, o Governo do Estado vem
adotando uma política fiscal de inibição às atividades produ
tivas da região do São Francisco. Agora incluiu o Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços sOQre a comercia
lização da uva, da manga e do melão, quando São Paulo,
Bahia e Rio Grande do Norde não o cobram. E se trata
de um Governador que se elegeu com o slogan "Cresce, Per
nambuco!" Esse Governador está, na verdade, fechando as
oportunidades de investimentos para o Estado, sobretudo na
região do sertão do São Francisco, com mais essa barreira
fiscal.

Por isso, Sr. Presidente, ao encerrar, gostaria dizer que
não poderia ficar calado diante dessa situação desesperadora.
Faço, portanto, um apelo ao Governador Joaquim Francisco
para que se sensibilize com o sofrimento do povo da nossa
região. Esperamos que S. Ex! honre o mandato que obteve
da maioria dos pernambucanos e tome uma posição firme
e altiva, no sentido de não se dobrar a uma política para
o Nordeste que vem decepcionando o trabalhador, o empre
sário, o comerciante e a própria classe política. Do jeito que
as coisas estão, muito gente vai fugir de Pernambuco, vai
deixar sua atividade e migrar para outros Estados.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela paciência e com
preensão.

O SR. CARLOS ALBERTO CAMPISTA (PDT - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!S e Srs. Depu
tados, participamos ontem da platéia que, na Comissão de
Finanças e Tributação desta Casa, se prontificou a ouvir os
argumentos e as explicações do Dr. José Arnaldo Rossi, Presi
dente do INSS, que justificassem o projeto de lei enviado
a esta Casa pelo Governo Federal.

Confesso, Sr. Presidente, que, depois de ouvir o Presi
dente do órgão previdenciário durante cerca de cinco horas,
fiquei decepcionado com os argumentos ali expostos e surpre
so ao mesmo tempo, quando ele disse que a decisão do Judiciá
rio, reiterada em cerca de 200 processos no âmbito da Justiça
Federal neste País, pegou de surpresa o próprio Governo
Federal. Por aí se vê - e a essa certeza cheguei ontem 
como a questão previdênciária neste País está sendo levada
de improviso, visando unicamente à privatização da Previ
dência e, o que é mais grave, na minha visão, ao cumprimento
de regra,s recessivas do arrocho salarial impingindo à nossa
Pátria pelo FMI.
, Ora, Sr. Presidente, argumentos, naq~ela oportunidade,
junto ao Sr. Presidente do INSS que a Justiça Federal se
utilizou de vários argumentos para prolatar essas decisões,
mas um deles - e é o principal - teria sido a incúria do
próprio Governo Federal, do próprio Poder Executivo em
não haver regulamentado a lei de Custeio e Benefícios, votada
por esta Casa no prazo regulamentar. Nesta Casa, votamos
a citada lei no dia 24 de julho, e o Governo Federal teve
sessenta dias para regulamentá-la, só o fazendo nos meados
do mês de dezembro, quando, inclusive, já estava sujeito
às penalidades constitucionais pela incúria e pelo desprezo
em relação à matéria votada por esta Casa.

Ouvir do Presidente do INSS, que vem a esta Casa tentar
convencer-nos da propriedade desse projeto, que o Governe

se surpreendeu, quando é sabido que sua incúria provocpu
o argumento quase unânime da Justiça Federal para dar ganho
de causa aos aposentados, é lamentável e fortalece nossa certe
za de que realmente há um improviso, uma tentativa de passar
um engodo a esta Casa, de arrancar trilhões de cruzeiros
que certamente não resultarão em qualquer benefício para
a classe trabalhadora.

Sr. Presidente, ao concluir, quero dizer que devemos
formular alternativas até o dia 31 de janeiro, após a certeza
quase absoluta, agora, da rejeição unânime do projeto nesta
Casa. Deveríamos incorporar na discussão essas regras, essas
normas propostas e aceitas pelo Governo Federal na carta
de intenção ao Fundo Monetário Internacional, cuja reunião
para apreciação desse documento se dará na próxima semana.
Sem isto não teremos condições de construir alternativas váli
das para esse projeto de lei, que, a esta altura, já foi jogada
pelo Parlamento no lixo da História.

Durante o discurso do Sr. Carlos Alberto Campista,
o Sr. Wilson Campos, § 2ç do artigo 18 do Regimento
Interno, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Jairo Azi, ]ç Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Jairo Azi) - Concedo a palavra
ao nobre Deputado Tidei de Lima.

O SR. TIDEI DE LIMA (PMDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srª' e Srs. Deputados, parece
que o Presidente Fernando Collor conseguiu nominar a tal
agenda de consenso. Conseguiu traduzir, no Projeto n9 2.474,
de 1992, o concenso de toda a sociedade brasileira. Evidente
mente, um consenso contrário a S. Ex! Ou seja, S. Ex~ gostaria
de ter um consenso favorável, mas obteve um consenso contrá
rio, o que não deixa de ser consenso. Quem sabe, talvez,
isso sirva de lição ao Sr. Presidente da Repúblcia, pois não
é por ser Presidente da República que não pode ter a humil
dade de aceitar essa lição e dela fazer bom uso.

Sr. Presidente, o que a sociedade está a dizer, através
do posicionamento dos partidos aqui, inclusive dos partidos
que dão sustentação ao Presidente da República nesta Casa,
principalmente o Bloco Parlamentar formado pelo PFL e pelo
PRN, é justamente q~e todos querem que a previdência exista
e cumpra suas finalidades legais, mas ninguém quer socorrer
os cofres da Previdência sem antes esses cofres serem apresen
tados, no seu conteúdo, nas suas contas, à opinião pública,
à esta Casa, à sociedade, de forma clara e insofismável 
quer dizer, o que entra na Previdência, o que sai, para onde
vai.

Efetivamente, esse gerenciamento não tem, na figura do
Ministro do Trabalho e Previdência Social, o seu gerente
maior, como deveria ter. Não ouvi, ao longo desse tempo
todo de discussão da Previdência, uma só palavra sobre o
Ministro do Trabalho e Previdência Social. Não sei se S. Ex!
é apenas uma figura decorativa para inspirar outras coisas
no Governo, mas seguramente não é para inspirar a solução
dos problemas da Previdência. '

Sr. Presidente, é importante que o consenso produzido
nesta Casa não se encerre única e exclusivamente no fato
da rejeição da matéria enviada pelo Poder Executivo. É impor
tante que essf' <::onsenso sirva para que se aprofunde a discus
são da Previdência, para que se possa ir ao âmago dos seus
problemas.

Onde estão os problemas que geraram as falcatruas ainda
de tempos atrás? Quem são os grandes devedores, além do
Governo, da Previdência? Como é gerenciada a Previdência?
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Para não encerrarmos nossa fala apenas com crítidas,
gostaríamos de deixar uma sugestão, e até um alerta a todos
os partidos. É preciso entregar a Previdência a quem de direito
para gerenciá-la: aos trabalhadores e·aos empregadores. Já
está na lei a formação do Conselho,mas quero il.' mais além.
Só o Conselho nomeado pelo Presiclente da República por
indicação do Ministro do Trabalho e da Previdência Social
não basta. Ele está se constituindo numa farsa, em que pese
a personalidade dos elementos que o compõem.

Na verdade, precisamos de um Conselho que seja forma
do por representantes dos trabalhadores, indicados pelos tra
balhadores, pelas centrais sindicais,pelos sindicatos; q~e seja
formado por representantes dos empregadores, indicados pe
las confederações pelas federações pafrónais e pelos sindicatos
patronais; e que esse Conselho indique o gerente da Previ
dência, o superintendente, o presidente da Previdência nacio
nal; quer dizer, que o Governo seja o fiscal, junt'amente com
os Poderes Legislativo e Judiciário eo Tribunal de Contas
da União. Não é difícil querer fazer a coisa correta. Não
há diijculdades. É trabalhoso, evidentemente, II\as não é difícil
com relação ao aspecto da necessidade de vencer as barreiras
que possam surgir, porque esta é a visão da sociedade.

Finalizando, Sr. Presidente, é preciso entregar a gerência
da Previdência para os trabalhadores e para os empregadores.

O SR. JOÃO HENRIQUE (PMDB - PI) - Sr. Presi
dente, SI"" e Srs. Deputados, ao longo desta semana, temos
discutido exaustivamente os problemas da Previdência Social.
Aqui, os números são grandiosos. Fala-se em déficit de tri
lhões.

Fico a me perguntar, neste instante, por que não passamos
também a pensar de forma muito forte no problema que vem,
sendo sentido pela Região Nordeste, que mais uma vez ingres
sa em período de seca, trazendo a desesperança e a desilução
ao povo daquela região, especialmente ao povo do meu Esta
do, o Piauí. A seca, mais uma vez, se reveste de uma gravidade
muito grande. As populações da zona rural migram para as
pequenas cidades. Já se chega ao ponto de haver saques nas
pequenas cidades, praticados por pessoas oriundas do meio
rural.

Mais grave ainda - e é isso que me traz neste instante
à tribuna - hoje recebi uma comunicação do Dr. Pompílio
Evaristo, Prefeito do PMDB da cidade de São Miguel do
Tapuio, no interior do Piauí, de que o Ministério da Ação
Social repassou ao Governo do Estado do Piauí recursos para
serem distribuídos aos Municípios nos quais foi decretada a
calamidade pública. '

Pasmem, Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, no mo
mento de repassar esses tão parcos rectinfos, o Governador
do Piauí, SI.'. Antônio de Almeida Freitas Neto, achou por
bem omitir e discriminar os Prefeitos dos Municípios dirigidos
pelo PMDB, como se o povo daquela cidade pudesse sofrer
essa perseguição baixa e mesquinha do Sr. Governador do
Estado do Piauí, que deveria ter a altivez de, em presidindo
o Poder Executivo do meu Estado, saber que a gravidade
de uma seca e de uma população morrendo de fome não
pode, de forma alguma, passar pela mesquinhez política de
discriminar partidos que lhe fazem oposição naquele Estado.
Daí por que, desta tribuna, solicito à SI"' Ministra da Ação

. Social que mande verificar no Estado do Piauí o porquê de
o Sr. Governador não fazer os repasses àquelas prefeituras
que lhe fazem oposição.

Aqui fica o registro, e também o meu pedido para que
S" Ex~, o Governador do meu Estado, seja altivo no sentido

de atender às populações carentes, independentemente do
partido político dos Prefeitos que as dirigem.

O SR. HÉLIO BICUDO(PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - SI.'. Presidente, SI.''' e Srs. Deputados, gostaria, neste
instante, de compartilhar com V. Ex" algumas reflexões, que
me vieram a propósito de algumas decisões que vêm sendo
tomadas pelo Poder Judiciário e que não encontram a fácil
compreensão do povo.

O que acontece com o Poder Judiciário brasileiro? É
uma indagação que há muito se faz, incapazes todos, povo
ou entidades da sociedade civil, de entender como fatos jurídi
cos. e disposições legais possam encontrar interpretações, as
maiS díspares, adotadas sem considerações maiores ao direito
inscrito na Constituição ou nas leis ordinárias, tendo como
objetivo maior não a sobrevivência das instituições, mas a
cristalização do poder do Estado, ou a dominação e até mesmo
a mera sobrevivência das elites.

A verdade é que o Judiciário no Brasil não se modernizou
enquanto Poder, tratando, ao longo de todos estes anos, a
partir do momento em que o País se tomou independente,
de manter e de aumentar os seus privilégios, esquecendo-se
de que a justiça não é uma graça que se distribui, mas um
precípuo dever do Estado.

A esse respeito, a Constituição de 1988 não contribuiu
em nada para a democratização do Poder Judiciário, dando
lhe as características de um superpoder, imune a qualquer
modalidade de fiscalização. Enquanto o Executivo é fiscali
zado pelo Legislativo e até pelo povo, e ambos pelo Judiciário,
este não se submente a nenhuma espécie de censura. Age
soberanamente, como se fosse o único Poder que conta.

Semelhante situação assume contornos inaceitáveis, na
forma de decisões que se tornam públicas e ferem legítimos
direitos individuais ou coletivos, sob pretextos que servem
tão-somente para evidenciar o seu encilhamento aos donos
do poder, neste ou naquele momento da vida política.

É o que está acontecendo. Os exemplos poderiam ser
facilmente apontados, como a questão do pagamento das apo
sentadorias dos trabalhadores brasileiros. As decisões que con
templaramos claros direitos dos aposentados vêm tendo seu
cumprimento postergado, sob a elegação de que, se efetivadas,
a Previdência Social não teria meios par atender às tarefas
que lhe competem.

Com esse argumento, o Presidente do Supremo Tribunal
Federal sustou o cumprimento de julgado quase unânime 
por sete votos contra um - do Superior Tribunal de Justiça,
concedendo liminar em matéria de fato e olvidando todo o
direito até então considerado. E nem servem, no caso, as
desculpas que se seguiram à concessão desse enviezado Writ,
porque a Suprema Corte só excepcionalmente - e esse não
é o caso - decide segundo os fatos; normalmente tem em
vista a plenitude do direito.

Outros juízes e tribunais, entretanto, embora procrasti
nando, mantêm o direito dos aposentdos, do que resulta um
tumulto jurídico que nos põe à beira do caos institucional.

Afinal, se a Justiça não é mais confiável, em quem con
fiar? A Administração Federal se engolfa na mais deslavada
corrupção. E aí estão, ainda recentes, mas sem qualquer atitu
de de quantos devem velar pela justiça, os escândalos da
Previdência, da Legião Brasileira de Assistência, dos Ciac
para acalentar interesses de empreiteiras, das bicicletas no
Ministério da Saúde, dos uniformes militares e tantos mais,
com incríveis rombos no Orçamento da União. Basta que
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se alegue que esta mesma administração, por administrar mal,
não pode pagar suas obrigações e corre-se a negar ou a procras
tinar o reconhecimento de legítimos direitos individuais.

Daí a concliIsão: a Justiça brasileira precisa ser repensada,
e não será com a proposta da chamada avocatória pelo Supre
mo Tribunal Federal, que vamos sanar suas deficiênicas, que
serão, sem dúvida alguma, ampliadas, entregando-se a esse
Tribunal poderes maiores do que aqueles que a Constituição
já contempla e que nem sequer são usados em benefício do
povo, numa interpretação autoriária da lei, fruto do autorita
rismo que se instalou na Previdência da República, que se
acentuou com o atual Governo, para encobrir desmandos e
corrupção. Não serão privilégios acumulados que fortalecerão
o Poder Judiciário, mas a utilização desse serviço em benefício
do povo, que assume características especiais no Brasil, onde
o nosso povo é o mais carente de justiça em todo o mundo.

O SR. CESAR BANDEIRA (Bloco - MA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, no ano passa
do, durante quatro longos meses, travei com a Assembléia
Legislativa do Maranhão uma polêmica sobre a questão de
criação de Municípios. Vim à tribuna desta Casa por diversas
vezes para denunciar - e também denunciei à imprensa do
meu Estado - a maneira como estava sendo conduzida a
criação de 45 Municípios, num Estado tão pobre como o Mara
nhão. Além desse problema, havia a suspeita de fraude na
sua criação, porque alguns artigos da lei complementar daque
la Casa revelavam que a lei era dirigida e facciosa.

, Entrei com uma representação perante o Procurador
Geral da República, Dr. Aristides Junqueira, para que S.
Ex~ argüísse a inconstitucionalidade da lei. S. Ex~ acatou o
nosso requerimento e apresentou ao Supremo Tribunal Fede
ral uma ação direta de inconstitucionalidade.

No dia 18 de dezembro, a lei foi suspensa, graças a uma
liminar concedida, por unanimidade, pelo Supremo, mostran
do que aqllela luta que eu tratava com a Assembléia do Mara
nhão, com segmentos outros e com Deputados Federais da
nossa bancada tinha um motivo de ser. Agora, a Assembléia
Legislativa se autoconvoca para elaborar nova lei e tentar
novamente criar os 45 Municípios. Espero que desta vez tudo
seja feito com transparência, dentro dos preceitos constitu
cionais e com viabilidade econômica, para que o meu Estado
não se transforme em mais um bolsão de miséria.

Sr. Presidente, Srs. Deputdos, hoje fui surpreendido com
a declarção do Deputado Federal Ricardo Murad, Vice-Líder
do meu partido nesta Casa, a um matutino do meu Estado,
no qual se lê: "Bandeira enganou o Procurador da República".
E o Presidente da Assembléia Legislativa, em outro artigo,
diz ql}e enganei o Supremo Tribunal Federal.

E grave, Sr. Presidente, Srs. Deputados, principalmente
partindo de um Deputado Federal com assento nesta Casa,
não reconhecer as decisões da Suprema Corte deste País e
dizer clarameIJte que o Supremo foi enganado por um membro
deste Poder. E lamentável, mas não surpreende, porque aque
le Deputado, pelas suas ações já conhecidas no Maranhão
- posso afirmar isso sem nenhum medo de errar - está
conduzindo a criação desses 45 Municípios com más intenções
com intenções eleitoreiras. Foi dito pela maioria dos homens
sérios do meu Estado que a ação política desse Deputado
sempre foi movida pelas tetas dos governos que passaram
pelo Maranhão. Como prova disso, cito o testemunho do
Senador Epitácio Cafeteira, ex-Governador do Maranhão,
e do ex-Governador João Alberto. Quando eles não quiserem
mais fornecer as tetas para que- o Deputado Ricardo Murad

levasse os seus propósitos em frente, S. Ex~ automaticametne
rompeu com esses governos e formou o seu grupo de oposição
ferrenha àqueles governantes. ,

Mas os tempos são outros, Sr. Presidente, e estaremos'
vigilantes. Se a Assemmbléia Legislativa voltar a praticar irre
gularidades na elaboração dessa lei, voltaremos a questioná-las
na Suprema Corte. Que o Deputado Ricardo Murad e o Presi
dente da Assembléia saibam, mesmo com a sua ingnorância
política e cultural, que as decisões da Suprema Corte não
se discutem, mas se cumprem.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. FERNANDO CARRION (PDS - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, fomos convo
cados extraordinariamente pelo Senador Mauro Benevides
Presidente do Congresso Nacional, e, evidentemente, estamo~
todos procurando cumprir a nossa parte, o nosso dever.

Tivemos a oportunidade, durante o dia de ontem, de
fazer uma apreciação, a melhor possível, sobre o Projeto de
Lei n9 2.474/92, que dispõe as fontes de custeio para a Previ
dência Social brasileira.

De'início, devemos abordar alguns aspectos que nos cha
maram muito a atenção. O trabalhador brasileiro já sofre
um aumento praticamente da ordem de 30% da sua atual
contribuição. Estipula-se a criação de um adicional de 3%
sobre a remuneração. Mas este valor não constitui salário
de contribuição enão é considerado para o cálculo do salário
benefício; ou seja, o trabalhador é chamado a entrar com
30% no aumento e é chamado também a entrar com mais
30% na forma do adicional que sequer ele consegue levar
para, amanhã ou depois, tê-lo em consideração para o cálculo
do salário-benefício.

Os empregadores brasileiros, é sabido de todos, estão
numa situação infernalmente difícil - empresas quebrando,
portas fechando e o desemprego aumentando cada vez mais
- e, mesmo assim, são chamados para dar a sua contribuição
neste momento absoluto de recessão. Sobre a folha de paga
mento incide praticamente 10% a mais daquilo que pagam
hoje, e 'diga-se que já estão à beira da quebradeira. Mas
isso é exigido deles. Como se não bastassem esses argumentos,
o reajuste que se pretende dar aos aposentados e pensionistas
será semestral, dos benefícios realizados em janeiro e em
julho, como se estivéssemos assegurando, neste instante, que
durante um período de seis meses não haverá inflação no
País, quando hoje, mesmo em baixa, pois baixou nesses últi
mos dois meses, ainda gravita em mais de 20% ao mês; como
se não bastassem esses argumentos, só após comprovado o
equihbrio da Previdência seria suspensa a cobrança desse au
mento de alíquotas, de adicionais e de outras coisas, dando,
sem dúvida alguma, um caráter de provisoriedade às dispo
sições desse projeto de lei.

Sabemos que, neste País, tudo aquilo que é temporário
é muito mais definitivo do que aquilo que é estabelecido como
definitivo na origem; como se não bastassem esses pontos,
uma auditoria, não sei qual o seu valor, realizada pela Asso
ciação dos Funcionários do Banco do Brasil, nas contas do
INSS, revela que 55% de 500 mil processos investigados têm
algum tipo de irregularidade. Mantida essa tendência, repre
sentaria a existência de 6 milhões de aposentadorias com al
gum tipo de irregularidade, sendo pagas ou a serem pagas.

Ao final, o que vemos? O próprio art. 10 do Projeto
de Lei n9 2.474 diz que as contribuições de que trata a lei
serão exigidas noventa dias após a sua entrada em vigor.
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Então, já faço uma inicial especulação: na hipótese, que
não creio, de aprovação até 31 de julho, o efeito efetivo seria
a partir de 1Q de maio. Há tempo, pois. Pergunto eu, então,
a razão da convocação extraordinária, se, em 15 de fevereiro,
estaríamos reunidos ordinariamente, e ainda haveria setenta
e cinco dias até a entrada efetiva em vigor, que será, de
acordo com o próprio art. 10, não antes de 1Q de maio. Mas
temos que ter responsabilidade; não podemos, absolutamente,
em momento algum, propor a filosofia da terra arrasada, de
quanto pior, melhor. Há que se ter responsabilidade. Propo
mos medidas alternativas, propomos que se negocie isso den
tro do próprio Orçamento de 1992, para pagar esses reajustes
após a decisão judicial pelo Poder Judiciário. Ainda há tempo.

Ainda há uma instância do Poder Judiciário que pode
e deve pronunciar-se. Deixamos apertas que se analise, para
que possa ser feita uma reflexão criteriosa - por que não?
- na apreciação do Orçamento da União de 1992. Por que
não se tirar alguma parte dali, alguns bilhões de dólares da
conta elevada, destinada ao pagamento do serviço da dívida
externa, que, sei, está com recursos maiores de 10 bilhões
de dólares, que ultrapassam a própria necessidade para este
instante?

A proposta que deixo à consideração da Casa é para
que se faça o diálogo, para que não se fechem todas as portas
e para que seja, enfim, possível achar uma fórmula outra,
quem sabe?, completamente diferente dessa pelas razões que
avocamos, a fim de que se possa, ao final, encontrar uma
solução possível para um país pobre, na atual conjuntura,
como é o Brasil. (Palmas.)

O SR. WILSON CAMPOS (PMDB - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em homena
gem ao Deputado José Carlos Vasconcelos, queremos dizer
da satisfação que. vivemos hoje em saber que o partido do
nobre Deputado, que compõe o Bloco, juntamente com outros
partidos, resolveu aceitar a tese dos partidos de oposição,
mandando dizer ao Governo que votará contra esse famige
rado decreto que só iria desmoralizar esta Casa, no caso do
seu aproveitamento.

Queremos também saudar os companheiros do PMDB,
que, na reunião da bancada hoje, decidiram emitir uma nota,
chamando a atenção da Nação para o descalabro que seria
se, numa hora de insensatez desta Casa - acredito que ela
não venha a existir - fosse aprovado qualquer um dos itens
do decreto que se encontra em discussão.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, queremos dizer, como
disse o PMDB no dia de hoje, é que as portas não estarão
fechadas. Não queremos, absolutamente, que se diga amanhã
que a fome aumenta do lado do trabalhador, principalmente
do aposentado, por culpa do PMDB. Queremos também aqui
verberar - não imaginamos como S. Ex' pôde dizer isso
- o Ministro Jarbas Passarinho por ter declarado ontem,
aos jornais de todo o Brasil, que, se não fosse aprovado como
estava o decreto,. iríamos ter, talvez, até convulsão social e
a violência iria aumentar.

Isso é uma demagogia, Sr. Presidente, que não podemos
aceitar. É querer afrontar a Casa a que S. Ex' pertence, porque
ele está Ministro, mas não é Ministro para sempre.

Portanto, S. Ex' deve primeiro meditar para não nos
ofender, como se nós tivéssemos medo de alguma brigada
que S. Ex' possa formar.

Estamos aqui, Sr. Presidente, para decidir com indepen
dência, e temos a certeza de que, por mais do que a maioria
absoluta, por mais de três quintos ou até por unanimidade,

esta Casa vai votar contra, vai derrotar o projeto enviado
pelo Presidente da República, porque ele não merece já não
merecia, e aumenta cada dia mais o grau de desconfiança
- que possamos ter confiança no seu Governo.

O Sr. Presidente da República, como se diz na gíria,
quer empurrar com a barriga, mas não vai fazê-lo, porque
nem barriga tem, porque a vergonha já perdeu, e não podemos
aceitar a tese de que deveremos ter complicações com o povo
e com o trabalhador brasileiro, com os aposentados e pensio
nistas, para satisfazer esse pseudo-imperador. Parece que Ne
ro, que há milênios foi embora de Roma, está no Planalto.
Quer S. Ex' tocar fogo no País. Se quer tocar fogo em algo,
que incedeia a Casa da Dinda, e deixe o trabalhador em
paz, e também o aposentado. Que eles tenham assegurado
esse direito, que vamos reiterar, de receber aquilo que a Justiça
determinou.

Era o que tinha a dizer.

O SR. AUGUSTO CARVALHO (PCB - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presi~linte, Sr's e Srs. Deputados, estamos
convocados pelo Presidente da República, reunidos a Câmara
dos Deputados e o Senado Federal, para discutir o projeto
pelo qual propõe o Governo a redenção da Previdência Social.

Ora, Sr. Presidente, este é o caminho mais fácil. Alegando
crise permanente que penaliza a Previdência deste País, o
Governo optou pelo modo mais simples de tributar trabalha
dores e empresários, como se já não fossem bastante pesados
os impostos pagos pelo setor produtivo do Brasil, diante dessá
recessão profunda em que estamos mergulhados.

Como se não bastasse isso, Sr. Presidente, ainda há pou
cos meses foi aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado
Federal e sancionada pelo Presidente da República a Lei de
Benefícios e de Custeio da Previdência Social, que estabeleceu
muito claramente as normas sustentação de uma instituição
fundamental para a vida de qualquer país democrático como
é a Previdência Social. Já naquela época foram definidos clara
mente os critérios, as cotas de participação do trabalho e
do capital para a sustentação da Seguridade Social em nosso
País.

Agora, depois de o Governo demonstrar à opinião pública
de forma cabal a incompetência, a impunidade, o gasto dos
recursos públicos sem qualquer controle, a dilapidação do
patrimônio público, a sonegação, a inadimplência por parte
de setores privados e dos próprios setores oficiais - governos
estaduais, governos municipais e a própria União - e os
desvios de recursos da Previdência Social para outras ativida
odes, para o custeio de outras funções, determina esta convo
cação absurda do Congresso Nacional, onerosa para os cofres
públicos, de uma certa maneira tentando indispor a opinião
pública com o Parlamento e com o Judiciário, em razão da
luta dos aposentados e pensionistas pelo justo reajuste de
14% nos seus benefícios.

Quer o Governo, pelo caminho mais fácil da tributação,
da penalização dos setores produtivos nacionais, arrancar re
cursos orçados em cerca de 11 trilhões de cruzeiros para pôr
fim à crise da Previdência Social. Na verdade, Sr. Presidente,
ainda não foi julgada em caráter definitivo pelo Supremo
Tribunal Federal ação movida pelos aposentados e pensio
nistas do nosso País. Não há por quê, então, o Congresso
se precipitar numa decisão irresponsável e leviana, aprovando
os recursos que o Governo pretende arrancar para cobrir o
déficit da Previdência Social.

Por isso, em nosso nome e em nome da bancada do
Partido Comunista Brasileiro, queremos saudar a decisão qua-
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se unânime dos partidos representados nesta Casa de não
aceitar a chantagem, esse jogo de força do Governo, que
pretende impor ao Legislativo a cumplicidade para a penali
zação dos assalariados, dos aposentados e dos setores empre
sariais. Aprovamos e saudamos a nota emitida pelos partidos
aqui representados. Não são apenas os da Oposição - é bom
registrar - mas também aqueles que têm, ao longo das vota
ções nesta Casa, votado sistematicamente a favor do Governo.
Diante da injustiça e da inominável punição que seria aplicada
aos nossos trabalhadores, esses partidos que se rebelaram
somam-se agora à voz da Oposição.

Esperamos que na próxima semana esse malsinado pro
jeto seja definitivamente derrotado, para que possamos discu
tir em profundidade os rumos da Previdência Social que o
povo brasileiro exige e merece.

O SR. LUIZ MOREIRA (PTB - BA. Sem revisão do
orador.) - SI. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, há dois
dias li notícia publicada no jornal A Tarde, de Salvador, mas
de circulação nacional, em que o Presidente do INAMPS
declara que não havia nenhum problema na colocação de
ostespróteses, o marcapasso. Entretanto, isso não é verdade.
O caos existe, e o pior é que o população carente é que
padece - e padece porque paga com a própria morte. Esse
fato vem acontecendo em todo o País. Há poucos dias vi
em meu Estado, a Bahia, uma paciente que necessitava colocar
marcapasso. Mas isso não foi possível porque há uma defasa
gem clara entre o valor que o INAMPS paga, 1.800 dólares,
e o preço pedido pelos fornecedores, 2.400 dólares. Ora, há
uma incoerência flagrante ao se deixar essa problemática com
os hospitais, retirando-se a responsabilidade daqueles que
realmente têm a obrigação de solucionar o problema. Omi
tir-se de uma assistência que lhe é própria e jogar a responsa~

bilidade nas costas daqueles que têm a obrigação de propiciar
a assistência é fugir de suas funções.

Até 16 de outubro de 1991, o INAMPS pagava esse mate
rial diretamente aos fornecedores. Depois dessa data, jogou
por meio de uma portaria essa responsabilidade para os hos
pitais.

Não podemos aceitar essa situação. Urge que o INAMPS
promova os meiso junto aos fornecedores para encontrar um
ponto de equilIbrio no preço das próteses. Não é fácil pedir
que clt,qa hospital faça sua negociação. Isto é impraticável.

Tive oportunidade de ouvir de colegas que eles estão
prontos para aplicar as orstespróteses, mas elas não existem,
pois os hospitais não as têm e não as podem adquirir, já
que há uma nítida desasagem de preço e também uam defasa
gem no pagamento dessas próteses. O Instituto leva muito
tempo para repassar essa importância. Eu mesmo tive oportu
nidade, quando dirigi o Hospital das Clínicas, o Hospital Prof.
Edgar Santos, da Universidade Federal da Bahia, de viver
essa problemática. Mas naquela época conseguimos que os
fornecedores deixassem esse material em consignação, a fim
de que pudéssemos, após a sua aplicação, incluir seu valor
nas contas para que o Instituto fizesse o pagamento. A situação
agora é pior, pois o Instituto é que joga para os hospitais
essa responsabilidade, embora esteja clara a defasagem de
preço dessa prótese.

Desta tribuna apelo ao Presidente do INAMPS para que
ele, que tem um poder maior de negociação com os fornece
dores, reveja a questão, pois o Instituto, que é ~~grande

comprador, terá mais facilidade para encontrar o ponto de
equilíbrio. Deixo registrado esse problema, porque, em última

instância, quem paga por esse descaso, com a sua vida, é
a população.

O SR. NAN SOUZA (PST - MA. Sem revisão do ora
dor.) - SI. Presidente, Srs. Deputados, minha presença aqui
é para registrar o estado de calamidàde pública pública que
o Maranhão está vivendo em decorrência da estiagem que
costumeiramente ocorre a partir do começo de dezembro.

Até a presente data mais de 90% dos Municípios não
receberam a providencial e divina chuva, para que se pudesse
sustentar a perspectiva de que teríamos uma agricultura corres
pondendo àtradiçãq de produção do Estado do Maranhão.
Aliás, participamos deuma reunião-clamor, terça-feira passa
da, onde cerca de cem Prefeitos fizeram relatórios da calami
dade pública em que vive cada município.

O que se estranha, .apesar de o Maranhão não ter uma
tradição histórica de sofrer estiagem e estar padecendo este
ano violentamente dessa angústia, é o Governo Federal se
prevalecer dessa série histórica para não contemplar o Estado
com os benefícios que normalmente assegura para atenuar
os efeitos de calamidades como essa. Tanto é que dos 102
Municípios que estão sofrendo as conseqüências da estiagem,
apenas 52 estão relacionados para recebewrem os benefícios
do Governo Federal. Com isso, queremos, um tom de àpelo,
pedir ao Governo Federal que busque uma imediata solução,
a exemplo do Governo do Estado que está destinando recursos
para atender região atingida.

Este registro traduz o sofrimento do povo do Maranhão,
na sua maioria, que está passando por este momento difícil,
pois com a estiagem morre também a sua esperança de ter
uma produção agrícola capaz de atender toda a demanda que
a agricultura tem normalInente atendido. E além disso tam
bém o rebanho bovino, que é um dos maiores do País, e
o rebanho babalino, na Baixada Maranhense, estão sofrendo
perdas irreparáveis, porque á agua desapareceu dos lagos,
dos rios, e não há alternativa para suprir a sede dos animais.

Este registro retrata sobretudo a ausência de política pú
blica adequada para atender às verdadeiras necessidades dos
nordestinos. Que a insensibilidade do Governo seja, neste
momento, atenuada e se tome uma decisão em favor do Nor
deste brasileiro, que está sofrendo esta calamidade, especial
mente o nosso Estado do Maranhão.

O SR. AMARAL NETTO (PDS - RJ. Sem revisão do
orador.) - SI. Presidente, S~' e Srs. Deputados, hoje é um
dia histórico para mim, porque, pela primeira vez em quase
trinta anos de mandato, vou ler um discurso, coisa que jamais
fez em toda a minha vida pública. Deste discurso quero comu
nicar que dei conhecimento ao meu Líder, Victor Faccioni,
ao Presidente do PDS no Rio de Janeiro, Roberto Campos,
e ao ex-Ministro Delfim Netto.

Passo a ler:
"No regime parlamentarista existe uma solidariedade en

tre Governo e Congresso." (Frase do Presidente em 14-1-91)
É uma função da veemente defesa do regime parlamen

tarista que fez o President eCollor em seu pronunciamento
de ontem que tenho o direito e até a obrigação de propor
aos Srs. Congressistas a adoção imediata do regime parlamen
tarista. Só assim o SI. Presidente da Repúbica poderia livrar
a ele e ao País de coisa muito pior, se é possível haver coisa
pior do que esta.

Dirá ele e talvez dirão outros que seria um golpe adotar
o parlamentarismo já. Mas, diante da emeaça muito mais
grave de um golpe popular, pelo caos, pelo saque e pela
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desordem, ou de um golpe militar de conseqüências imprevi
síveis, bendita seria a emenda que, como em 1961, viesse
salvar o Brasil das ameaças que não se pode mais esconder.

O Presidente Fernando Collor sabe que não desfruta mais
de um mínimo que seja do apoio e da credibilidade ou de
confiança do povo brasileiro.

Ele e o Ministro Passarinho não admitem restrições ou
oposição às medidas que pleiteam ao Congresso. Ficam per
plexos, agridem e ameaçam os que com eles não concordam.

E não concordam porque este, não o Governo a que
pertencem, tem sido o Governo da desordem administrativa,
jurídica e da corrupção consentida e impune. E o povo morre
nas portas dos hospitais fechados pelo Governo.

Em um dos seus discursos e em solenidade de posse,
Collor afirmava que o Presidente responde pelos Ministros
e os Ministros pelos seus diretores. Será que S. Ex' não percebe
que, ao contrário de punir, premia com Ministério novo Minis
tro que, ao invés de estimular o ensino, furtava os livros
e os recursos dos estudantes? Ao mesmo tempo, monta a
garupa das bicicletas de outro Ministro e, para proteger-se
do temporal, utiliza os seus guarda-chuvas.

E os pobres da LBA? E o assalto à Previdência para
construir seus brinquedos faraônicos, os CIACs, filhos mongo
lóides dos CIEPs de Brizola?

E os superfaturamentos? No caso da saúde, cancelou-se
a tempo, graças ao Tribunal de Contas, um contrato com
os amigos do Ministro, e, pelo cancelamento, foge-se à pu
nição.

E ninguém se lembra de que o roubo não foi praticado
e não foi adiante não por faltar desejo e intenção dos amigos
do Ministro e do ex-Deputado naquele Ministério. O cancela
mento do roubo corresponde à ação de meliantes e assaltantes
que, tendo quebrado a vitrine da joalheria, não roubaram
as jóias porque o alarme soou.

E agora atribui-se aos aposentados a desgraça da Previ
dência, e culpa-se o Congresso por não aceitar a infâmia da
proposta feita.

Eu desejo e prego a pena de morte para os bandidos
assassinos. O Sr. Presidente quer aplicar a pena de morte
aos aposentadores, aos pensionistas - e por que não dizer?
- a todo o povo brasileiro.

Chega! Passou da dose! É demais! É para leão, uma
vez que o tigre escapou!

Rio de Janeiro, minha cidade, está cheio de lugares pron
tos para abrigar botequins, quantos forem necessários para
receber os fracassados e incompetentes.

Parlamentarismo já, de qualquer maneira, Sr. Presidente,
ou é o naufrágio da Nação, ou desgradaçamente não sei que
nome terá o golpe que com certeza há de vir!" (Muito bem!)

O SR. LOURIVAL FREITAS (PT - AP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srt" e Srs. Deputados, ontem,
em solenidade, realizada no Palácio do Planalto, o Presidente
fez um discurso em que falou sobre a impossibilidade do paga
mento dos 147% aos aposentados, se esse pagamento for de
terminado pela Justiça. Se o Supremo confirmar as setenças,
alerta o Presidente num tom dramático e ameaçador, a Previ
dência será soterrada e estará falida para sempre. No mesmo
discurso, o Presidente ainda fala da falta de solidariedade
do Congresso Nacional nos mo~~os difíceis por que passa
o Governo. Usando uma linguagem de comparação, disse
S. Ex' que no momento em que o'aviador se encontra num
céu de brigadeiro, sem turbulência, sem dificuldades, são mui
tos os apoios recebidos de diversos políticos da Nação. Mas

quando o avião se encontra em turbulência, entrando possivel
mente num cúmulo-nimbo, são raros aqueles que se predos
põem a apoiar, nesses momentos difícies, um governo em
dificuldades. E vai além S. Ex' A falta de solidariedade ao
Governo ele atribui ao sistem~ presidencialista, no qual falta
a visão até pública de alguns políticos, de alguns setores que
apostam no "quanto pior, melhor" e lançam sobre o Governo
críticas, às vezes infundadas. O que o Governo não diz, entre
tanto, é que tanto faz, no presidencialismo ou no parlamen
tarismo que ele estava propondo. O Parlamento não tem ne
cessariamente que apoiar as medidas descabidas, desastrosas,
propostas pelo governo. Aliás, o Presidente não falou também
que no parlamentarismo, se o Parlamento não apóia as suas
medidas, o Governo automaticamente cai, e é o que esta
faltando hoje. Se estivéssemos num sistema parlamentarista,
esse Governo não se sustentaria, porque certamente o Con
gresso Nacional não daria sustentação às sandices, aos atro
pelos que vem comentendo.

O que S. Ex' não disse também é que solidariedade falta,
. isto sim, do Executivo para com os aposentados, para com

os trabalhadores, que estão amargando e morrendo nas filas
do INPS por culpa da incompetência de um Ministro que
não disse a que veio.

O Governo propõe o aumento da alíquota da contribuição
previdenciária para os aposentados, trabalhadores e empre
sários.

Ora, o Congresso cometeria, isto sim, uma irresponsa
bilidade muito grande se desse respaldo a essa medida, a
um Ministro incompetente e a um Presidente que o apóia,
porque disse que ele vai até o final do Governo com esse
Ministro, e, mais ainda, ao descalabro, à ingovernabilidade
e à confusão administrativa praticados tanto no Ministério
como no INSS.

Não há solidariedade do Congresso, e não deveria existir,
a essas medidas incompatíveis com a sociedade brasileira.
Que o Governo não espere deste Congresso apoi às sandices
e aos atropelos jurídico, constitucional e administrativos prati-
cados por seus auxiliares e com sua cobertura. ,

Sr. Presidente, é lamentável que o Governo Federal ve-.
nha pedir solidariedade do Congresso para atitudes e projetos
quando falta solidariedade e respeito, acima de tudo, aos
aposentados, que hojé amargam uma situação por irresponsa
bilidade de um Ministro incompetente.

Por isso, é necessário que o Congresso, além de rejeitar
esse projeto, aponte uma solução, ajude a Previdência a ter
uma boa administração, mas não com esse Ministro que está
aí.

O que pedimos é que o Governo Federal, se é incompe
tente para cobrar de seus auxiliares pelo menos saiba nomear
um ministro competente. Todos os aposentados, certamente
toda a Nação brasileira não agüenta mais a incompetência
de um ministro que desrespeita até seu próprio pai, como
aposentado.

Durante o discurso do Sr. Lourival Freitas, o Sr.
Jairo Azi, 1· Suplente de Secretário, deixa a cadeira
da presidência que é ocupada pelo Sr. Luiz Moreira
3· Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Concedo a pala
vra ao Sr. Prisco Viana.

O SR. PRISCO VIANA (PDS - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, nobres Srs. Deputados, lamento
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que o discurso que vou fazer não coincida com as conclusões,
embora esteja de acordo com o diagnóstico, do discurso que
acaba de fazer o Deputado Amaral Netto.

Sr. Presidente, a incapacidade para organizar-se politica
mente para bem governar o País, do Sr. Presidente da Repú
blica, acaba de ganhar novo bode expiatório.

Agora, na visão de S. Ex" ontem exposta a generais,
almirantes e brigadeiros, reunidos no ato de inclusão da Em
braer no Programa Nacional de Privatização, o presidencia
lismo é o grande responsável, se não o único culpado, por
tudo quanto de ruim e de errado acontece atualmente no
País. É o terrivel vilão dessa quase tragédia nacional.

O presidencialismo, segundo esse raciocínio simplista e
escapista, é o responsável pela inflação, pela recessão, pelos
juros altos, pelo custo de vida insuportável, pelo descalabro
da Previdência Social, pelos acontecimentos do Ministério
da Saúde, pelo assassinato de menores de rua, enfim, por
tudo quanto hoje angustia os brasileiros.

E, se assim é - é a conclusão do raciocínio do Sr. Presi
dente da República - para: que tudo melhore bastará simples
mente mudar o sistema de governo. Aí, quem é incompetente
passa a ser competente etc. Simples, não?

Pena que não seja bem assim. Nada mais enganoso, pois
o que disse o Sr. Presidente da República no seu discurso
do ontem não é uma verdade.

Ainda nesta semana, desta mesma tribuna, tive oportu
nidade de observar que não se pode condenar o sistema presi
dencialista pelo fato de que eventualmente se tenha um mau
governo - um Presidente inexperiente e personalista. Quan
do isto acontece, ruins são os presidentes e o goveno, não
o sistema. Em um século de presidencialismo tivemos bons
e maus governos, bons e maus presidentes, que acertaram
ou erraram menos em conseqüência da virtude ou dos defeitos
do sistema do que de suas condições pessoais, de sua capaci
dade de bem organizar-se política e administrativamente. Não
é correto, portanto, afirmar-se que o presidencialismo imobi
liza, isola, incapacita o governante. Juscelino foi um exemplo
de dinamismo administrativo que empurrou o Brasil para o
desenvolvimento através de uma Programa de Metais bem
sucedido e, também, de lider;mça política ativa, vigorosa e
respeitada. Há outros exemplos na história republicana e do
presidencialismo.

O exercíco da liderança política pressupõe no líder a posse
de um conjunto de qualidades pessoais que vão desde a humil
dade e a transigência até o completo conhecimento das regras
escritas e das não escritas do jogo político. Não é, portanto,
o sistema de governo que favorece ou dificulta a afirmação
da liderança. E um equívoco afirmar-se o contrário.

É, de outro lado, uma falácia dizer-se que o presiden
cialismo conduz ao isolamento. Presidentes houve que mative
ram com correntes políticas do País o mais elevado e intenso
diálogo político, criando as condições favoráveis ao desenvol
vimento de seus projetos e planos de governo. Se assim fosse
agora, o Ptesidente Collor certament~ não estaria amargando
a derrota prévia do seu projeto de recursos para a Previdência,
porque antes de decidir pela convocação extraordinária do
Congresso Nacional e pela apresentação da sua proposição,
teria levantado reações, opiniões, e posições dos Congressistas
e, respeito de matéria tão importante quanto polêmica. Pelo
desconhecimento desse jogo, ou, talvez, pela falta de gosto
para exercitá-lo, é que o presidente está isolado e reclama
em tom desesperado pela solidariedade política que lhe está
faltando, mas que não lhe é negada pelo sistema de governo.

O ex-Presidente Castello Branco, o primeiro Presidente
do período dos militares, pessoalmente negociava as suaspro
posições aqui e, a despeito de reações de natureza ideológica,
conseguia amealhar apoios importantes para suas iniciativas.

Em política, a solidariedade tem que ser recíproca. Em
lugar de se queixar da falta de solidariedade - e o Congresso
não pode ser acusado de negar solidariedade ao Governo
nem ao Presidente da República - o Governo deve norma
lizar as suas relações com o Congresso Nacional. Ao contrário,

'temos aqui aprovado' tudo o que o Governo diz e demonstra
ser necessário ao País, até mesmo medidas impopulares, como
o confisco do dinheiro do povo, feito no primeiro momento
da atual administração. Mas não é possível dizer-se o mesmo
do Presidente, que não se conduz corretamente, pois não
raro, é esta Casa acicatada por S. Ex' como no seu discurso
de ontem, em que insinua que uma rejeição do seu projeto
vai levar à morte o sistema previdenciário público do País,
numa tentativa não escondida de incompatibilizar o Congresso
com os aposentados atuais e futuros.

O Presidente tem de convencer-se de que seus padeci
mentos políticos resultam de uma opção pessoal sua quando
se recusou a organizar-se politicamente no Congresso, através
de um sistema de forças arregimentado com base na unifor
midade ideológica e no compromisso programático, em lugar
de insistir no processo da cooptação política. Tempo ainda
há para isso, desde que exista vontade e determinação para
fazê-lo. E capacidade de renúncia a posições e atitudes já
demonstradas como incapazes de levar solução aos impasses
do momento.

Contra, portanto, o Deputado Amaral Netto na sua con
clusão; para um bom presidencialismo, como sistema de gover
no, basta um governo bom para demonstrar a eficácia do
sistema.

o SR. ALACID NUNES (Bloco - PA. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados,
trago ao conheicmento desta Casa o falecimento do ex-Se
nador Edward Cattete Pinheiro, ocorrido dia treze último,
que desaparece aos 79 anos de idade, após prestar relevantes
serviços ao Estado do Pará.

Nasceu em Monte Alegre, em 27 de fevereiro de 1912,
fez seu curso secundário no Colégio Marista de Belém e o
curso superior na Faculdade de Medicina na cidade do Recife.

Colaborou como jornalista em vários jornais do Pará.
Como Médico, integrou a equipe da Secretaria de Saúde

do Pará e da Fundação do Serviço Especial da Saúde Pública,
•onde chefiou a seção de Educação Sanitária do Programa
da Amazônia. Foi Secretário de Saúde do Estado do Pará,
no Governo Zacarias de Assunção.

Como político, foi eleito prefeito do Município de Monte
Alegre por duas vezes, em 1939 e em 1948. Foi Deputado
Federal de 1951 a 1955 e Deputado Estadual de 1955 a 1958
e de 1959 a 1962, tendo assumido o Governo do Pará de
janeiro a junho de 1956 por ser na época Presidente da Assem
bléia Legislativa.

No Senado ficou durante 16 anos, de 1963 a 1979, onde
Presidiu as Comissões de Saúde, Redação, Educação e Cultu
ora, Economia e Finanças. Foi Quarto Secretário da Mesa
Diretora e Presidente do Instituto de Previdência dos Congres
sistas.

Convidado pelo então Presidente Jânio Quadros, foi Mi
nistro da Saúde, quando mais uma vez revelou suas qualidades
de profissional competente.
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Sempre se revelou um bom parlamentar, defendendo os
interesses da Amazônia e particularmente do Pará.

Perde assim o nosso Estado um filho digno, honesto,
dedicado e zeloso pela coisa pública, que deixa no seu passado
de trabalho, o exemplo a ser seguido pelos homens de bem
da nossa terra.

Cattete Pinheiro deixa viúva e quatro filhos, a quem exter
namos nosso sinceros sentimentos.

Era o que tinha a dizer.

o SR. ELIAS MURAD (PSDB - MG. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, estamos
em um ano eleitoral. As eleições municipais se aproximam
e provavelmente abrangerão mais de 4 mil municípios brasi
leiros. E há um aspecto que muito nos preocupa, que são
as mensagens que alguns candidatos tentam passar aos eleito
res potenciais, através de pichações de prédios públicos, mui
tas vezes monumentos cívicos e religiosos.

Por outro lado, estamos verificando o aparecimento de
um verdadeiro modismo. Trata-se das gangues geralmente
constituídas de adolescentes ou de menores e Com os quais
defrontamos na maioria das nossas cidades. Esses jovens fa
zem pichações como verdadeiros vândalos que não devotam
o menor respeito à comunidade em que vivem. Tais indivíduos
- e aqui incluo os potenciais políticos que mandam suas
mensagens através de pichações - picham, repito, principal
mente prédios públicos, depauperando o patrimônio que per
tence a toda a comunidade.

Vimos estarrecidos notícias de que gangues de pichadores
estão fazendo até concursos com prêmios para o grupo que
conseguir, em primeiro lugar, pichar lIeterminados monumen
tos recém-restaurados, pouco se importando com a ação da
políticia. Tais gangues são compostas principalmente por ado
lescentes que encaram esse tipo de vandalismo como "aven
tura", uma afirmação pessoal. Esses indiv(duos, menores de
idade, e, portanto, inimputáveis penalmente, frustram toda
e qualquer ação da polícia que vise a coibir tais atos, sendo
responsáveis pela imensa maioria das pichações realizadas em
nossas cidades. Por isso apresentei, no fim do ano legislativo
de 1991, um projeto de lei que proíbe a venda de embalagem
do tipo spray a menores de 18 anos. Esse projeto dispõe
também sobre a obrigatoriedade de nota fiscal numerada,
com identificação do comprador, no caso de indivíduo maior
de idade, e ainda define como crime o ato de pichação, com
agravante, caso a pichação seja feita em monumentos religio
sos, públicos ou cívicos. Recentemente, por exemplo, houve
a pichação do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro e, aqui
em Brasília, a Catedral sofreu a mesma agre.ssão.

Ainda há mais, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a maioria
desses sprays possui um propelente à base do conhecido CFC,
que é o clorofluorcarboneto, substância química que, como
se sabe, é a grande responsável pela diminuição da camada
de ozônio da atmosfera, o que vem trazendo transtornos terrí
veis ao nosso Planeta, como, por exemplo, a passagem em
maior intensidade dos raios ultravioleta, que faz com que
aumentem os riscos de câncer de pele e até mesmo colabora
para o chamado "efeito estufa", que, como sabem, pode em
pouco tempo elevar a temperatura da Terra a condições quase
desastrosa. Além disso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, alguns
desses sprays contêm hidrocarbonetos do tipo do Tolueno,
que é o mesmo princípio ativo das chamadas colas de sapa
teiro, ou então hidrocarbonetos clorados do grupo do Clore
tila, a mesma substância química do conhecido lança-perfume.

Então, tais menores, além das agressões que fazem contra
os monumentos, ainda cheiram esses produtos com utilidade
alucinatória, chegando, em muitos casos, a uma verdadeira
dependência por tais substâncias químicas.

Por isso, Sr. Presidente, temos a esperança de que, aca
tando a nossa proposta contida no projeto de lei que acabo
de salientar, os nossos pares venham a aprová-lo para que
possamos coibir atos de vandalismo cometidos, inclusive, por
candidatos que muitas vezes fazem tal tipo de apelo e que
devem ser até repudiados nas eleições, devido exatamente
a esse tipo de vandalismo que praticam; além disso, para
coibir as agressões aos nossos monumentos cívicos, públicos
e religiosos e também, ao mesmo tempo, proteger a saúde
dos nossos adolescentes, evitando que cheguem a utilizar tais
produtos, os seus propelentes, os seus gases, como produtos
alucinógenos.

A SRA. LUCI CHOINACKI (PT - SC. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, nesta convocação
extraordinária só o que temos ouvido são lamentações peIas
ações deste Governo. Mas a desgraça maior é o modelo de
desenvolvimento econômico concentrador, capitalista, que
vem sendo adotado neste País. Não é por acaso essa situação
de miséria; é porque aqui impera a lei do mais forte, é porque
aqui está sendo implantada a política econômica do "salve-se
quem poder" .

Este País está sendo governado por um Presidente que
não tem o mínimo de sensibilidade. Governa com os pés e
a cabeça fora do País. É preciso haver uma mudança profunda.
Precisamos de um Presidente que pense no Brasil, no povo
brasileiro e não de um que pense com a cabeça dos imperia
listas lá de fora.

A demagogia do Presidente é lamentável ao ir à televisão
pedir solidariedade. Ele deveria ter vergonha na cara. O que
ele tem que fazer é cumprir os compromissos que assumiu
na campanha, porque o povo se lembra daquilo que disse
na televisão e nos palanques. E o povo votou enganado, acre
ditando que ele cumpriria o que prometeu. Agora ele pede
solidariedade. O Presidente jamais cumpriu qualquer acordo
que foi feito. Quando da votação do projeto da Previdência
Social, por exemplo, houve o acordo de que haveria a contri
buição dos trabalhadores rurais e dos grandes proprietários
também. A bancada do Governo não cumpriu o acordo retirou
os 3% e os pequenos agricultores continuam pagando, embora
até hoje não estejam recebendo as suas aposentadorias. E
as desculpas são as mais esfarrapadas possíveis, alegando-se
que nada foi aprovado, que não têm direito de receber.

É lamentável que tenhamos na direção de um País impor
tante, rico e estratégico como o nosso, um Presidente desse
porte e também um Ministro na Previdência Social que não
sabe para que fim lá está. Falar com Ministro ou com qualquer
irresponsável neste País não há diferença, porque o Ministro
não tem respostas para as perguntas que lhe são feitas, não
cumpre nada que até agora foi levado ao seu conhecimento
e aqujlo que foi aprovado aqui nesta Casa.

E lamentável que tenha que protestar, cada vez que venho
à tribuna, contra as medidas que vêm sendo tomadas e a
irresponsabilidade de um Governo que nunca cumpriu sua
parte, só sabe cobrar dos trabalhadores e puni-los. Está na
hora de S. Ex' cumprir sua parte, seja na Previdência Social,
seja em outros órgãos do governo, como o Ministro da Agricul
tura, por exemplo, no que diz respeito à reforma agrária,
que até agora não foi feita.
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Queremos dizer do nosso repúdio ao encaminhamento
desse projeto de lei a esta Casa, por ser a matéria inconsti
tucional e imoral. Isso constitui um desrespeito ao povo brasi
leiro. S. Ex' deve"punir os ladrões da Previdência, impunes
até agora. Só fez marketing e política através da televisão.
Fez denúncias, mas não colocou ninguém na cadeia nem con
fiscou bens. No entanto, basta que os trabalhadores não pa
guem suas dívidas ou façam qualquer coisa, pare logo terem
seus bens confiscados e serem punidos. Que isso seja feito
a seus amigos, a sua "panelinha" que governa este País. Ela
deve também pagar a parte que deve à Previdência, ao invés
de aumentar as alíquotas sobre os salários dos trabalhadores,
aposentados e pensionistas, que já tudo não têm mais nada
a dar, pois já deram de si a este País.

Deixo aqui o meu protesto contra essas atitudes e, neste
momento, contra esta convocação irresponsável do Presidente
da República, pois nada vamos lesolver. Precisamos mudar
a forma de administrar o País. Que haja a participação dos
trabalhadores e dos empresários. Chega de Governo irrespon
sável, porque assim não resolveremos os problemas nem da
Previdência Social nem do País.

o Sr. Victor Faccioni - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma comunicação de Liderança, pelo PDS.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Tem V. Ex' a
palavra por três minutos.

O SR. VICTOR FACCIONI (PDS - RS.) Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, desde o instante em que tivemos notícia,
pela imprensa nacional, da convocação extraordinária e dos
termos do projeto de lei que o Presidente da República envia
ria a esta Casa, tomamos posição contrária, de imediato, à
elevação pura e simples da contribuição dos trabalhadores
e dos impresários para a Previdência Social, como, de resto,
tomaríamos posição contrária contra qualquer elevação de
carga tributária neste instante.

O Congresso Nacional votou,.. no fim do ano passado,
há um mês e pouco, um ajuste fiscal e a lei do Finsocial.
Tudo isso assinala sobrecarga para o contribuinte e um aumen
to de arrecadação para a Previdência Social.

Sr. Presidente desde, logo, deixamos claro que havíamos
iniciado contato com os Deputados e Deputados da Minha
bancada por telefone, em todo o Brasil, e de todos aqueles
com quem havíamos falado ouvimos manifestações contrárias
à elevação da contribuição do trabalhador ou do empresário.
o trabalhador já está com o salário curto demais para arcar
com mais esse ônus, e o empresário, evidentemente, está
com problemas sérios nas suas empresas, por falta de capital
de giro e, em decorrência da recessão que aí está desempre
gando no mercado de trabalho nacional.

O mercado informal de trabalho está estimado na ordem
de 60%. Se nós aumentarmos a carga tributária, ou aumen
tarmos o custo da folha de pagamento, o mercado informal
vai crescer, vai haver mais evasão de contribuições evidente
mente. E, além de haver mais evasão do contribuições vai
haver também mais despesa para a Previdência, que vai ter
de gastar mais com o salário-desemprego.

Sr. Presidente, isto nós deixamos claro em declaràçães
à imprensa. Tivemos, depois, observações do Ministro da Jus
tiça de que muitos líderes estavam se manifestando sobre
o projeto mas não o conheciam. Efetivamente, falávamos
em razão do anunciado na imprensa, mas o texto que veio
~m ou dois dias depois confirmou o que a imprensa noticiava:

carregou ainda mais, em termos de elevação da carga de contri
buição do trabalhador ou da empresa.

Sr. Presidente, na sessão de abertura do Congresso Nacio
nal, na convocação extraordinária pedimos a palavra para
falar em nome da nossa bancada, na condição de Líder, quan
do transmitimos esta opinião. E solicitamos, desde logo, me
lhor esclarecimento e informações sobre os resultados do com
bate à sonegação, à corrupção e à fraude da Previdência.
E quais os resultados? Sabe-se que o Governo está comba
tendo, tem-se notícia de providências aqui e acolá. Mas qual
o resultado concreto não se sabe. pelo menos não é do conheci
mento deste Deputado e da bancada do PDS.

Sr. Presidente, indagamos também o que se pode imagi
nar em termos de receita do patrimônio físico da Previdência,
o que se pode esperar da cobrança dos débitos, dos principais
devedores da Previdência e, inclusive, quanto devem os órgãos
públicos federais, estaduais e municipais à Previdência. E isto
ficou c~aro. Tanto ficou claro que, convidados pelo Ministro
da Justiça para comparecer a uma reunião com líderes partidá
rios, no Ministério da Justiça, segunda-feira à tarde, lá estive
mos. E, no momento oportuno, solicitamos a palavra. Quando
esta nos foi concedida, fomos textuais, ao dizer que desejá
vamos falar, que tínhamos necessidade de fazê-lo por uma
questão de ética e de coerência, para que o nosso silêncio
não fosse interpretado como uma concordância ou uma modi
ficação de opinião com referência ao projeto que estava sendo
discutido e defendido pelos presentes, afora este que ora fala,
além de algumas ressalvas.

Deixamos claro isto, Sr. Presidente. Discutimos até mes-,
mo alternativas de emergência. .

(O Sr. Presidente faz soar as campainhas).

O SR. VICTOR ji'ACCIONI - Sr. Presidente, regamos
a V. Ex', que tem concedido tempo idefinido para pequenas
comunicações, que nos permita concluir o pensamento. Conta
mos com a benevolência de V. Ex'.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Eu acho que
é injustiça de V. Ex·

O SR. VICTOR FACCIONI - Bem, Sr. Presidente, di
zíamos que alternativas existem na legislação recentemente
votada por esta Casa e no decreto do Sr. Presidente da Repú
blica, do mês de dezembro passado - Decreto n" 356, de
7 de dezembro de 1991, que regulamenta a Lei n9 8.212,
de 24 de julho de 1991.

Sr. Presidente, diz textualmente o parágrafo único do
art. 16:

"A União é responsável pela cobertura de even
tuais insuficiências financeiras da seguridade social
quando decorrentes do pagamento de benefícios de
prestação continuada da Previdência Social, na forma
da lei orçamentária anual."

Logo, Sr. Presidente, se a União é responsável pela cober
tura de eventuais insuficiências financeiras, cabe à União pro
mover, mediante um projeto, o crédito extraordinário.

Não sabemos, Sr. Presidente, qual o orçamento em vigor,
porque ele não foi sancionado. Mas o Sr. Presidente sabe:
se não está em vigor o orçamento deste ano, está o do ano
passado, na base de um doze avos, e o Sr. Presidente pode
propor a esta Casa um crédito extraordinário para cobrir as
necessidades da Previdência no prazo de um, dois ou três
meses. Neste prazo, o Supremo Tribunal Federal terá decidido
a respeito dos 147%. Neste prazo, o próprio Governo pode
propor a esta Casa medidas de ordem global sobre a proble~
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mática da Previdência Social. Esta Casa mesmo, neste prazo,
pode elaborar um projeto de lei, ou a sociedade brasileira
em conjunto, em uma comissão mista, pode tratar dessa ques
tão.

Por isto tudo, Sr. Presidente, estranhamos que tenha sido
publicada uma matéria no Correio Braziliense dizendo que
o caro Ministro da Justiça, Jarbas Passarinho, teria afirmado
estar perplexo com a atitude de líderes que ontem recomen
daram a rejeição pura e simples do projeto, inclusive com
a posição de políticos como Victor Faccioni, do PDS, que
participou da reunião dos Líderes na última segunda-feira
e se dizia convencido da necessidade do projeto do Executivo.

Não foi bem isso. Se o meu caro Ministro Jarbas Passa
rinho interpretou assim o fez de forma equivocada. Admitimos
discutir alternativas, como é o caso de um crédito extraor
dinário. Que isto fique claro. Vamos para um crédito extraor
dinário se for o caso de o Governo nos mostrar quais são
os valores necessários a curto prazo; vamos para uma solução
definitiva. Foi apresentada aqui a proposta de uma comissáo
mista para isto, mas vamos primeiramente saber exatamente
como se pode quantificar os valores da evasão de recursos,
da corrupção, da cobrança dos débitos, dos créditos da Previ
dência através da alienação do seu patrimônio. Vamos para
uma solução global. Não faltam alternativas; pode faltar dispo
sição.

Hoje pela manhã soubemos de uma manifestação do Sr;
Presidente da República apelando para o Congresso Nacional
e criticando-o. Já agora temos conhecimento de uma outra
manifestação de S. Ex" o Sr. Presidente da República, de
apelo para o Congresso Nacional por alternativas. Pois bem.
A alternativa imediata é esta, um crédito extraordinário.

Sr. Presidente era este o registro que queríamos fazer,
agradecendo a V. Ex' a benevolência.

o SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Concedo a pala
vra ao Sr. Chico Vigilante.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisáo
do oràdor.) - Sr. Presidente, Sr' e srs. Deputados, ontem
tivemos na Comissão de Finanças um debate com a presença
dQ Presidente do INSS, Dr. José Arnaldo Rossi, e do Secre
tário de Economia, Dr. Roberto Macedo, para que nos expli
cassem o projeto da Previdência Social que originou esta con
vocação extraordinária do Congresso, e sinceramente não che
guei ainda a uma conclusão do que o Presidente da República
quer com a convocação extraordinária.

Quando tomei conhecimento, pelo rádio, de que o Con
gresso Nacional tinha sido convocado de maneira extraor
dinária, e que era necessário o nosso deslocamento para Brasí
lia, eu, que estava no interior do Maranhão, num lugar que
sequer tem telefone, imaginava que o Governo já tivesse arti
culado com seus representantes nesta Casa, com o Bloco que
dá sustentação ao Governo, a aprovação do projeto que ele
teria encaminhado.

Hoje verificamos que o Governo não fez absolutamente
nada, e estou convicto de que o Presidente da República
não mandou esse projeto para esta Casa para ser aprovado.
Posso afirmar isto, que o Presidente Collor não mandou esse
projeto para ser aprovado. Ele tinha a consciência de que
o projeto jamais seria aprovado nesta Casa, mas convocou
o Congresso de maneira extraordinária e nos mandou esse
projeto simplemente para tirar o restinho de credibilidade
que ainda tem P Congresso Nacional perante a sociedade
brasileira. Foi para isto que S. Ex' fez a convocação extraor-

dinária e mandou este projeto, para acabar com o pouco
de credibilidade que ainda resta ao Congresso Nacional pe
rante a sociedade brasileira.

Esse jogo é muito perigoso. É preciso que nós, Parlamen
tares, tenhamos muito cuidado com esse jogo que o Presidente'
da República está fazendo, que é o de tentar, através desta
convocação extraordinária e deste projeto, desacreditar defini
tivamente o Congresso Nacional perante a sociedade brasi
leira.

Quero fazer um apelo às lideranças partidárias desta Ca
sa: já que todo mundo é contra este projeto e que ninguém
está disposto a votar a favor, que o tragam ao plenário para
que possamos votar contra, rejeitar de imediato esse mons
trengo apresentado pelo Presidente da República.

Sr. Presidente, hoje tenho ainda mais convicção de uma
coisa que falei em outubro do ano passado aqui mesmo pesta
tribuna: o Presidente da República precisa fazer um exame
de sanidade mental. S. Ex' está louco. Esta é a conclusão
a que chegou a sociedade brasileira hoje. Ao mandar um
projeto que ele tinha certeza de que não teria uma tramitação
tanqüila, que não seria aprovado nesta Casa, S. Ex' mostra
que está completamente desorientado mentalmente. Vemos
ao próprios Parlamentares que dão sustentação ao Governo
nesta Casa nas filas dos tribunais para garantir o direito desses
aposentados. É o caso do meu amigo que está aqui, o Depu
tado Arnaldo Faria de Sá, que acompanhei pela televisão
protestando junto aos aposentados pela garantia dos seus direi
tos. Quer dizer, se um Governo não respeita nem aqueles
que lhe dão sustentação nesta Casa e faz com que tenham
que ir para a rua protestar contra ele próprio, é porque não
tem rumo, não tem orientação, não tem absolutamente nada,
e isso é perigoso para a Nação brasileira.

Portanto, volto a repetir, a insistir na necessidade de
convocação de eleições gerais, de Vereador a Presidente da
República, para que possamos nos livrar desse mal chamado
Collor, que é pior do que o mal chamado cólera que está
assolando este País.

O SR. JORGE UEQUED (PSDB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, o envio
ao Congresso Nacional, pelo Presidente da República, do
projeto que aumenta as contribuições teve um grandé mérito:
mostrou à Nação e aos Parlamentares a necessidade imperiosa
de se acelerarem os trabalhos de implantação do sistema parla
mentar de governo no Brasil. Já não é mais apenas a sociedade,
nem aqueles que conhecem melhor o sistema parlamentar
de governo que lutam pela sua implantação. Até o próprio
Presidente da República, caindo na realidade do descaso da
Nação pelo seu Governo e da falta de credibilidade, sabe
que não há mais alternativ,as para o sistema p~esi~en.cialista.

O Governo vai mal. E verdade que na hlstóna Já houve
alguns governos presidencialistas bons, mas a maioria caiu
na mesma tônica da irresponsabilidade e da incompetência.
Implantar o parlamentarismo no Brasil seria permitir a este
País gigante, com essa massa de trabalhadores operosos, com
esse parque industrial fabuloso, com essa sociedade com von
tade de àvançar e de redistribuir a renda, ter um governo
a altura dessas necessidad r -

Por isso, Sr. Presidente, queremos aconselhar os compa
nheiros do Parlamento a encetarem maiores estudos, a se
iniciarem mais na agregação das idéias do parlamentarismo.
Todos os países desenvolvidos possuem o sistema parlamentar
de governo. Alguns, como a Itália e a França, corrigiram
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distorções de guerra e de funcionamento da sua máquina admi
nistrativa através desse sistema de governo.

É tempo de a Nação começar a se preparar para novos
eventos, deixar as soluções medíocres de lado e pensar em
uma grande alternativa para o País, que é o sistema parla
mentar de governo.

Em boa hora, estou vendo, neste Parlamento, aqueles
que, no passado, eram defensores intransigentes do presiden
cialismo darem a mão à palmatória. Examinando um pouco
mais a situação nacional, chegaram à conclusão de que o
povo brasileiro merece um sistema de governo sério e eficien
te, como é o sistema parlamentar.

o SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (BLoco - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, neste
momento em que o Congresso Nacional fica aguardando uma
posição do Plenário, chegamos à conclusão de que o Governo
Federal deve tomar alguma providência em relação ao Presi
dente do INSS, José Arnaldo Rossi. Como pode uma figura
do terceiro escalão do Governo aparecer mais do que Ministro,
mais do que Presidente da República e ser o único culpado
de tudo o que está acontecendo?

Não há necessidade de aguardarmos a decisão do Supre-
mo Tribunal Federal. O art. 58 das Disposições Constitu-

o cionais Transitórias é claro quando estabelece que os bene
fícios da Previdência Social estarão vinculados ao salário míni
mo até a regulamentação do novo Plano de Benefícios da
Previdência. O plano atual foi aprovado em julho. O INSS
tinha sessenta dias para fazer a regulamentação, mas isso só
ocorreu em 9 de dezembro. Em setembro fez a desvinculação,
que era defendida por esse indigitado elemento, Sr. José Ar
naldo Rossi. Ele é o único culpado. Está levando o Governo
a erro, está acabando com o Ministério e fazendo com que
o Parlamento acabe se desmoralizando.

Faço outra denúncia lamentável. Em São Paulo, conse
guimos uma decisão definitiva da Justiça Federal sobre o paga
mento da diferença de setembro a dezembro, com correção
monetária. A Procuradora-Chefe do INSS em São Paulo en
viou ofício à Dataprev, determinando que o pagamento fosse
feito a partir do dia 17 - portanto, depois de amanhã 
com correção monetária. Saibam V. Ex" o que aconteceu:
o Dr. José Arnaldo Rossi mandou a Dataprev emitir os carnês
sem correção monetária. Ele sequer respeita a Justiça e hoje
deu uma entrevista ao Jornal "A Tarde", de São Paulo, dizen
do que o INSS não vai pagar a correção.

Portanto, estamos apresentando um requerimento de in
formações ao Ministro do Trabalho, Sr. Antônio Rogério Ma
gri, nos termos do art. 50 da Constituição e do art. 116 do
nosso Regimento, com o seguinte teor:

Excelentíssimo Senhor
Doutor Antônio Rogério Magri
MD. Ministro de Estado do Trabalho e da Previ

dência Social.
Nos termos do art. 50, § 2°, da Constituição Federal

e art. 116 item II do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, solicito informações que se seguem:

Que, em cumprimento à R. Setença Judicial, da
Justiça Federal de São Paulo, a Procuradoria Estadual
do INSS determinou à Dataprev que emitisse os carnês
de benefícios com base no § 6° do art. 11 da Lei n°
8.213; ou seja, com correção monetária (xerox anexa).

No entanto, a Dataprev emitiu os carnês sem o
que determinava o ofício, e a sentença, por orientação
superior.

Solicitamos informações de quem determinou essa
impressão, se por meio de ofício de ordem verbal ou
outro meio.

Se há responsabilidade do Sr. José Arnaldo Rossi,
Presidente do INSS, pois, de acordo com entrevistas,
o mesrtlo alega que vai "negociar" com a Justiça a
correção monetária.

Sala dos Sessões, 15 de janeiro de 1992. - Deputado
Arnaldo Faria de Sá.

Sr. Presidente, que o Sr. José Arnaldo Rossi vá negociar
com o inferno, que é o seu lugar.

O SR. Edson SOva - Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Tem V. Ex' a
palavra.

O SR. EDSON SILVA (PDT - CE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, gostaria de comunicar à Casa que
toda a Bancada do PDT quer justificar a sua ausência no
plenário, porque está reunida na Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, discutindo proposta do Go
verno de aumentar as contribuições. Neste momento em que
a estamos discutindo, queremos oferecer uma alternativa, por
que entendemos que a sociedade nos vai cobrar uma decisão.
Não cabe somente rejeitar a proposta do Governo, mas tam
bém apontar uma alternativa, um caminho e elaborar um
projeto que possa reestruturar a Previdência Social em defesa
do trabalhador e do aposentado.

Era o que tinha a dizer.

O Sr. Pinheiro Landim - Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Tem V. Ex' a
palavra.

O SR. PINHEIRO LANDIM (PMDB - CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, gostaria que V. Ex' consignasse
a minha presença, já que o painel eletrônico não está funcio
nando.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Segundo infor
mações, os técnicos já estão providenciando os devidos repa
ros. Mas, de qualquer maneira, V. Ex' está fazendo o registro
pelo microfone.

O Sr. José Felinto - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Tem V. Ex' a
palavra.

O SR. JOSÉ FELINTO (PST - PRo Sem revisão do
orador.) - Peço a V. Ex', SI. Presidente, que também registre
minha presença em plenário.

O Sr. Jairo Carneiro - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Tem V. Ex' a
palavra.

O SR. JAIRO CARNEIRO (Bloco - BA. Sem revisão
do orador.) - SI. Presidente, gostaria que fosse registrada
a minha presença, em função de o equipamento não estar
funcionando.
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o Sr. Pedro Corrêa - Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Tem V. Ex' a
palavra.

O SR. PEDRO CORRÊA (Bloco - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, gostaria que se registrasse a
minha presença, em função da falha no equipamento.

O Sr. Luiz Henrique - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Tem V. Ex' a
palavra.

O SR. LUIZ HENRIQUE (PMDB - SC. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, em função da falha no equipa
mento, gostaóa que fosse registrada a minha presença.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Esta Presidência
alerta aos Srs. Deputados que se o painel eletrônico voltar
a funcionar será interessante efetuarem o registro da presença.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Concedo a pala
vra ao Sr. Valdir Ganzer.

O SR. VALDIR GANZER (PT - PA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, estava, no recesso, aproveitando
para visitar vários Municípios do Estado do Pará. Estava na
Transamazônica quando, pelo rádio - porque na região em
que eu estava não há televisão - soube da convocação extraor
dináóa e, pelo comentário da imprensa, o porquê da convo
cação extraordinária. A partir daí, comecei a conversar com
os trabalhadores rurais, do comércio, os pequenos empre
sários da região por onde passei, e percebi a irritação, a revolta
de setores que bancaram a campanha de Fernando Collor
de Mello, que se sentiram traídos por um Presidente que
mentiu na televisão, que mentiu na campanha, que comprou
a consicência de centenas de milhares de cidadãos deste País.
Antes mesmo de chegar no meio do seu mandato, para quase
a unanimidade deste Congresso Nacional, pelo menos neste
momento e neste assunto, o Governo perde o controle total
do destino do País.

A reflexão que faço é para que todos possam entender
que o Governo quer conseguir maior arrecadação aumentando
os impostos, mas o Presidente Fernando Collor se elegeu
em cima póncipalmente de uma bandeira de caça aos marajás.
A sociedade como um todo, apesar do analfabetismo, do aban
dono da agricultura, da falta de saneamento básico, da ausên
cia de uma política agrícola, do salário achatado, percebe
que o País não anda porque a corrupção campeia, seja no
Governo Federal, seja nos Governos Estaduais, seja na maio
óa dos Municípios. A sociedade também percebe que parte
deste Congresso caminha de acordo com o bolo de dinheiro
que circula.

O Presidente Fernando Collor teve o apoio que o elegeu
porque se mostrou disposto a caçar marajás, e agora, que
o INSS está falido pela corrupção, não caça ninguém. Por
que o Presidente Fernando Collor não caça? Por que o Presi
dente Fernando Collor atira no segundo e terceiro escalões,
mas não atira no primeiro escalão? Por que se atirar no primei
ro escalão, vai acertar nele pr6póo; vai chegar ao Governo
Federal, vai chegar a Ministros, e a ex-Ministros, a Governa
dores, a ex-Governadores, a Deputados, a ex-Deputados. En
tão, o combate à corrupção não pode avançar além do segundo
escalão. .

E aí está o problema, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Se o Governo Collor confiscar os bens de quem lesa a Previ
dência para cobór o seu rombo, com certeza haveria dinheiro
não s6 para pagar os 147% de reajuste dos aposentados, como
para pagar os hospitais que estão fechados, ampliar a rede
hospitalar e melhorar o sistema de saúde deste País. Mas
o Governo não tem compromisso com isso. E aqui concordo
com o que disse o Deputado Chico Vigilante: a impressão
que se tem é a de que o Governo, de fato, o Presidente
Fernando Collor e sua equipe - não só ele, porque S. Ex'
tem seus conselheiros - não estão bem da cabeça; ou estão
bem demais, e estão atirando uma lança profundamente segu
ra para atacar violentamente este Congresso que se reúne
aqui por quinze dias. Se não soubermos o que fazer, não
vamos aprovar nada.E aí vão nos acusar, mais uma vez, de
estar recebendo recursos da União sem trabalhar, como se
faz até hoje.

Sr. Presidente, para concluir, quero dizer que tínhamos
certeza daquilo que dizíamos antes da campanha. Não estamos
nem um pouco surpresos com o que o Presidente Fernando
Collor está fazendo. E os grupos econômicos que fazem parte
do Governo Collor estão muito bem, obrigado, porque neste
País, de sucessão a sucessão, são grupos econômicos que assu
mem o poder público para repassar os recursos da União,
os recursos públicos, aos grupos privados. Esses grupos 
repito -estão muito bem, obrigado. Desgraçados estão aque
les que não fazem parte do grupo que hoje violentamente
assalta as verbas da União e com certeza assola o Brasil no
contexto internacional, porque o Brasil perde credibilidade
com um Governo incompetente e que leva o País ao caos.

O SR. JOÃO DE DEUS ANTUNES (PMDB - RR. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
hoje já se falou tanto em aposentados e INSS que eu também
gostaóa de dizer que durante o tempo em que os aposentados
estiveram com as suas ações tramitando na Justiça, eu, daqui
desta tribuna, por dez vezes discursei sobre o assunto.

Hoje quero falar sobre um fato que também é de extrema
gravidade e está ocorrendo no Rio Grande do Sul, o meu
Estado. Tenho em mãos recorte do jornal Zero Hora, daquele
Estado, com a seguinte manchete: "Cóse compromete o traba
lho da Polícia".

Sr. Presidente, o estado de abandono em que se encontra
a Polícia Judiciária do Rio Grande do Sul hoje é caso de
calamidade pública. Instalaou-se no Rio Grande do Sul o
caos na segurança das comunidades. Durante todo este ano
de governo do Sr. Alceu Colares não foram abertos concursos
para preencher os claros que existiam em delegacias que,
no interior do Estado, não têm mais de um policial. A crimina
lidade tem aumentado e, mesmo assim, não chegam à Justiça
mais de 10% dos inquéritos instraurados pelo fato de que
não existem funcionáóos para lhes dar prosseguimento. A
Polícia do Rio Grande do .Sul está de mãos amarradas. O
aumento da criminalidade levou a Polícia ao desespero, por
que ela não encontra respaldo naquele que, em campanha,
prometeu mundos e fundos.

Veja, SI. Presidente, que apesar de haver dotação orça
mentária para o ano de 1991, portanto ano passado, de 1
bilhão e 230 milhões de cruzeiros para as despesas com a
Polícia, apenas 8 milhões de cruzeiros foram utilizados no
pagamento de uma ambulância, cuja compra estava em licita
ção desde o Governo de Pedro Simon.

Veja também V. Ex' que durante três meses os funcio
nários de uma Delegacia Regional, que tem a responsabilidade
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de distribuir a munição para seus dezessete funcionários, rece
beram cinqüenta cápsulas, o que dá menos de uma bala p~r

mês para cada policial combater a criminalidade em determI
nada cidade.

Sr. Presidente, o salário dos policiais está defasado. Nun
ca no Rio Grande do Sul, a Polícia Judiciária esteve em
sit~ação tão desesperadora como a que está vive;'1~o .hoje,
assim como acontece com os professores. Para mlmmlzar a
situação o governo do Estado contratou estagiários, pessoas
não con~ursadas, menores, sem capacidade, sem competência
e sem qualificação. Dezenas de inqu~ritos jáforam i;'1staurados
por esses estagiários, menores de Idade. E uma Irresponsa
bilidade! Os prédios estão caindo. Portas são arrombadas com
facilidade. A própria segurança dos estabelecimentos da Po~í

cia Civil está sendo ameaçada. Há furtos dentro da própna
delegacia. Sr. Presidente, há funcionários que não têm condi
ções de sobreviver com a família, porque recebem pouco,
e estão morando nas próprias delegacias.

Sr. Presidente, não sei o que se pode fazer. Estamos
vendo que de nada adiantaram as mensagens que mandamos
ao Governador durante o ano de 1991, pedindo a S. Ex~

que tomasse providências.. Mas nad~ foi feito. .
Por isso estamos aqUI. Os habItantes do Estado do RIO

Grande do Sul estão abandonados, relegados a segundo plano
e inseguros, porque elegeram um Governador que em ~ampa

nha prometeu muita coisa e se esqueceu de. tudo aquIlo que
havia prometido para o bem daquela comumdade.

O Sr. Gerson Peres - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O Sr. Presidente (Luiz Moreira) - Tem V. Ex~ a palavra.

O SR. GERSON PERES (PDS - PA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o Regimento Interno prevê qu~,

quando os oradores inscritos não se encontram no p~enáno

no momento em que são chamados, passam para o final da
lista. Vejo que na mesa de V. Ex~ há inscrições feitas à mão,
enquanto que meu nome consta da listagem do co~putador.

Não falei, mas vejo que alguns Parlamentares que nao estavam
inscritos no livro, mas escreveram seus nomes na folha que
está sobre a mesa e puderam falar.

Peço respeitosamente a V. Ex' que, regimentalmen~e,

me conceda a palavra, para que eu possa fazer meu pron~ncla

mento, uma vez que ainda estamos no Pequeno ExpedIente.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Nobre Deputado,
V. Ex~ foi chamado na hora, mas chegou atrasado. Quem
estava na Presidência, naquele momento era o Deputado Jairo
Azi. V. Ex~ está inscrito para falar ao final.

O SR. GERSON PERES - Eu estava presente.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Não. V. Ex~

não estava presente. V. Ex~ tinha que fazer a inscrição. Não
sou obrigado a ver V. Ex' no plenário e fazer sua inscrição.
Perdoe-me. Os que estão inscritos estavam aqui e.fi~er~m
a inscrição. Portanto, V. Ex' está cometendo uma llljUstlça
com esta Presidência.

O SR. GERSON PERES - Não quero dialogar com a
Mesa, nem constestá-la. Aliás, é a segundo vez que tenho
um entrevero quando V. Ex~ está na Presidência, ...

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) Por injustiça de
V. Ex~

O SR. GERSON PERES - ...apesar de ter dado o voto
consciente para V. Ex~ sentar nessa cadeira.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Agradeço. Mas,
para fazer justiça, tenho que desempenhar realmente a conten
to minhas funções.

O SR. GERSON PERES - Espero que V. Ex' faça justiça
à minha pessoa, porque V. Ex' está equivocada quanto à
interpretação do Regimento. Depois de encerrar a chamada
dos que estão inscritos, mas que ficaram por último na lista
regimentalmente terá que chamar os que não foram convo
cados. Eu não fui chamado para falar. Depois de encerrar
a chamada, eu estava sentado, esperando a minha vez. Mas
outros foram aí e se inscreveram.

Apelo ao espírito democrático de V. Ex' a fim de reconsi
derar a decisão e me conceder a palavra, para que eu possa
falar, uma vez que estou inscrito e sou até um dos primeiros.
Cheguei atrasado porque estava em uma audiência no Minis
tério da Ação Social.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Nobre Deputado,
da outra vez - perdoe-me V. Ex' fez uma acusação de que
eu teria sido muito liberal com o tempo, mas não é verdade.
Agora, por exemplo, V. ex' estava inscrito e foi chamado.
De acordo com o Regimento Interno, automaticamente o
nome de V. Ex' vai para o final da lista, mas não é a Presidência
que vai fazer esse registro, mesmo porque ocupei a Presidência
posteriormente à chamada de V. Ex'.

O voto que V. Ex' me deu muito me honra. Espero
desempenhar minhas funções com correção.

Nobre Deputado, para que não questionemos - não
é esta a intenção da Presidência, nem tenho outro motivo
para manter essa questão concedo a palavra a V. Ex' por
três minutos, porque ainda teremos o Grande Expediente.

O SR. GERSON PERES (PDS - PA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, agradeço a V. Ex' a deferência.

Pedi a palavra, Sr. Presidente, porque muitas vezes tenho
vindo a esta tribuna para fazer críticas ao Presidente da Repú
blica, Sr. Fernando Collor de Mello. Mas é preciso que algu
mas vezes façamos-lhe justiça, pois o homem público não
pode ser vesgo. Temos de olhar o lado positivo e o negativo
daqueles que dirigem o País.

Quero congratular-me com o Presidente Fernando Collor
de Mello pela decisão de proibir a importação de alimentos,
o que se constituía numa verdadeira mamata no centro das
atividades administrativas do Governo. A importação, sob
a capa de regular o mercado, servia para enriquecer ilicita
mente muitos que transacionavam com essas mercadorias.
O mercado regulador era apenas uma tapeação para que a
mamata, na conquista de recursos fáceis, beneficiasse os que
estimulavam a importação, me'smo porque o nosso país produz
muitos tipos de gêneres alimentícios arroz, milho e feijãc
- que poderão ser armazenados para regular o mercad(
Também não é admissível que sempre estejamos ao sabe
daqueles que querem se aproveitar de suas posições para rec '
ber mais dinheiro dos cofres públicos.

Portanto, o Presidente da República decide, para estimu
lar ainda mais a produção interna, vedar a importação de
feijão, de arroz e de carne, às vezes estragada. Quem não
se lembra da carne de Chernobyl, contaminada com radioati
vidade, que foi importada e está apodrecendo nos armazéns,
servindo para enriquecer meia dúzia de bandalhos desta Repú
blica? Quem não se lembra disso

Portanto, diz-me a consciência que devo congratular-me
com o Presidente Collor pelo ato de proibir a importação
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de alimentos, determinando que essa atividade seja feita pela
iniciativa privada e não por órgãos públicos. Quem quiser
importar alimentos, que o faça com seus próprios recursos.
Assim procedendo o governo vai estimular a produção interna.
Aqueles que produziram milho e arroz, mas que saíram do
campo pelo fato de esses produtos serem importados em exces
so, agora voltarão a produzir, porque terão oportunidade de
vender para o mercado interno.

Sr. Presidente, agradeçendo V. Ex~ a oportunidade que
me deu para fazer esse registro estimulando o Governo, espe
ro, queria Deus, que S. Ex~ pratique outros atos semelhantes
a esse para beneficiar o povo brasileiro.

o SR. JOÃO TEIXEIRA (PL - MT. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, S~' e Srs. Deputados, estamos
acompanhando os pronunciamentos dos Srs. Deputados, a
maioria criticando o Governo. Não sou o Líder do Governo
para defendê-lo, mas estamos observando que as críticas não
vêm acompanhadas de fórmulas para resolver a situação dos
apo~entados.

Instaurou-se no Congresso Nacional no ano de 1991 várias
CPI, entre elas a da Previdência Social. Deputados fizeram
denúncias, conviveram durante muitos meses com as questões
da Previdências Social e trouxeram relatórios a este Congresso
e mostraram à imprensa, aquela que foi a maior companheira,
talvez desta instituição, levando a toda população brasileira
os acontecimentos nacionais.

Estamos vendo agora de perto que o Presidente da Repú
blica procura uma alternativa e busca o Congresso Nacional,
no momento em que o Poder Judiciário toma suas decisões
e, ao mesmo tempo, entra de férias, passando ao Congresso
Nacional a responsabilidade de descascar esse abacaxi. Esta
mos vendo o Legislativo, que convive mais com o Executivo
do que com o Judiciário, virar as costas ao Governo, dizendo
que o caminho é recusar a proposta.

Acredito que o Congresso, os 503 Srs. Deputados e todos
os Srs. Senadores, tem de fazer uma proposta ao Presidente
da República, tem de analisar esse projeto. Ontem, reuni
ram-se quatorze Líderes e entenderam S. Ex" que ainda conti
nuam, neste Congresso, falando pelos 503 Srs. Deputados.

Não é bem assim, Sr. Presidente. A matéria .deve vir
ao plenário, para que todos nós nos debrucemos sobre ela,
analizando-a profundamente em busca de uma solução para
os aposentados e contribuintes da Previdência, para que não
fique a dúvida de que o Congresso Nacional nada fez, a não
ser recusar a proposta.

Hoje, diante da bobagem feita pelas Lideranças em mos
trar uma carta à Nação brasileira dizendb'que decidiram sim
plesmente recusar o projeto até que o Judiciário se manifeste,
começaram a reunir as bancadas para emitirem seu parecer.

De imediato, Sr. Presidente, quero agradecer a V. Ex~

a oportunidade que nos deu e deixar claro que o PT, um
partido que usou de inteligência, solicitou ao Tribunal de
Contas que enviasse ao Congresso Nacional os dados sobre
a situação da Previdência Social, o que estamos aguardando.
O PMDB também exigiu resposta a vários quesitos, e também
estamos aguardando. Como é que se faz uma solicitação e,
antes que chegue a resposta, se adota uma decisão?

Deixo registrado o nosso repúdio, porque estamos aqui
de prontidão, fomos convocados e queremos ser ouvidos. As"
sim, queremos ver a matéria sendo discutida também no plená
rio, além de nas Comissões.

Era o que tinha a dizer.

O SR. MARCELO BARBIERI (PMDB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, S~S e Srs. Deputados, utilizo
o horário destinado ao Pequeno Expediente para solicitar
o registro nos Anais desta Casa. Do discurso proferido pelo
Exm9 Governador de São Paulo, Luiz Antônio Fleury Filho
por ocasião da posse do novo Presidente do Tribunal de Contas
do Estado, Dr. Antônio Mesquita.

Destacarei neste pronunciamento, trecho que reflete a
preocupação de S. Ex~ com moralidade pública em nosso País:

" ...não é trabalho fácil liqüidar os resquícios de
adulteração cultural que nos acompanha, nessa maté
ria. Preocupa-me sobretudo, porque a crise moral é
o único dos obstáculos que uma Nação dificilmente
consegue superar, sem produzir traumatismos profun
dos nos seus cidadãos. Preocupa-me sim, porque o ci
nismo é um sentimento contagioso, do qual uma Nação
muito raramente se liberta, sem deixar seqüelas de
vulto, a começar do enfraquecimento, senão da ausên
cia absoluta de espírito público entre os seus cidadãos."

Há, mais do que nunca, necessidade de que o País resgate
a moralidade' na aplicação do dinheiro público.

DISCURSO A QUE SE REFERE O ORADOR

A posse de um novo Presidente do Tribunal de Contas
do Estado constitui renovada oportunidade de fixar postulados
e de reiterar princípios, diante de cada vez mais atual questão
da ética e da moral na gestão das coisas e dos negócios pú
blicos.

É nessa dupla condição de cidadão e de Governador que
compareço a esta solenidade, consciente da subordinação que
devo, como servidor público número um, a esta corte de con
tas, refletindo não apenas uma tradição mas, sobretudo, me
curvando a um imperativo da sociedade.

O povo está ávido por justiça, em qualquer dos sentidos
possíveis. Mas talvez nenhum outro aspecto do conceito de
justiça se destaque mais, atualmente, do que a expectativa
de seriedade na aplicação dos recursos dos contribuintes. Se
riedade ética e moral. Seriedade de avaliação de prioridades.
Seriedade de planejamento e execução.

Este é um tema a que tenho dedicado parte de meus
esforços como Governador. Gostaria de ressalvar, porém,
que o faço com absoluta naturalidade, encarando-o como obri
gação, sem jamais, em momento algum, erigi-Io em virtude,
transformá-lo em bandeira política, utilizá-lo como instrumen
to de perseguição mesquinha. Um dos pontos comoventes
na justiça é a serenidade da sua aplicação. Pois é dessa manei
ra, tranqüilo, sereno e confiante, tal como o povo espera,
que continuarei exercendo meu papel de aplicador e guardião
do dinheiro que é arrecadado, sob a forma de impostos e
taxas. '

Não constitui tarefa fácil sepultar os vícios que impregnam
a administração pública. No Brasil colonial Vieira, o grande
Vieira, já blasfemava contra a incúria, as mazelas, o cinismo
dos gestores das coisas públicas, fazendo do púlpito a caixa
de ressonância da indignação social. No Brasil de hoje, a
imprensa simboliza o ideal moralizador de Vieira, exercendo
uma missão, por todos os títulos, meritória, na medida em
que informa, orienta, esclarece e adverte os governantes quan
to aos limites da ética, da moral e do bom senso na adminis
tração.

Mas, como disse, não é trabalho fácilliqüidar os resquí
cios de adulteração cultural que nos acompanha, nessa maté-
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ria. Preocupa-me sobretudo, porque a crise moral é o único
dos obstáculos que uma Nação dificilmente consegue superar,
sem produzir tralVllatismos profundos nos seu cidadãos. Preo
cupa-me sim, porque o cinismo é um sentimento contagioso,
do qual uma Nação muito raramente se liberta, sem deixar
seqüelas de vulto, a começar do enfraquecimento, senão da
ausência absoluta de espírito público entre os seus cidadãos.

Ao ensejo da posse do novo Presidente do Tribunal de
Contas do Estado, aproveito para lembrar a todos que com
põem a administração estadual que não transigirei, em hipó
tese alguma e sob nenhuma circunstância, com o uso indevido
do poder que por mim lhes é delegado. Com a eficiente e
sempre presente fiscalização da nossa Corte de Contas, have
remos de corrigir erros, inovar e ampliar os mecanismos de
controle, superar as dificuldades e respeitar, acima de tudo,
os ditames da lei e da justiça.

Neste ano eleitoral, em particular, redobrarei e mandarei
redobrar as atenções para evitar qualquer abuso, sob qualquer
pretexto. As obras que tiverem de ser feitas, serão feitas.
As obras que não puderem ser feitas, não serão feitas. Espero
que com essa linguagem simples, até mesmo acaciana, eu
seja compreendido nos limites exatos da mensagem que estou
transmitindo:

Senhor Conselheiro Roque Citadini.
No momento em que Vossa Excelência deixa a presi

dência desta Corte, registro o meu testemunho do empenho,
da seriedade, da preocupação com os recursos públicos de
monstrados durante o seu mandato. Foi esse comportamento
que nos ajudou a fixar, desde o começo da minha adminis
tração, alguns parâmetros básicos que norteiam e continuarão
balizando o meu Governo, nessa área. É meu dever tornar
público o elevado grau de competência de sua presidência
e a lisura absoluta de sua conduta, revelando-lhe a persona
lidade de julgador dedicado, de invulgar espírito público.

Senhor Conselheiro Antonio Carlos Mesquita.
Saúdo em Vossa Excelência o espírito de luta que forja

os bravos. Filho de família humikle, V. Ex' soube trilhar o
caminho do sucesso com a perseverança dos fortes e a obsti
nação dos vencedores. É graças a esse mérito pessoal que
Vossa Excelência alcança, hoje, a Presidência do Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo, num momento delicado
da vida nacional. Espero e tenho certeza de que Deus o ilumi
nará a realizar uma presidência exemplar, com a competência,
serenidade, honestidade e lealdade que o caracterizam. Terá
a seu lado o insígne Conselheiro Eduardo Bittencourt, exem
plo de equilíbrio e serenidade, o que, por certo, muito o
ajudará.

Senhores Conselheiros.
O Tribunal de Contas do Estado tem se revelado um

instrumento importante na definição dos postulados da decên
cia e seriedade da administração pública. Esta Corte sempre
na vanguarda, agiu como mecanismo de apuração de denún
cias, do esclarecimento de fatos, de fixação de normas e proce
dimentos em relação aos gastos públicos.

Por outro lado, por iniciativa de seus membros, esta Corte
tem atuado como sinalizador de correção de alguns dos atos
do Governo, ajudando-nos a evitar a insensata sensação de
onisciência e de onipresença.

Tenho certeza de que esse trabalho continuará, em favor
de toda sociedade, que haverá de nos julgar a todos pela
firmeza do nosso zelo perante as coisas e os negócios públicos.

São Paulo se orgulha dos seus Conselheiros de Contas,
aplaude a sabedoria de suas decisões e respeita a dignidade

desta Corte, exemplo para todo o País de independência e
correção.

Felicidades, Senhor Presidente.
Parabéns pelo trabalho, Senhores Conselheiros

o SR. MANOEL MOREIRA (PMDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito rapida
mente queria elogiar o sistema de governo francês que muitos,
talvez por não se deterem numa análise mais acurada, pensam
que se inscreva nos moldes do parlamentarismo.

Faço este registro na presença de uma das figuras mais
augustas desta Casa, que é o nosso sempre Presidente Dr.
Ulysses da Silveira Guimarães, hoje o comandante maior da
c~mpanhaparlamentarista e também da antecipação do plebis
Cito, com o que concordamos absolutamente, tendo em vista
cumprirmos o espírito da Constituinte, que é o de se fazer
a revisão constitucional e, diria mais, o de se fazer a adequação
do sistema de governo que a Nação brasileira requer.

Inscrevo-me entre aqueles que defendem o presidencia
lismo, não obviamente o que aí está, porque é um presiden
cialismo realmente capenga e nele aparentemente joga-se pe
dra ao lado dos que defendem a adoção do sistema parla
mentar.

. Quero elogiar o sistema francês que muitos, não diria,
repIto, por desatenção, mas, sim, por falta de uma análise
ma!s acurada, t:>~nsam. ins~rever-se nos marcos do parlamen
tansmo. M~s ali e, em mteIro teor, um sistema presidencialista
com um g~tJ1ho de natureza parlamentar que é acionado quan
do o PreSidente da República perde a maioria na Assembléia
Nacional. Quando isto ocorre, é disparado o sistema parla
mentar. E nesses 34 anos de 5' República só uma vez esse
disposi!ivo .foi acionado: no período da coabitação, quando
FrançOls Mltterrand perdeu a sua maioria na Assembléia Na
cional Francesa. E aí, com a vitória de Jaques Chirac, ele
a c?nvoc?u e Jacques Chirac compôs o governo. Naquele
penodo tlvem?s, Sim, a França vivendo um instante parla
mentar. Salvo iSSO, a França permanece inteiramente nos mar
cos do presidencialismo, até porque seria demais seria forçar
a barra tentar interpretar que Charles de Gaulle: em alguma
fase de sua vida histórica, tenha sido um parlamentarista.
Ele sempre foi um homem muito mais inscrito nos marcos
do presidencialismo.

Digo isso não com a finalidade de ser professor de nin
guém vivo numa Casa onde só temos mestres; aqui temos
professores à vontade - mas para dar uma modestíssima
contribuição com vistas a se fazer uma análise histórica mais
importante.

Quero, mais uma vez, aplaudir aqueles que defendem
a antecipação do plebiscito, para que possamos dotar a Nação
Brasileira - e a Constituinte teve a humildade de jogar a
questão para um plebiscito, porque não teve condições políti
cas de decidir sobre isso - de um sistema de governo que
possa responder às demandas da nossa sociedade, que seja
o nosso sistema, assim como há o sistema de governo francês,
o português e o inglês, cada um respondendo às condicionantes
históricas.

. Duran!e o discurso do Sr. Manoel Moreira, o Sr.
Lwz M?r;lr~, 39 Suplente de Secretário, deixa a cadeira
da pr.esfdenc{a, que é ocupada pela Sr9 Irma Passoni
49 Suplente de Secretário. '
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A SRA. PRESIDENTE (Irma Passoni) - Concedo a
palavra ao Sr. Jabes Ribeiro.

o SR. JABES RIBEIRO (PSDB - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, desejamos,
neste período de Breves Comunicações, externar, a nossa
posição de profundo repúdio ao projeto do Governo que pre
tende transferir para esta Casa, mas sobretudo, transferir para
os trabalhadores, para as empresas, para os aposentados e
pensionistas, a solução de um problema que é de inteiro dever
e responsabilidade do Governo Federal. Até porque, Sr. Presi
dente, as declarações do Governo são contraditórias. Quem
ten, de sã consciência, certeza de que o Governo não tem
caixa? Algumas autoridades do Governo têm afirmado o con
trário, quI' o Governo possui recursos. O que existe, em verda
de, é a ;rofunda necessidade de uma adminístração compe
tente, .>'éria, decente para gerir os recursos da Previdência
Socir,.

Portanto, Sr' Presidente, a nossa posição como Deputado
do PSDB é a de nos colocarmos por inteiro contra esse projeto
e alertar a Nação, porque, em verdade, o que existe no bojo
desse projeto é o desejo do Governo, sabedor de que o Con
gresso Nacional rejeitará sua proposta, de privatizar a Previ
dência, o que interessa aos grandes grupos. É o que está
por trás dessa atitude desequilibrada deste Governo desequi
librado.

Por último, Sr' Presidente, quero dizer que li, perplexo,
nos jornais de hoje, que o Presidente da República declara-se
convertido ao parlamentarismo.

Ora, há pouco tempo, assistimos à queda da Emenda
Richa, no Senado, por uma decisão transparente do Presidente
da República, ao sinalizar para sua bancada no Senado que
derrubassCi. aquela emenda.

Desejo, nesta oportunidade, dizer que o parlamentarismo
é coisa séria. Não pode ser instrumento de defesa em ocasiões
ou em momentos em que o Governo está isolado da sociedade
e da classe política.

Lembro ao Presidente que nunca é tarde para ler o artigo
hi~tórico do nosso querido ex-Presidente Ulysses Guimarães,
"O Fio do Bigode". Seria bom que o Presidente se lembrasse
de que se não houver confiança, credibilidade, seriedade, cer
tamente ele não terá condições de administrar este País, sobre
tudo na grave crise em que nos encontramos.

O SR. CARDOSO ALVES (PTB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr' Presidente, Srs. Deputados, essa conversa so
bre parlamentarismo, misturada com o projeto de lei que
prevê o aumento das contribuições previdenciárias, até atingir
11 bilhões de dólares, não é muito amena. O Presidente que
ponha as barbas de molho. É muita gente, que neste momento
nada tem a ver com ele, a falar de parlamentarismo. ,

Mas, não ocupo a tribuna para tratar desse assunto, Sr'
Presidente. Venho comentar notícia publicada hoje pela im
prensa.

Defendi ontem, perante o Colégio de Líderes e neste
plenário, o sobrestamento do exame dessa proposta do Poder
Executivo, até que o Tribunal de Contas da União nos envie
os resultados da auditoria requerida pelo PT e já deferida,
e até que o Supremo Tribunal Federal decida sobre a legali
dade dessa questão, falando por uma boca s6 o Poder Judiciá
rio. Até agora há várias sentenças e uma confusão generalizada

nas proclamações judiciais a respeito dos antigos 147,6%,
que hoje, é bom que se repita exaustivamente, são 59,81%.

Mas, examinando essa matéria, teci algumas considera
ções sobre o fato de o Poder Judiciário não ter ainda decidido
em definitivo essa questão e o Supremo Tribunal Federal
não se ter convocado para examiná-la. Longe de mim censurar
os juízes, principalmente aqueles que compõem os altos tribu
nais do País, e especial o Pretório Excelso. Como advogado
e como Deputado voto ao Poder Judiciário grande obediência
aos seus pronunciamentos e veneranda admiração, muito em
bora seja vítima do retardamento de decisões de alguns tribu
nais, principalmente do Tribunal Federal Regional de São
Paulo, onde estou pendurado, com o Processo n9 1, há mais
de três anos, por um direito de resposta. Apesar de tudo
isso, não censuro o Poder Judiciário, pelo menos, até agora
não o fiz.

Dois ou três jornais dizem que censurei os Ministros,
porque não se reuniram. Não, não censurei, fiz a observação,
e o Ministro Octavio Gallotti, zelosamente, vem dizer que
no Supremo Tribunal Federal nada há a respeito e que até
mesmo o Superior Tribunal de Justiça não publicou o ac6rdão
referente ao julgamento que fez sobre a matéria e que, em
razão disso, não poderia haver mesmo nada. Ocorre que há.
Há um despacho do ilustre Presidente do Supremo Tribunal
Federal, julgando-se incompetente para dirimir a dúvida. Se
ele é incompetente, competente é o Tribunal.

Ademais, eu também não quero estranhar aqui a demora
na publicação do ac6rdão. O Tribunal tem tanto tempo quanto
quiser para publicar os seus ac6rd()s e para ensejar os recursos
pertinentes. Assim, quero desculpar-me perante o Tribunal
pela interpretação dada às minhas palavras pela imprensa.
Em nada quero censurar o Tribunal. Em nada, nada nada.
Esta é uma Nação de juízes, eles estão muito acima de mim.

O SR. NILSON GIBSON (PMDB - PE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"- e Srs. Deputados,
já é praticamente centenária a luta contra os efeitos danosos
das estiagens periódocas que perturbam a região nordestina,
principalmente Pernambuco.

Com efeito, a grande seca de 1877, com o seu corolário
de malefícios, marcou o início da longa história dos planos
em favor do Nordeste. Nos primeiros anos, de forma empírica;
nas últimas décadas, obedecendo a rigorosos critérios técnicos
internacionais.

O que causa perplexidade, para não dizer revolta é o
fato de que, mais de 100 anos depois, ainda estejamos sofr~ndo
problemas idênticos ou maiores do que aqueles vividos pela
rarefeita população de 1977.

Não exagero: a fome, a sede, a miséria neste final do
ano de 1991 e início do ano 1992 se fazem acompanhar de
um componente e um agravante desse conjunto de calamidade
- a perda de confiança do povo. A justificada desesperança
vem se avolumando no seio da comunídade pernambucana
e já provoca, inclusive, a confissão de sentimento separatista.

No entanto, o que resta fazer, aos representantes do povo:
falar, clamar e insistir, naturalmente apontando as soluções.
O problema principal do Nordeste, principalmente de Per
nambuco, não é a baixa precipitação pluviométrica ou a ocor
rência de secas, mas a diminuta acumulação de água em rela
ção às necessidades da região.

O DNOCS, e aqui registro minha admiração por esse
organismos que mais não faz pelo Nordeste por falta de condi-
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ções financeiras, aprovou um esquema de regularização e pe
renização dos principais cursos de água dos Estados nor?es
tinos baseado na construção de açudes e barragens corretIvas
da ir;egularidade dos rios. Essas barragens, além do arm~ze
namento de água para abastecimento às populações, tenam .
aproveitamento adicional e não menos importante para a eco
nomia do Nordeste, através da produção de pescado, desen
volvido de agricultores nas vazantes, fornecimento de energia
-elétrica e implantação de sistema de irrigação.

Sr. Presidente, no agreste pernambucano, no Município
de Belo Jardim, temos a barragem do Bitury que está redu
zindo seu potencial. Nonnalmente, abastecia dez municípios
na área e agora, com o pouco volume de água, a situaç~o

é deplorável. A região está sem abastecimento de ág?a. As
vezes, por mais de dez dias a população de PesqueIra, de
Sanharó, de São Bento do Una, de São Caetano e da própria
cidade de Belo Jardim fica sem se abastecer de água. Tudo
indica que se não houver uma mudança radical de orientação
e também de ação no desempenho de um organograma técnico
diferente do atual, continuará o mesmo desenrolar de fatos
dramáticos e traumáticos, socialmente aviltantes e economi
camente destruidores, para o Nordeste, frente a continuidade
das secas, com o mesmo problema sem solução.

Os efeitos das secas só serão eliminados se houver uma
reavaliação do problema, de fonna global de origem, com
distribuição indiscriminada de pequenas e médias represas,
aberturas de poços tubulares em áreas que ofereçam viabili
dade de perfuração, com relação à natureza geológica local
e propriedades organoléticas satisfatórias da água em pers
pectiva.

Faz-se necessário, também, construir cisternas para uso
doméstico, munidas de filtros de concreto,a fim de higienizar
as águas escoantes dos telhados nas fazendas. Em rigor dever
se-á reter, tanto quanto possível, as águas de escoamento
das encostas próximas aos açudes, por meio de sulcos reten
tores em curvas de nível, para combater a erosão que destrói

.os solos e provoca o assoreamento das represas.
É uma vergonha para um grande país civilizado, que

se diz em desenvolvimento ° estrago causado pela seca no
Nordeste. O que foi feito no passado, conquanto represente
dedicação e competência técnica na realização de obras que
honram a engenharia nacional, não surtiu o efeito necessa
riamente desejado, nem poderia ser de outra maneira, visto
que, mais uma vez, repito, toda a composição visand? a um
detenninado e precípuo fim desviou-se de sua rota de Irrever
sível direção, a ponto de ser necessário parar e retroceder
ao ponto de origem.

Se o regime de chuva é irregular e a distribu.ição popula
cional é dispersa, o provimento de água por melO de açudes

. e de poços deve ser igualmente fragmentário e disperso, para
evitar grandes deslocamentos nas áreas secas. Só assim é 1?OSS!
vel combater as secas, fazendo com que o homem e os ammalS
possam conviver tranqüilamente com elas. Os açu?es devem
ser localizados e calculados, de tal modo que nao possam
secar, sangrando anualmente, mesmo no~ anos de escassa
pluviosidade. E isto é possív,el faz~-lo,. VIStO,q~e qualquer
técnico, obedecem do sempre a relaçao hldrometnca da repr~

sa com a capacidade variável de captação de toda a bacIa
hidrográfica que alimenta a bacia hidráulica, sabe instalar
e implantar para que os açudes não fiquem vazios.

Salvo melhor juízo, necessitamos seguir o exemplo dos
Estados Unidos no Arizona e no Novo México, que domaram·. ,'~

os seus rios como domamos os nossos cavalos nos nossos
campos, e conseguiram fazer com que a água, esse elemento
de vida, chegue à hora certa a qualquer imóvel rural do Novo
México, a qualquer propriedade do Arizona. Ch~gou ao po~to

de o Arizona adotar como nome de sua CapItal Phoemx,
aquela que ressurge das cinzas. .

O Nordeste só se salvará através de uma política para
o abastecimento de água, de uma tecnologia que faça com
.que o povo aa região não continue a olhar, messianicamente,
para os céus, à espera de chuva.

Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, as cidades de Ouri
curi, Ipubi, Araripina e outras, localizadas no sertão de Per
nambuco, estão sem água. Enonnes filas de pessoas para rece
ber uma lata d'água são feitas nos Distritos de Tamboril,
Algodões, Barra de São Pedro, Água Branca, Serrolândia,
Riacho Novo Jatobá, Passagem do Tó, Xucurus, Serra do
Vento, Jacu, iundiá, Bengalas, Pedra Tapada, Malhada, Jeni
papo, Mulungu, Novaes e outros Distritos. Que vergonha,
para um País que se diz em desenvolvimento! Atualmente,
temos mais de cem municípios atingidos totalmente pelo estra
go causado pela seca, mas apenas 58 municípios foram incluí
dos na área de emergência, evidentemente um critério polí
tico.

O Secretário de Agricultura do Estado de Pernambuco
é um adolescente, sem qualquer experiência administrativa,
principalmente no setor primário. Estão sendo distribuídas
cestas básicas, também adotando o critério político.

Concluo, afinnando que, no meu modesto entender, pela
minha experiência pessoal, como nordestino conhecedor da
região e, principalmente do meu Estado, Pernambuco, os
efeitos primários e imediatos das secas não decorrem em con
seqüência de falta de chuvas, mas no escasso annazenamento
de água, e tal fato deve-se, por tantos anos, quase um século,
à ausência de diretrizes e linhas de ações por parte do Governo .
Federal a fim de construir reservatórios para as águas de chu
va. A ausência e a irregularidade das chuvas realmente preju
dicam, sim, a agricultura, no período correspondente à quadra
agrícola, mas há sempre suficiente precipitação pluviométrica
de janeiro a dezembro para o annazenamento de água quando
cuidadosa e adequadamente aproveitada. Falta trabalho, ho
nestidade e competência, para que o Nordeste recupere o
que foi desperdiçado impuneme~t~,. e se torne um:'l .r~gião

capaz de ser habitada por gente cIvIltzada, com pOSSIbilidade
de viável desenvolvimento, sem a pecha de "região proble
ma" "desertificável", "Biafra do Brasil" e outras coisas tais,
com~ "região dos nanicos". É urgentemente necessário retro
ceder para recomeçar, como se nada houvesse tentado fazer
no passado, seguindo uma orientação honesta, um trabalho
correto, com total espírito de honestidade e dignidade nacional
- o que não é fácil no País - fortalecen~~ ~inanceira e
administrativamente o DNOCS, atualmente dmgtdo pelo De
putado Luiz Marques, conhecedor do problema e entusias
mado pela solução do câncer da seca no Nordeste, e que
sempre colocou o bem público acima de qualquer motIVO
político.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr" ~ Srs. Deputados, a di.~!ri

buição funcional da renda no BrasIl comprova as consequen
cias degradantes para a tentativa de sobrevivência dos traba
lhadores neste País. A participação do trabalho na renda. na
cional está ficando cada vez menor, confonne tabela abaIXO:
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AQo trabalho Capital

1950 65% 34%

1970 r.0% 50%

1988 ~j8% 62%

1991* 30% 70%

oi estimativa

fonte : IPEA ..

Nos casos da Alemanha, a distribuição está em tomo
de 75% para o trabalho e 25% para o capital. Na Itália,
73% para o trabalho e 27% para o capital.

O projeto neoliberal do Governo Collor está implantando
o maior arrocho salarial da história deste País. Nem política
salarial estabelecida existe. Menos Estado, privatização, des
regulamentação e mercado são as cartas principais deste Go
verno. A lógica do Governo é a de manter os juros elevados
para financiar a dívida pública interna, diminuir o consumo
via arrocho salarial, na esperança de que existam estoques
no comércio e na indústria que terão que ser desovados a
preços mais baixos. Duvida-se que existam estoques em abun
dância, até porque os setores de ponta da economia já estão
produzindo somente a quantidade que conseguem colocar no
mercado. Com taxas de juros elevados, diminui o investi
mento, o emprego, os salários e o consumo.

Tudo indica que os três primeiros meses de 92 serão
de extrema dificuldades econômicas, já constatadas no mês
de dezembro pela dificuldade de as empresas pagarem o 139

salário. Todos os setores, em geral, estão sendo atingidos
pela crise, com exceção dos grandes grupos financeiros. Tudo
se encontra parado: ninguém vende ou compra; não se fazem
encomendas a médio prazo. A própria negociação externa
só se transformará em ingresso de recursos no Brasil após
março de 92. Os dois bilhões de dólares previstos s6 virão
quando estiverem plenamente endossados pelo FMI e os gran
des bancos internacionais.

Contraditoriamente às perspectivas desanimadoras para
os assalariados, o Governo pode chegar ao final do ano com
suas contas mais ajeitadas, algum dinheiro novo de fora, recei
ta e despesas desiquílíbradas, inflação alta e sob controle.
Tudo isso às custas de um brutal arrocho salarial, aumento
de impostos, vendas das estatais e investimentos zero, ao con
trário do que o PT defende: distribuição de renda, incorpo
rando milhões de brasileiros que se jogam na economia infor
mai ao mercado formal bem como apostar neste mercado
potencial de 148 milhões de brasileiros.

O SR. RENATO VIANNA (PMDB - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'S e Srs. Deputados,
a solução dos sistemas de previdência e saúde no País não
pode ser apenas conjuntural. O Governo tem a obrigação
e o Congresso se dispõe a auxiliá-lo na busca de uma solução
definitiva para os problemas estruturais da Previdência e da
Saúde, notadamente aqueles ligados à área· de atendimento
médico-hospitalar.

Diante de tantos desacertos já apresentados desta tribuna
por Parlamentares, não posso, como membro titular da Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação, deixar de fazer
reparos ao projeto de lei enviado ao Congresso Nacional pelo
Governo Federal - que tenta·de forma açodada e em desres
peito a vários dispositivos constitucionais aumentar a carga
tributária, já por demais onerosa, dos trabalhadores, emprega
dores e, pasmem, dos aposentados e pensionistas.

O projeto de lei fere, frontalmente, os arts. 195, 146
e 154 da Constituição Federal. Senão, vejamos: 1) o art. 195
estabelece:

"A seguridade social será financiada por toda a
sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da
lei, mediante recursos provenientes dos Orçamentos
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni
cípios, e das seguintes contribuições sociais:

I - dos empregadores, incidentes sobre a folha
de salários, o faturamento e o lucro;

II - dos trabalhadores;
III - sobre a receita de concursos de progn6sticos.

Os aposentados e pensionistas não estão incluídos em
nenhuma dessas categorias e não podem, portanto, ser obriga
dos, como pretende o projeto encaminhado pelo Governo,
a pagar os aposentados, sobre seus benefícios, uma alíquota
de 7% e os pensionistas, 3,5%.

A exigência constitucional de um quorum especial para
as deliberações quando se trata de lei complementar teria
levado o Governo, de maneira açodada e desaconselhável,
a optar pela lei ordinária, que exigiria para a sua aprovação
os votos favoráveis da maioria simples, desobedecendo, fla
grantemente, ao art. 146 da Constituição Federal que dispõe:

"Art. 146. Cabe à lei complementar:
I - dispor sobre conflitos de competência, em ma

téria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios;

II - regular as limitações constitucionais ao poder
de tributar; .

III - estabelecer normas gerais em matéria de le
gislação tributária, especialmente sobre:

a) definição de tributos e de suas espécies, bem
como em relação aos impostos discriminados nesta
Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases
de cálculos e contribuintes;

b) .
c) __ "

E, finalmente, estabelece textualmente o art. 154 da
Constituição Federal:

"Art. 154. A União poderá instituir:
I - mediante léi complementar, impostos não pre

vistos no artigo anterior, desde que sejam não-cumu
lativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo
pr6prios dos discriminados nesta Constituição.

II~na "

Diante de tantas agressões ao texto constitucional não
há como aprovar um projeto de lei que peca, no nascedouro,
pela inconstitucionalidade. Sem improvisação, o Congresso
Nacional pretende e quer dar a sua contribuição para garantir
a tão decantada governabilidade; s6 que o Governo precisa
aprender a ser mais coerente e evitar despesas pecuniárias.
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em obras desnecessárias e desaconselháveis como os CIAC
e redimensionar recursos para a saúde, principalmente no
atendimento médico-hospitalar e prevenção de doenças.

Ao invés de campanhas demagógicas e dispensáveis de
divulgação de ações governamentais, que chocam pelo seu
efeito hilariante, deveria eleger, com cuidado, as prioridades
da saúde, educação e segurança.

O SR. CARLOS KAYATH (PTB - PA. Pronuncia ,o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em
sua edição de 4 deste mês, o conceituado matutino O Liberal
insere, em sua acreditada coluna "Repórter-70", registro de
veras honroso para a estrutura organizacional da Sudam e
a inestimável contribuição que, no campo tecnológico, a insti
tuição presta - e pode prestar muito mais - à racionalização
do desenvolvimento regional, através de seu Centro de Hidro
climatologia e Sensoriamento Remoto da Amazônia.

O Centro em referência, que utiliza imagens de satélite
e toda a gama de informações especiais aplicáveis ao aproveita
mento correto do solo, foi instalado em 1987, quando a Supe
rintendência de nosso principal organismo de planejamento
e desenvolvimento regionais era execida pelo Dr. Henry Che
cralla Kayath.

A sua implantação opuseram-se fortemente o então Presi
dente da República José Sarney e seu Ministro do Interior,
Sr. João Alves, sob a alegação simplória de que o Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, de São José dos
Campos, São Paulo, era suficiente para atender a todas as
necessidades do País, e que o novo centro seria - no entendi
mento deles - um investimento supérfluo em região ainda
tão subdesenvolvida.

A resistência à instalação do centro chegou ao extremo
do boicote quando, por "determinação superior", foram corta
dos os recursos que nele seriam aplicados, até porque a Ama
zônia, que era prioridade para o Presidente eleito, Tancredo
Neves, nos parece que deixou de sê-lo para o Presidente em
possado, José Sarney.

O boicote, contudo, não arrefeceu o espírito públieo e
a consciência profissional do Superntendente de então, Dr.
Henry Kayath, e, obstinadamente, com recursos próprios do
órgão de desenvolvimento regional, foi possível à Sudam inau
gurar, em 1987, o seu Centro de Hidroclimatologia e Sensoria
mento Remoto, que hoje, a experiência testifica, tem aplica
ção relevante nos campos da agronomia, geologia, meteoro
logia e meio ambiente e, no momento em colaboração com
o Núcleo de Altos Estudos da Amazônia e Centro Agroin
dustrial do Tocantins, propicia condições para identificar a
metodologia ideal ao desenvolvimento da rizicultura no Esta
do do Tocantins.

A importância maior do centro está assinalada no registro
de O Liberal, cuja transcrição nos anais desta Casa tenho
a honra de solicitar.

(Matéria a que se refere o orador.)
O Centro de Hidroclimatologia e Sensoriamento Remoto

da Amazônia, vinculada à Sudam, colocou seu banco de dados
à disposição do Núcleo de Altos Estudos da Amazônia e do
Centro Agroindustrial do Tocantins, ambos da UFP a, para
a execução de um projeto visando a aumentar a produção
de arroz no Alto Tocantins. Duas geógrafas estão pesquisando
imagens de satélite, fotografias aéreas e outros dados dispo
níveis na Sudam, com o objetivo de estabelecer em conjunto
com os técnicos de Centro, a metodologia ideal para o desen
volvimento do rizicultura naquela região do Estado do To
cant~ns.

Desde que foi criado, em 1987, o Centro transmitiu, pára
176 técnicos do Pará, Mato Grosso, Maranhão e Amapá,
conhecimentos sobre sensoriamento remoto e suas aplicações
nos campos da agronomia, geologia, meteorologia e meio
ambiente. A partir do próximo dia 30, será dado treinamento
a técnicos das Secretarias de Indústria e Comércio do Mara
nhão e Roraima.

o SR. OSVALDO MELO (PDS - PA. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srt' e Srs. Deputados,
a cidade de Belém está completando 376 anos de fundação,
evento histórico dos mais importantes, por ter representado
a penetração desta vasta região em favor da dominação portu
guesa, naquele século, sob o comando de Pedro Teixeira.

Tanto como ex-Prefeito desta importante capital como
por ser praticamente um dos Parlamentares mais votados em
todas as eleições que disputamos duas para Deputado Estadual
e quatro para Deputado Federal - é com grande júbilo que
comemoramos data de hoje e nos congratulamos com os seus
habitantes.

Belém, que ao longo de todos esses quase quatrocentos
anos passou por administração marcantes, da mesma maneira
como teve Intendentes ou Prefeitos medíocres, atualmente
está vivendo uma gestão dinâmica, com a cidade ganhando
espaços novos, juntamente com a recuperação de outros, que
andavam submetidos ao abandono e à decadência.

As obras municipais e o recapeamento asfáltico de quase
todas as artérias centrais e de trafego intenso, são dois bons
exemplos, entre outros, desse trabalho de reabilitação urbana
e social, assim com vários modos de realizações palpáveis,
em diversos pontos da área urbana e da periferia, todos dignos
de referência para dar mais ânimo e alegria ao belenense.

Sem contar com a ajuda de Governo Federal, inexplica
velmente, e, também, do Governo Estadual, este por motivos
políticos, é preciso que essa obra municipal siga uma estratégia
conseqüênte no ano que ora se inicia. E esses novos espaços

'não devem constituir benefícios isolados, como se bastasse
distribuí-los aleatoriamente e deixá-los entregues à própria
sorte, à subutilização ou a finalidade inadequadas.

De imadiato estamos constatando que o Município de
Belém está respirando mais saudavelmente, e que todos os
seus problemas atuais e futuros estão sendo considerados den- ,
tro de uma ótica própria, a fim de que possam alcançar um
conjunto equilibrado, compensatório como atuação adminis
trativa e como aplicação correta do dinheiro que é pago pelo
contribuinte.

As praças e jardins hoje exigem um tratamento que seria
inpen&ável no passado recente. A fase da vadiagem, do vanda
lismo, dos pichadores, da violência e criminalidade fazem des
ses redutos de lazer coletivo áreas carentes de proteção espe
cial. Algumas tiveram e terão de ser cercadas por grades de
ferro e rígido esquema de vigilância, para evitar que as autori
dades devessem se render ao predador ou ao inimigo da coisa
pública, deixando a cidade degradar-se inapelavelmente.

Nesse bom momento de administração que a nossa Capi
tal está atravessando, para o qual estamos concorrendo dentro
de nossas atividades parlamentares, sentimos que, a par da
revitalização urbana, a Prefeitura assume ao mesmo tempo
compromissos com a restauração da civilidade e com a preser
vação de tesouros históricos e culturais, como o Palácio Antô
nio Lemos, que é um verdadeiro marco na própria trajetória
de nossa tradição.
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Temos de prestar nesta página de homenagem aos 376
anos de Belém o nosso grande tributo de louvor e glória
aos fundadores desta cidade, primeiros povoadores da Amazô
nia, que à luz da estrela de Natal chegaram ao Guajará, ergue
ram o Forte do Presépio e prosseguiram em feitos valorosos,
de eterna memória.

É de justiça ressaltar que a fundação de Belém, por Fran
cisco Caldeira Castelo Branco, e a conquista da Amazônia,
por Pedro Teixeira, representaram triunfos da bravura, inteli
gência e tenacidade dos nossos irmãos portugueses, sempre
se operando com brandura e tendo por base o auxílio, ao
invés do sacrifício da população nativa.

Nesta data de aniversário os nossos votos são no sentido
de que esse sopro renovador sirva de ponto de reencontro
com a lembrança de uma Belém mais bela e bem melhor
do que tem sido em alguns quatriênios administrativos.

Parabéns Belém, parabéns belenenses.

O SR. PAULO DUARTE (Blo~o - SC. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Preside.,te, Sr~ e Srs. Deputados,
neste. momento em que se convoca extraordinariamente o
Congresso Nacional, não poderia deixar passar a'oportunidade
de fazer alguns comentários sobre os motivos da convocação
e expor alguns aspectos que julgo importantes sobre a medida
que aporta nesta Casa. Em primeiro lugar, a inoportunidade
não existe o julgamento definitivo sobre os 147%. Somente
os Tribunais Regionais Federais do Rio e São Paulo manifesta
ram-se. O Governo foi precipitado, não aguardou o parecer
final do Supremo Tribunal Federal. Em segundo lugar, a in
constitucionalidade. A Constituição em seu art. 195 estabelece
que a seguridade social será financiada por contribuições de
empregadores, trabalhadores, receita de concursos de prog
nósticos, mas jamais sobre rendimentos provenientes de apo
sentadoria e pensão pagos pela Previdência Social da União,
conforme estabelecido no art. 153, § 29, inciso 11. Além disso,
cria uma nova alíquota, que para entrar' em vigor este ano
não obedeceria ao princípio da anualidade dos impostos. Em
terceiro lugar a estrutura do INSS - A estrutura da Previ
dência é um ponto de extrema importância a ser analisado~

O projeto de lei proposto ao Congresso visa a sanar um suposto
rombo no caixa, mas não faz a análise aprofundada que a
Previdência requer.

A sonegação atinge hoje cifras altíssimas, cerca de 40%
da receita do sistema nos dias atuais. As fraudes são notícia
constante nos jornais, motivados por denúncias as mais diver
sas e alvo de CPI, inquéritos, sindicâncias etc. O próprio
INSS admite a existência de 6 milhões de aposentadorias com
irregularidades.

Enquanto a incompetência administrativa não for corri
gida e os atos de corrupção denunciados·continuarem sem
apuração e seus autores impunes, as medidas para resolver
os problemas de caixa não terão efeito.

Esses fatores somados a elevação de alíquota para 75%
dos que recebem como pensão o salário mínimo, o que é
injusto, levaram as lideranças de todos os partidos com assento
no Congresso Nacional a rejeitarem o projeto. Mas ao mesmo
tempo em que rejeitam o projeto propõem-se a procurar solu
ções alternativas para o problema, revisando todo o sistema
previdenciário, cautelosamente, com todo cuidado, sem pres
sa e procurando a participação de toda a sociedade organizada.

Respostas também devem ser dadas à acusação de que
o caos financeiro da Previdência é proposital, no sentido de "
privatizá-la. Como explicar a demora na regularização do Fin
social, ou a abolição da correção monetária para o pagamento

das contribuições previdenciárias, que tornou lucrativo o atra
so no pagamento?

". O Congresso se propõe também a rever o Orçamento,
numã-solução emergencial, remanejando verbas de investi
mentos para cobrir os rombos de caixa, se realmente existirem
e forem demonstrados na auditoria das contas do INSS que
o TCU está fazendo.

Uma lição, no entanto, ficou: aumento de alíquotas, no
vos impostos, dificilmente, em quaisquer circunstâncias, serão
aprovados no Congresso Nacional, o que certamente assegura
tranqüilidade à sociedade.

O SR. JOSÉ DUTRA (PMDB - AM. Pronuncia o seguin
te discurso.) -SI. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, cumpro
o doloroso dever de registrar, nos Anais desta Casa, o faleci
mento do Sr. Antônio de Andrade Simões, amazonense dos
mais ilustres, ocorrido no dia 13 de janeiro na capital amazo
nense, gerando consternação e dor em toda a sociedade de
meu Estado, o Amazonas.

Antônio de Andrade Simões foi, em vida, um exemplo
a ser seguido pelas gerações do presente e do futuro no meu
Estado. Como pai de família, esse exemplo foi ímpar. Consti
tuiu-a em parceria com a Sr' Valderez Simões, oriunda das
melhores raízes da família amazonense, de cuja união nasce
ram os filhos Juarez, Renato, Marcelo, Norma e Célia, que
foram educados com esmero e com absoluto senso de respon
sabilidade, para que pudessem ser aquilo que são hoje, isto
é, respeitados, admirados e se constituirem em pilares impor
tantes da sociedade amazonense. Nesse episódio, repete-se
o velho provérbio segundo o qual "uma árvore boa sempre
produz bons frutos". E foi exatamente nessa linha que o Sr.
Antônio de Andrade Simões manteve a sua família unida
pelos laços da seriedade, da honestidade e da retidão compor
tamental, para que os seus filhos pudessem sempre tê-lo como
paradigma.

Como empresário, foi um empreendedor de primeira li
nha. Inteligente, dedicado ao trabalho e sério, Antônio de
Andrade Simões foi um desbravador, foi um amazonense sem
pre preocupado com o progresso e o desenvolvimento do
seu Estado e de seu povo. Nessa linha, sempre queria criar
mais empregos para os braços desocupados. E foi assim que
criou o Coca-Cola da Amazônia, a Papaguara e dinamizou
a Rede Brasil Norte de Comunicações, com o que deixou
de ser um empresário adstrito ao Estado do Amazonas, pas
sando a ser um empresário da Amazônia, já que alastrou
os seus negócios pelos Estados do Pará, Amapa, Rondônia
e Acre, sempre na mesma linha de seriedade e fé que foram
sempre os grandes pilares e a pedra angular de seu sucesso.

O seu sucesso empresarial, seja na área da indústria,
seja na do comércio ou de serviços, serviu para projetá-lo
nesses setores da vida do Amazonas e, como conseqüência,
para transformá-lo num líder respeitado pelos comerciantes,
pelos industriais e pelo Governo, já que chegou adirigir os
seus organismos representativos.

Como se pode observar, esta modesta homenagem que
presto à memória do senhor Antônio de Andrade Simões
é das mais justas. E o faço com a convicção inabalável de
que essa homenagem é um dever que se impõe à minha cons
ciência, por aquilo que esse cidadão amazonense representa
para o progresso e desenvolvimento do Amazonas; o trabalho,
a sua luta e a sua determinação se encontram devidamente
inscrutados nas paredes imaginárias de nossa economia; seu
destemor e sua bravura serviram para construir a base do
nosso crescimento econômico; seu idealismo e sua vontade I
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de servir transformaram-se na estrada de trabalho que se im
plantou no Amazonas no curso de nossa história e, especial
mente, a partir de 1967, quando ali foi instituída a Zona
Franca de Manaus.

O passamênto de Antônio de Andrade Simões deixa uma
lacuna enorme na vida empresarial e social do Estado do
Amazonas; deixa filhos preparados e competentes para conti
nuarem a sua obra e deixa, acima de tudo, um extraordinário
exemplo a ser seguido por todos os amazonenses.

Concluo, Sr. Presidente, transmitindo as minhas mais
sentidas condolências à família enlutada, na qual tenho amigo
e por eles nutro um enorme respeito.

Era o que tinha a dizer.

OSR. LUIZ SOYER (PMDB-GO. Pronunciaoseguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr'S e Srs. Deputados, quarenta
anos de discussão, incluídos pouco mais de vinte em tentativas
de implantação da reforma agrária, resultaram num esforço
inútil, praticamente, diante da reduzida amplitude da realiza
ção prática das sucessivas propostas baseadas na desapropria
ção, na ameaça inócua ao latifúndio no estabelecimento de
algumas milhares de famílias, muitas das quais abandonaram
as respectivas glebas, desiludidas com a experiência.

Parece que a interveniência do Estado na solução do
problema da luta pela terra, ou não se armou de suficiente
convicção das autoridades encarregadas ou não encontrou a
necessária adesão dos desapossados.

Informa-se que, agora, o governo pretende viabilizar uma
reestruturação ou reformulação fundiária, utilizando os meca
nismos de mercado, ou seja, vendendo, a longo prazo e preço
baixo, terras dominiais, ao mesmo tempo em que financiaria,
na proximidade dos centros urbanos, mediante financiamento,
a aquisição de pequenas glebas, de cerca de dez hectares.

O assentamento da família do agricultor - que estaria
comprando sua gleba - não custaria nada ao Estado, não
havendo necessidade de majorar o Imposto Territorial Rural
para o financiamento de um plano que se mostrou, anterior
mente, inócuo e caro.

Ademais, o Tesouro se desc1brigaria de investimentos sem
retorno, como vem acontecendo desde a tempo da Supra,
nos idos de 1960, ou da antiga Divisão de Terras e Colonização
do Ministério da Agricultura, que só teve êxito em Dourados,
no Estado de Mato Grosso, nas décadas anteriores.

Também o Incra precisa distribuir as terras que lhe foram
devolvidas por antigos posseiros, para livrarem-se do ITR,
hoje apossadas por outros, enquanto o Instituto insiste em
executar débitos fiscais inexistentes daqueles.

Há trinta anos esse "cartório agrário" é a pior seqüela
do paternalismo fundiário em que se investiu o Governo brasi
leiro.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. PASCOAL NOVAES (PTR - RO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Dep.utados,
por me tornar ciente do grande progresso que a agncultura
de nosso país vem alcançando, ocupo o espaço para, em breves
palavras tecer comentário com relação às dificuldades encon
tradas pelos pequenos agricultores no Estado de Rondônia.
Totalmente sem condições de conseguir incentivo para o plan
tio, pois não são subsidiados, aqueles agricultores ficam a
mercê de comentários injustos, enquanto o restante do País
obtem mérito por mais uma safra recomde.

A safra de grãos 91/92 está plantada e a expectativa é
º~ se colher, este ano, 65 milhões de toneladas de milho,

soja, arroz, feijão, amendoim e sorgo. O Brasil precisa desta
safra, que representa 20% mais do que a colhida em 1991.

Os grãos movimentam a agroindústria e esta a avicultura,
a suinocultura, o abastecimento de óleos comestíveis e as
exportações, circulando riquezas do campo para as cidades,
fixando o homem no meio rural e contribuindo para reduzir
as pressões sociais urbanas.

Há uma firme indicação do fortalecimento político do
Ministério da Agricultura com reflexos na maior interação

.entre a produção e o abastecimento. Os alimentos não podem
esperar para ser consumidos, não pode haver retrata de de
manda para baixar os preços do arroz e feijão como se faz
com brinquedos, roupas, eletrodomésticos, material de cons
trução etc. A recessão não pode atingir a dieta alimentar
do brasileiro, pois aS conseqüências nutricioniais serão irrepa
ráveis.

Precisamos marcar esta década de 90 como a da revolução
urbana, realizada com a evolução rural. O setor agrícola finan
ciou nos últimos 60 anos todo o processo urbano-industrial
brasileiro mediante tabelamentos, confiscos e impostos. De
fonte financiadora a agropecuária precisa ser financiada pela
sociedade como um todo e obter a prioridade política e o
destaque econômico como coadjuvante na solução dos graves
problemas brasileiros.

É a agricultura que pode financiar o nosso passaporte
para o Primeiro Mundo, pois as nações mais ricas do mundo,
que compõe o Grupo dos Sete, têm uma expressiva atividade
agrícola e todà a prioridade para a produção de alimentos.

A pobreza pode ser justificada num determinado estágio
do desenvolvimento, mas a miséria e a subnutrição não têm
sustentação política e justificativa econômica neste final do
século da tecnologia.

Vamos redimensionar nossa trajetória histórica, buscar
a abundância de alimentos e estabelecer os refluxos popula
cionais metropolitano-urbano e urbano-rural. Eliminar a ver
gonha de sermos caipiras e investir no campo, criar os CIAC
rurais, os hospitais rurais, as universidades rurais, as discotecas
rurais. A agricultura de nossa gente passa a ser síntese dos
programas de Governo.

São tempos difíceis, porém, tempos de plantar, tempos
de mudar e de programar o Brasil do terceiro milênio, calcado
no slogan de que na mesa do brasileiro sempre cabe mais
um, constatado pelos idos de 1940, quando dois terços da
população era considerada rural. Vamos repensar nosso de
senvolvimento. O Governo de Juscelino não deu prioridade
à agricultura, no entanto constuiu estradas, instalou a indústria
de caminhões e tratores, criou as condições para ocupação
do cerrado e semeou a base do binômio homem-agricultura,
que sustentaria a campanhaJK-65. Hoje temos conhecimento
genético respeitado pelo Primeiro Mundo, domínio das técni
cas de se produzir no cerrado, informações de mercado agrí
cola e vontade de tornar realidade o sonho do pioneiro do
século. A meta homem e agricultura materializa a definitiva
redenção da agricultura e o adequado abastecimento alimentar
da nossa gente.

Diante do que pude aqui expor, peço a compreensão
e colaboração de todos para me ajudar na luta que se trava
em prol dos agricultores de Rondônia, para que eles, quem
sabe, no próximo ano possam receber louvoves pela melhor
ou uma das melhores safras já obtidas.

O SR. JONES SANTOS NEVES (PL - RS. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SI''' e Srs. Deputados,
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"testemunhamos todos, recentemente, o vozerio desesperado
com que as nossas autoridades maiores, fazendária e previden
ciária, deblateraram contra a política salarial e o salário míni
mo aprovados pelo Congresso, procurando dinamitar a sua
consecução e vociferando que o Estado estourou o seu caixa
e que a remuneração dos aposentados - tão sacrificados du
rante tão longos anos - estaria ameaçada inapelavelmente
por um rombo na Previdência de mais de 10 bilhões de cruza
dos novos".

Não fosse por este último valor, atualmente convertido
em 11 trilhões de cruzeiros, e estas palavras seriam natural
mente acatadas como pronunciadas neste momento.

Entretanto, elas abriram pronunciamento que realizei,
desta mesma tribuna, há cerca de 30 meses, isto é, em sessão
do dia 16 de agosto de 1989.

Como não fui ouvido, a situação até hoje apenas se agra
vou e, em face da imprevidência e à ausência absoluta de
quaisquer medidas administrativas por parte do Governo, so
mos hoje convocados extraordinariamente, em meio ao reces
so parlamentar, para deliberar sobre um projeto de lei do
Executivo que é, no mínimo, altamente atentat6rio aos inte
resses econômicos dos trabalhadores, dos empregadores e 
pasmemos todos - da sacrificada classe dos aposentados deste
País.

O Governo brasileiro foi, portanto, no campo da previ
dência, altamente imprevidente.

Aquele meu pronunciamento de 1989 tinha o grande mé
rito de alertar, em tempo hábil, para a catástrofe que se aproxi
mava, com o objetivo de evitá-Ia. Retratava, com detalhes,
que a mesma tragédia havia ocorrido na vizinha república
do Chile, em 1980, e que uma solução quase milagrosa havia
sido adotada e se tornara a solução liberal e privatizante.

O que é que acontecia no Chile de 1980 e no Brasil
de hoje e que se constitui a mesma coisa? Simplesmente o
fato de que, em ambos os casos, em vez de um regime previ
denciário, passou-se a viver um regime de repartição.

O que quer dizer isto? Isto qlier dizer que em vez dos
recolhimentos dos atuais trabalhadores ativos se acumularam
num fundo que proverá os recursos para pagar a sua futura
aposentadoria, esses recolhimentos estão simplesmente saindo
pela outra porta do caixa, para pagar os benefícios dos atuais
aposentados. Só há, para este quadro, uma única definição:

.o sistema previdenciário brasileiro está falido, pois é impos
sível sustentar em regime de caixa um sistema que tem por
objetivo um regime de provisão.

Em agosto de 1989, há aproximadamente 30 meses, ao
esclarecer o sucesso da solução adotada pelo Chile, tive oca
sião de declarar:

"-Qual o segredo básico da solução chilena?
- A privatização da Previdência Social.
- Como foi alcançado?
- O Governo credenciou nada menos do que 12

empresas privadas de investimento, conhecidas como
Administradoras de Fundos de Pensões, a administrar
e investir as contribuições individuais dos trabalhado
res, que passaram a ser recolhidas na base de 10%
dos seus salários.

Essas companhias de investimento foram legal
mente habilitadas, pelo Governo, a investir as contas
de fundos de pensão em um portf6lio adequadamente
distribuído, compondo uma aplicação financeira de ris
co diversificado. Elas são hoje obrigadas a prover sem
pre um percentual mínimo de retorno dos fundos de

pensão, com base em um percentual médio alcançado
por todas as companhias juntas. O Governo garante
esse retorno mínimo, assegurando os investimentos in
dividuais contra a falência de qualquer das companhias.

As reformas adotadas no Chile tiveram pleno êxito
e ampla repercussão popular. Cerca de 90% dos traba
lhadores vinculados ao sistema estatal antigo já opta
ram pelo novo sistema privatizado.

Além disso, convém ainda destacar:
19 - O novo sistema evita os problemas crônicos

de financiamentos a longo prazo, porque os benefícios
são baseados exclusivamente nos recolhimentos acu
mulados do trabalhador;

29 - Os trabalhadores podem escolher livremente
a companhia que vai administrar seus fundos, elegendo
aquela que atenda melhor a sua estratégia de investi
mento;

39 - Os trabalhadores podem, eles mesmos, com
aprovação do Governo, organizar sua pr6pria compa
nhia. Duas - das doze empresas atualmente autori
zadas foram formadas por grupos de trabalhadores."

Sr. Presidente, mais recentemente, durante a sessão legis
lativa de 1991, tive oportunidade de retornar ao assunto por
mais de uma vez.

Em sessão de 7 de maio, analisei a presença das "gigan
tescas brechas de impunid~de"existentes nas fr:audes da Previ
dência, que acabavam de estourar. E alinhei essa impunidade
e essas fraudes como mais um importante fator a recomendar
a privatização da Previdência. Reclamei da Mesa da Câmara
que, embora tendo solicitado, naquela oportunidade de agosto
de 1989, a criação de uma Comissão Especial de Deputados
para visitar e conhecer de perto a solução chilena, não fui
atendido em minha solicitação. Como, de resto, não o fui
até hoje. De qualquer sorte, centrei daquela feita a minha
argumentação sobre a importante vantagem complementar
que aflorará em um sistema previdenciário privado: a vanta
gem de ordem ética. E citei:

"Na iniciativa privada, roubo é roubo. Nos órgãos
públicos roubo é rombo". - Quando há um crime
contra o patrimônio público, abre-se logo um inquérito
administrativo, que muitas vezes nem se converte em
inquérito policial. Na empresa privada, o Código Penal
é aplicado imediatamente."

"Num sistema privatizado, deixará de haver rom
bo no patrimônio dos trabalhadores e dos cidadãos.
E, se houver roubo, ele será muito mais rápida e ade
quadamente punido.

Democracia exige caráter.
E caráter não pode admitir nem rombos e nem

roubos:
Definitivamente."

Em sessão de 18 de setembro, voltando a protestar junto
à Mesa contra a não constituição da Comissão de Estudos,
destaquei alguns outros aspectos importantes da solução priva
tizante, adotada pelo Chile, que passou a rejeitar, definitiva
mente, este sistema infeliz, até hoje aQotado pelo Brasil, de
fazer a seguridade social depender de um imposto incidente
sobre as folhas de pagamento. É um sistema insolvente quase
por definição; e ainda o é de forma mais acelerada e categ6rica
quando a participação dos salários, do custo da mão-de-obra,
se torna tão aviltada quanto ocorre agora, lamentavelmente,
em nosso País. O nível normal de participação da mão-de-obra
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sobre o valor do produto, que nos países industrializados se
situa em patamares de 35 a 45% e que já esteve, no Brasil,
em mais de 25%, situa-se agora, deploravelmente, em menos
de 15%. Isto justifica, decididamente, o crescimento aterrador
do nosso grau de miséria, de fome, de violência, e de inquie
tação e sofrimento social. Ficou bem claro, naquele pronuncia
mento de 18 de setembro, quanto ao novo sistema chileno,
que:

"Como parte integrante das reformas de 1980 fo
ram abolidos todos os impostos sobre as folhas de paga
mento, que deviam ser pagos pelos patrões em decor
rência do antigo sistema de previdência social; e se
atribuiu aos trabalhadores a responsabilidade de pagar
diretamente o montante total de seus impostos respec
tivos. Em contrapartida, se exigiu dos patrões o paga
mento, a todos os trabalhadores, de um aumento sala
riàl geral de 18%, em termos reais.

Todos os novos trabalhadores que se integraram
à população ativa no momento da reforma ficaram obri
gados a participar do novo sistema privado. Para os
anteriores trabalhadores, que desejaram mudar de sis
tema, o governo emitiu bônus especiais e intransfe
ríveis, denominados bônus de reconhecimento, para
compensar as contribuições recolhidas pelo sistema an
terior."

O grande sucesso da reforma chilena está no fato
de que mais de 90% dos trabalhadores que trabalhavam
no antigo sistema de previdência social optaram pelo
novo sistema privado. Os que não o fizeram, foi apenas
devido à proximidade de sua aposentadoria, já que
não lhes restavam suficientes anos de trabalho para
participar das vantagens propostas pelo novo sistema.

Finalmente, assinale-se que o total de fundos nas
novas contas de pensões cresceu rapidamente. Durante
os primeiros quatro anos, o montante total dessas con
tas chegou a atingir perto de 10% do PIB, o que corres
pondia a aproximadamente 50% do total naci~ma! d~
todos os depósitos a prazo, em bancos e outras InStItUI
çõe financeiras. Informação mais recente dá conta de
que, quase seguramente, o valor dessas l.:omas terá
dobrado em 1990 e deverão duplicar outra vez até 1995,
devendo atingir a 40% do PIB no ano 2015."

Passando à fase conclusiva deste meu pronunciamento,
que estampa o abandono e o desprest~gio que, muita~ vezes,
as boas sugestões recebem do ExecutIvo, e do própno Con
gresso, devo fazer as seguintes considerações:

Primeira. Agiram bem os partidos polítIcos, através de
suas lideranças - e entre eles incluindo o nosso Partido Libe
ral - ao emitirem nota oficial em que se recusam a aprovar
o Projeto de Lei n9 2.474/92, ora submetido a esta Casa,
em sessão extraordinária.

O problema da Previdência não pode ser solucionado
por um aumento temporário e episódico de alíquotas e de
contribuições de empregadores, trabalhadores, aposentados
e pensionistas, incidentes sobre as suas folhas de pagamento.

Tal solução é apenas paliativa e protelatória, resultando
num regime de "saco sem fundo". Dentro de pouco tempo
- e a intervalos cada vez mais curtos - agui estaríamos
outras vezes convocados para aprovar outros novos aumentos.

Segunda. Urge-se a trnasfonnação estrutural profunda
de todo o nosso sistema de Previdência Social. A criação
de organismos de natureza privada, do tipo administradoras

,
de fundos de pensões, para o atendimento a considerável
parcela de trabalhadores e beneficiários, toma-se inadiável.
Tais empresas poderiam, por exemplo, ser autorizadas ao
funcionamento para as 'faixas de trabalhadores situados acima
do limite salarial de 5 salários mínimos. Assim, dentro dos
mais coerentes princípios do liberalismo social, o sistema pú
blico prosseguiria no atendimento das faixas de mais forte
necessidade social. Esse limite poderia ir sendo reduzido, à
medida que 'Se verificasse o êxito das associações privadas.

Terceira. Há que ser alterada, indiscutivelmente, a base
de cálculo para a incidência de salários e contribuições. Não
pode continuar a ser a folha salarial: primeiro, pela injustiça
de penalizar mais fortemente as atividades de mão-de-obra
intensiva, em um país que precisa justamente de fazer crescer
o número de empregos em operaçõe produtivas de mais baixa
qualificação, em conseqüência do despreparado da massa de
sempregada disponível; e segundo, pela compressão salarial
impiedosa de que estamos sendo vítimas fazendo com que
a participação da mão-de-obra sobre o produto já seja a mais
baixa do mundo e, portanto, altamente impeditiva do cresci
mento das arrecadações previdenciárias.

Quarta consideração. Necessita-se implementar definiti
vamente um novo sistema que se encaminhe para a futura
privatização integral. O regime em que estamos atualmente
mergulhados, é um regime de repartição. Ou seja, um regime
de insolvência, em que são os contribuintes atuais que finan
ciam os atuais aposentados, o que é um absurdo. Para que
qualquer sistema securitário funcione, precisa prevalecer um
regime em que o contribuinte tenha a certeza de que ele
está constituindo verdadeiramente uma poupança que a ele
reverterá, no futuro.

,Sel)hor Presidente, essas e outras idéias e sugestões têm
sido b\jjeto, nestas últimas horas, de longos debates efetuados
em seguidas reuniões da bancada do Partido Liberal nesta
Casa.

Por decisão unânime, adotada nesta manhã, e por inspi
ração do nosso Líder Deputado Ricardo Izar, criou-se um
grupo de trabalho especial, constituído por técnicos do mais
alto gabarito e especialização na matéria, que ficou encarre
gado de, no menor prazo possível, apresentar um projeto
moderno e inovador, para resolver o angustiante problema'
da previdência social do Brasil.

Será um projeto bem estruturado, objetivo e eficiente
não será nunca um projeto espasmódico e desesperado, com
o único objetivo de tampar temporariamente apavorantes bu
racos de caixa.

O Partido Liberal jamais ajudará a construir uma previ
dência imprevidente.

V - ORDEM DO DIA

A SRA. PRESIDENTE (Irma Passoni) 

Apresentação de Proposições
Os Srs. Deputados que tenham proposições a apresentar

poderão fazê-lo.
Apresentam proposições os Srs:
ARNALDO FARIA DE SÁ-Requerimento de infor

mações ao Ministério do Trabalho e Previdência Social sobre
emissão, pela Dataprev, de carnês para pagamento de bene

'fícios em desacordo com sentença judicial prolatada pela Jus
tiça Federal no Estado de São Paulo.

PAULO RAMOS - Projeto de lei que toma compul
sória a entrega pelo empregador ao empregado. por ocasião
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do pagamento do salário, dos comprovantes do recolhimento
das contribuições obrigatórias relativas ao mês anterior e dá
outras providências.

JOSÉ FORTUNATI - Requerimento de informações
ao Ministério do Trabalho e Previdência Social sobre dívida
da Fundação Universidade de Passo Fundo para com a Previ
dência Social.

JAQUES WAGNER - Requerimento de informações
ao Ministério do Trabalho e Previdência Social sobre não
encaminhamento, pelos postos de benefícios do INSS, de re
querimento de aposentadoria de mulher trabalhadora rural
com 55 anos de idade; o não repasse de formulários para
requerimento de aposentadoria para Municípios do Estado
da Bahia; a suspensão de aposentadorias, por suspeita de
fraude, no Estado da Bahia e percentuais do orçamento do
INSS para 1992 destinado a diversas rubricas.

RICARDO MORAES - Requerimento de informações
ao Ministério da Saúde sobre providências adotadas pelo ór
gão para combate ao cólera no Estado do Amazonas.

A SRA. PRESIDENTE (Irma Passoni) - Informo aos
nobres Deputados que houve uma pane no painel do sistema
eletrônico de votação. Os Parlamentares que não puderam
registrar suas presenças poderão fazê-lo daqui a alguns instan
tes, quando o sistema for restaurado.

A SRA. PRESIDENTE (Irma Passoni) - Passa-se ao

VI - GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavr;l o Sr. Adão Pretto.

O SR. ADÃO PRETTO (PT - RS. Sem revisão do ora
dor.) - Sr" Presidente, Sr" e Srs. Deputados, quando convi
dado pela Mesa para fazer uso da palavra, várias vezes tenho
ouvido colegas dizerem: "Agora vai sair discurso sobre refor
ma agrária". Quero dizer aos colegas que hoje não vou falar
sobre reforma agrária, apesar de julgá-la a prioridade das
prioridades no Brasil.

Hoje quero falar sobre a descrença do povo brasileiro
na política e, principalmente, nos partidos políticos. Nós mes
mos tivemos uma grande decepção quando chegamos a esta
Casa. Na nossa campanha, não víamos ninguém defender Co
llor de Mello. E ninguém defendia o Presidente da República
porque estávamos num momento muito difícil, no momento
em que o Presidente da República havia bloqueado os cruza
dos, cassado a poupança do povo brasileiro. Era muito difícil
para um candidato a Governador, Deputado ou Senador pedir
voto em favor do Presidente. Todos os partidos faziam campa
nha contra, até o PDS, o PFL e o PMDB. Todos eram contra
Collor de Mello.

Escrutinador os votos, somados os Deputados que se
elegeram, de cada partido, prevíamos que o Congresso Nacio
nal seria uma oposição ferrenha a Collor de Mello, que ele
não poderia fazer as besteiras que até então tinha cometido,
porque o Congresso Nacional seria oposição, seria fiscal e
entravaria muitas de suas medidas. E foi grande nossa decep
ção, porque, dos 503 Deputados Federais, podemos contar
100, 110 ou, no máximo, 115 que agem em defesa do povo
brasileiro, que querem mudanças, que realmente não querem
ver o Brasil do jeito que está. Os demais amedrontam-se
e aliam-se ao Presidente da República. Portanto, muitas e
muitas derrotas o povo brasileiro sofreu em virtude de o Con
gresso Nacional dizer amém a esse Governo que aí está.

Esta é uma das razões de o povo brasileiro estar tão
decepcionado. Mas não é verdade que o Presidente da Repú
blica esteja tão desgastado. Ele não era o candidato da burgue
sia. O candidato da burguesia era Aureliano Chaves, era Paulo
Maluf, era Afif Domingos, era o próprio Ulysses Guimarães.
Até Leonel Brizola era mais aceito pela burguesia do que
Collor de Mello. Mas nós, os trabalhadores, atiramos Collor
de Mello no colo da burguesia e eles tiveram que abraçá-lo.
Por isso hoje este Governo está "queimado", está desgastado
com os trabalhadores, está brigando com a classe média e
até com os grandes empresários.

Portanto, a grande pergunta que se faz neste País é a
seguinte: por que o Brasil tem um Governo que decepcionou
tanto o povo, e o povo, mesmo assim, ainda elegeu um Con
gresso Nacional cuja maioria defende esse Governo?

Sr. Presidente, nobres colegas, seria bom neste momento
fazermos uma reflexão sobre a trajetória, sobre a história
política. Não propriamente sobre a história política do Brasil,
mas sobre a nossa trajetória, sobre a nossa militância. Um
dos momentos mais bonitos da democracia brasileira de que
participei foi a campanha das "diretas - já", quando o povo
brasileiro, cansado e reprimido pelos governos da ditadura
- saía governo, entrava governo, e a situação continuava
cada vez pior - começou a tomar consciência de que os
governos da ditadura eram repressores porque não tinham
compromissos com o povo, porque eram tirados do bolso
do colete dos militares. Então, o povo saiu às ruas, querendo
eleger um Presidente pelo voto, e houve a campanha das
diretas.

Participei de um comício, em Porto Alegre, onde havia
mais de 200 mil pessoas; no Rio de Janeiro, houve um comício
com um milhão de pessoas; em São Paulo, quase dois milhões
de pessoas foram às ruas. Isto estremeceu a conjuntura e
fez com que os militares abrissem mão, formassem um governo
de transição, um governo civil, com a promessa de que o
próximo seria eleito pelo voto direto e democrático do povo.
Foi um período longo, foram anos que custaram a passar.
No Governo Sarney, o povo brasileiro contava até as poras
que faltavam para Sarney sair do poder e o povo brasileiro
escolher realmente o governo com que tanto sonhava, um
governo eleito pelo voto democrático e direto.

Ouço com prazer o nobre colega Valdir Ganzer.

O Sr. Valdir Ganzer - Gostaria de parabenizar V. Ex'
por este pronunciamento no Grande Expediente de hoje e
pela linha de raciocínio que traz para esta Casa, porque, de
fato, relembrar o processo histórico é extremamente impor
tante. O problema do Brasil, entre outros de que falava no
Pequeno Expediente, é o da corrupção e da maneira como
a população vê os políticos, como se todos fossem jguais,
fossem corruptos. Todos são colocados na mesma lata. E assim
que a sociedade brasileira vê o político hoje no Brasil. O
interessante nessa análise é lembrar que a sociedade brasileira,
em que pese ao grau de analfabetismo, o grau de desinfor
mação, o grau de abandono do poder público, tem consciência
do nosso processo histórico. E qual o referencial que a socie
dade brasileira tem do ponto de vista político, do ponto de
vista administrativo? A sociedade atual lembra da ditadura.
Não gostou dela, porque ela não fez o que o povo imaginava.
Depois a sociedade lembra dos governos que se sucederam,
de Sarney, que também não deu certo, e rejeita aquele tipo
de governo. Depois vem Collor. Portanto, a sociedade racio
cina sob o ponto de vista positivo, mas o referencial histórico
que ela tem é esse que viveu. Queremos dizer neste aparte



Janeiro de 1992 DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira 16 245

a V. Ex~ que, a partir da eleição dos Prefeitos do PT 
com Erundina em São Paulo, Olívio Dutra no Rio Grande
do Sul, Vitor Buaiz no Espírito Santo, entre outros, que estão
conseguindo fazer mudanças estruturais, como o combate à
corrupção, a forma de administração no sentido de não punir
a pessoa só porque diverge ideologicamente, além de tratarem
a questão salarial, entre outras, - o referencial histórico mu
dou. Portanto, a partir da eleição desses prefeitos, vamos
ter a era anterior a Erundina e a era posterior a Erundina,
e a sociedade paulistana, com a administração do PT, terá,
na sua trajetória histórica, um processo diferente daquele anti
go continuísmo histórico. Queremos estar, nesse momento,
contribuindo com o processo histórico, e acredito que V. Ex'
compartilha comigo nesse raciocínio de que o PT veio para
contribuir. Não para ser o único, o bom, mas para trazer
uma contribuição no sentido de mostrar que a sociedade brasi
leira tem saída, e trabalhamos exatamente para que o Brasil
possa ser tão grande como a sua sociedade, como o seu povo.

O SR. ADÃO PRETTO - Agradeço ao prezado colega
Valdir Ganzer o aparte. Nesse processo histórico em que vive
mos e presenciamos após o término do Governo Sarney, é
que veio a oportunidade tão esperada pelo povo brasileiro
de eleger o seu Presidente da República. Esse também foi
um momento muito rico para a democracia brasileira, quando
todos os partidos tinham candidatos com propostas e progra
mas. Havia candidatos de todas as espécies, cores e ideologias.
E o povo brasileiro foi às urnas, alguns pela primeira vez,
como eu, votar no Presidente da República. No escrutínio
dos votos foram caindo um por um os representantes da bur
guesia, sobraram apenas duas candidaturas: uma que não men
tia, que tinha um programa, que falava sério e que tinha
proposta para mudar este País; e a outra que só falava inverda
des, coisas particulares, não queria se aprofundar nos debates
sobre as questões políticas, inclusive fazendo coisas absurdas
como o episódio em Caxias do Sul. No jornal Zero Hora
de sexta-feira passada saiu um artigo noticiando o fato. Houve
um quebra-quebra num comício do Collor naquela.cidade
e ele culpou o PT e o PDT. Agora foi publicado que Collor
de Mello contratou uma empreiteira para bagunçar o comício
e jogar a culpa no PT.

Então, foram essas atitudes, que levaram à falta de cons
ciência política, colega Valdir Ganzer, foi exatamente isso
que faltou na oportunidade. O povo brasileiro ainda é muito
pobre de consciência política.

Como dizia, sobraram apenas essas duas candidaturas:
uma, apoiada por todas as forças progressistas do Brasil; e
a outra, por todas as forças conservadoras e reacionárias do
País.

O trabalhador brasileiro, que batalha o dia todo, o agri
cultor na lavoura junto com outros companheiros, o operário
que levanta de madrugada, pega um ônibus lotado também
de trabalhadores, vai para a fábrica, e ali um passa o dia
dando trombadas no outro. Ao fim do expediente, toma um
ônibus novamente superlotado de trabalhadores e a poltrona
em que ia se sentar já está ocupada por outro trabalhador.
Chega em casa e está um bagaço, não quer nem ver traba
lhador na sua frente, quer descansar, quer relaxar, tomar
seu banho, arrumar um aperitivo ou um chimarrão e ligar
a televisão para distrair-se. E na televisão, vê quem? Vê um
outro trabalhador, com a mesma cara dele, até faltando um
dedo, que perdeu trabalhando, e ainda dizendo o seguinte:
"Companheiros, se vocês votarem em mim, vocês vão ter
que me ajudar a governar este País, porque eu não posso

fazê-lo sozinho. Se vocês me elegerem e me deixarem sozinho,
eu não poderei fazer mudança alguma. Mas, juntos, Governo
e povo, organizados, podemos mudar este Brasil. Este Brasil
tem cura, tem saída. Mas vocês, além de votarem em mim,
vão ter que me ajudar a governar".

Em seguida, aparecia na televisão alguém que não era
trabalhador, um cara bonito, bem-alinhado, bem-apessoado,
com banca de galã de novela. A gente quase que sentia o
perfume dele na televisão! Dizia ele: "Minha gente, se vocês
votarem em mim vou mudar este Brasil, vou cassar os marajás,
vou punir os corruptos. Basta você votar em mim que o resto
eu faço". O trabalhador, que não tinha consciência política,
ficava raciocinando: "Mas eu vou votar nesse trabalhador
e ainda vou ter que ajudá-lo a governar? Então, vou votar
nesse outro, que é sabido e faz as coisas sozinho. Simples
mente, dou-lhe o voto e ele muda o Brasil".

E, assim, este povo brasileiro, que tinha tanta sede, tanta
gana de eleger seu governo, agora elege uma coisa dessas
que está aí! Esse homem se elegeu com a promessa de morali
dade, de punir os corruptos. Basta olharmos para ver que
em todos os setores deste Governo está "pintando" corrupção.
Até na LBA, que era comandada por sua própria esposa!

Imaginem, meus amigos, a frustração do povo que votou
neste Governo. Por isso, hoje, quando conversamos com o
trabalhador, não se ouve dizer: "votei em Collor de Mello".
Se alguém disser isso, estará arrancando os cabelos de arrepen
dimento, porque, realmente, foi uma grande frustração.

Mas, Sr. Presidente e prezados colegas, como, então,
esse povo brasileiro é tão frustrado nas eleições e agora na
próxima eleição, após a do Collor, elege novamente a maioria
e a quase totalidade dos governos de estado com apoio deste
Governo, a maioria do Congresso Nacional e das Assembléias
Legislativas?

Pois bem, prezados colegas, quando passaram as eleições,
perdemos para Collor de Mello por uma margem muito peque
na. De cada cem brasileiros que votaram, apenas quatro a
mais votaram no Collor do que no Lula. Apenas 4%. Isso
serviu para dar um susto muito grande na burguesia, essa
burguesia que governa o Brasil já há 500 anos. Desde que
o Brasil foi descoberto são eles que estão mandando. E, pela
primeira vez em que· os trabalhadores concorreram com um
candidato próprio, quase que chegamos lá. E S. Ex~ sabia
que estivemos tão perto do poder político e, também, que

.Collor de Mello iria frustrar este povo, porque não ia cumprir
com o que prometeu, iria fazer tudo ao contrário.

Basta analisarmos a mídia que está nas maõs da burguesia,
a grande imprensa, e V. Ex~5 verão que todos falam mal dos
políticos. Basta ser político para ser safado, corrupto, ladrão,
ser tudo o que não presta. Tudo de ruim é jogado em cima
dos políticos. Essa é uma tática usada por eles para se mante
rem no poder por mais tempo.

Os trabalhadores não elegeram nenhum governo, elege
ram a ampla maioria do Congresso e das Assembléias Legisla
tivas. Tivemos quase 50% de votos nulos e brancos na eleição
para Deputados, Senadores e Governadores.

Então o povo, frustrado, não votou, mas a burguesia
votou; e votou certo, no candidato deles, e eles continuaram

,mandando e manipulando o povo do jeito que sempre fizeram.
Foi feita uma pesquisa dias atrás e chegou-se à triste conclusão
de que apenas 3% do povo ainda acredita em partidos políti
cos; 97% dos brasileiros não acreditam mais nos políticos.
Isso é muito sério, é muito grave, prezados colegas. Basta
continuarmos observando esses meios de comunicação.
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Essa convocação que Collor de Mello fez ao éongresso
Nacional - V. Ex.' são testemunhas - a grande imprensa
não publicou com total clareza o motivo. Não disse que Collor
de Mello estava convocando o Congresso. Pllra tapar o rombo
que os corruptos fizeram na Previdência e que vai cobrar
mais impostos dos trabalhadores e do empresário honesto.
Em vez de Collor prender os corruptos. Fazê-los devolver
o que roubaram, confiscar os seus bens; ~le prefere cobrar
mais imposto de quem é honesto. Seria essa a manchete dos
jornais, mas no começo era a seguinte: "Os Srs. Deputados
estão convidados a ir a Brasília para ficarem quinze dias e,
para isso, receberão uma bagatela de quase 5 milhões de
cruzeiros". Estas eram as grandes manchetes nos jornais. Isso
causa revolta no povo.

Se a imprensa dissesse que ainda existem no País políticos
confiáveis, ela teria de dizer que em Porto Alegre vamos
quebrar um tabu de duzentos anos. Quando foi que, até agora,
na história política de Porto Alegre, um partido conseguiu
eleger o sucessor? Nem o próprio Brizola, que foi prefeito
de Porto Alegre, elegeu-se Governador do Estado e não fez
o seu sucessor na prefeitura. Agora vamos eleger um prefeito
petista apoiado pelos partidos de esquerda - PSB e PC 
e, quem sabe, por outros partidos que se somem a nós.

Em São Paulo, prezado colega Valdir Ganzer, o povo
paulista vai custar a ter saudade da Prefeita Erundina, porque
vamos continuar naquela prefeitura, desta vez com o Senador
Eduardo Suplicy. Em Ronda Alta, no Rio Grande do Sul,
onde mandamos, ganhamos uma eleição contra uma coligação
feita entre o PMDB, o PDS, o PFL e o PTB. Hoje essa
mesma coligação não consegue a~rumar candidato, porque
ninguém está querendo passsar por um vexame. Vamos fazer
de 70% a 80% dos votos.

Então, se a imprensa dissesse que no Brasil ainda existem
políticos confiáveis, ela ia ter que falar nas administrações
petistas e talvez nas administrações de outros partidos de es
querda, porque não queremos ser os bonzinhos, os moços
do passo certo, mas somos uma alternativa. Fomos colocados
todos juntos, todos no mesmo saco; sendo político, ninguém
presta. Esta é a tática que a burguesia usa para se manter
no poder ainda por mais tempo.

Agradeço a tolerância da Mesa, aqui fica o meu muito
obrigado.

ASRA. PRESIDENTE (Irma Passoni) -Sehouver algum
Parlamentar que não tenha podido registrar o seu nome no
painel - tivemos uma pane - poderá dirigir-se à Mesa e
fazer constar o seu nome na lista que está aqui.

A SRA. PRESIDENTE (Irma Passoni).- Com a palavra
o Deputado Luiz Carlos Hauly.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PST - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr· Presidente, S~ Deputada, Srs. Deputados,
lamentavelmente, o Congresso Nacional foi convocado pelo
Presidente da República. Busco uma frase dita recentemente
por S. Ex·: "Quem não tem competência não se estabelece".
E vou buscar, exatamente no relatório da CPI do INSS que
fizemos no início do período legislativo do ano passado, o
levantamento que o Congresso Nacional fez - as duas Casas,
em Comissão Parlamentar de Inquérito Mista - para tirar
raios-X, um diagnóstico da Previdência Social no Brasil. E
o Congresso Nacional, através da CPI, detectou - e o fez
com mérito, com muito louvor - se não todos, a grande
maioria dos problemas do Instituto Nacional de Seguro Social

.brasileiro. Pois bem, fui Sub-Relator de Arrecadação e Fiscali-

zação. Foram quatro sub-relatorias, em uma das quais fui
sub-relator, e o Presidente foi o Deputado Eduardo Jorge.
A nossa constatação, à época, foram as mesmas que tenho
hoje. a fazer sobre o INSS: a ineficiência administrativa, o
descaso com as autoridades, o gigantismo da instituição, o
excesso de fraudes e sonegações, a própria complexidade da
legislação e vai por aí adiante.

Ainda ontem, com a presença do Presidente do INSS
na Comissão de Finanças e Tributação, tive oportunidade
de dizer, olhando diretamente para o Presidente do INSS
- e o tinha afirmado momentos antes aqui no plenário da
Casa - que o que o Presidente da República tinha de fazer,
já que não podemos eliminar o Presidente da República da
Presidência da República neste momento, seria restabelecer
a credibilidade, pelo menos setorialmente, no Ministério do
Trabalho e Previdência Social e também no INSS; deveria
demitir os dois, o Ministro e o Presidente do INSS, sumaria
mente, por incompetência e irresponsabilidade; nomearia dois
nomes de respeito, um no Ministério - ou pelo menos que
tivesse o respeito de boa parte desta Casa e da sociedade
- e começaria a discutir com seriedade a questão da Previ
dência Social, porque não se tem condição alguma de discutir
com o Sr. José Arnaldo Rossi e com o Ministro Rogério
Magri. Não dá para discutir nada até com outros interlocu
tores, com outros Ministros que ainda tenham alguma credibi
lidade, quem vai ser o executor, quem vai ser o gerente;
os dois são incompetentes, fato já detectado na CPI da Previ
dência, e nenhuma providência foi tomada até agora.

Agora, do seu lado, o Parlamento, o Congresso Nacional
tomou as suas providências: discutiu, votou e aprovou duas
legislações básicas para a Previdência, a Lei de Custeio e
a Lei de Benefícios. Pois bem, se o Ministro Magri e o Presi
dente do INSS tivessem seguido o que a CPI tinha detectado,
as mudanças todas sugeridas, por certo não teríamos os proble
mas que temos hoje.

Quando da aprovação da Lei de Custeio e da Lei de
Benefícios, por negligência mais uma vez administrativa e
gerencial dos dois, ficou essa situação do aumento do salário
mínimo, a indexação, e ficou esse vazio legal em que o Ministro
deu o índice. Os aposentados, dentro da lei, recorreram justa
mente de um direito ofendido, porque não se havia regula
mentado, em tempo hábil, aquilo que dispunham a Lei de
Custeio e a Lei de Benefícios. E daí a demanda de ações,
e o Congresso Nacional é chamado para vir aqui deliberar
sobre um projeto de lei que aumenta indiscriminadamente
as alíquotas das contribuições previdenciárias.

Ontem vi claramente, mais uma vez, a incompetência
deles e constatei, olhando nos olhos do Sr. José Arnaldo
Rossi, que trouxe a esta Casa tão-somente três folhas de papel:
uma, com a arrecadação e a despesa do ano passado, mês
a mês; outra, com duas projeções estimativas da despesa com
benefício previdenciário no exercício de 1992, sem o reajuste
de 147%; e uma outra folha, com o reajuste de 147%.

Para começo de conversa, o que se discute são os 59%,
porque os outros 54% já foram deliberados, o que se discute
é o que vai dos 54% até 147%, que dá 59%.

Pois bem, pior ainda foi o projeto de lei do Governo,
que convoca o Congresso Nacional para deliberar sobre essa
proposta, sem nenhuma informação básica. Quer dizer, tínha
mos de ter dados, quadros detalhados da arrecadação do ano
passado, das implicações desse aumento de alíquotas, todas
as projeções dos impactos para o trabalhador rural, detalhadas
em gráficos, projetando-os para o Congresso Nacional. Não
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com essa falta de respeito de trazer três folhas de papel, sem
nenhuma informação adicional, nada convincente para o Con
gresso Nacional. Tanto é verdade que o Colégio de Líderes
está reunido ne§te momento. Acabei de sair de lá. Como
Líder do PST participo também do Colégio de Líderes, e
há unanimidade pela rejeição do projeto de lei.

. Vejam a situação em que nos encontramos. A discussão
lá, agora, é qual a saída após a rejeição do proje~o. d~ lei,
o que o Congresso Nacional va~ fazer após essa re]eI.çao n~

segunda-feira. O Congresso NacIonal permat.tece reumdo a.te
o final do mês por autoconvocação, ou nomeIa-s,e uma comIS
são específica para tratar desse assunto neste penodo de reces-
so parlamentar? . .

Tenho comigo os dados que foram sobcItados pelo PT .
junto ao Tribunal de Contas da União, os dados que foram
solicitados pelo PMDB no coIlleço desta semana e os dados
da Subcomissão de Finanças para tratar do assunto do INSS,
da Seguridade e da Previdência Social, .da.qu.al ta~~ém fui,
ontem, designado Relator. Essa SubcomIssao e presIdida pelo
Deputado Jackson Pereira. Estive,mos agora ha pouco nu~a

audiência com o Presidente do Tnbunal de Contas da Umao
para buscar informações, juntamente com os Deputados Ma
noel Castro e Paulo Bernardo, este do PT, e a informação
foi de que antes de segunda-feira ele não tem .coll:dições de
dar nenhuma informação a esta Casa, e, maIS amda, que
na segunda-feira provavelmente ele deverá designar um Mini~
tro-Relator para relatar as informações, porque el~ quer preCI
são de informações. As informações serão precánas, mas elas
são importantes e têm de ser precisas, porque estaremos lidan
do com algo que diz respeito a toda a sociedade. São empre
gados, empregadores, aposentados e pensionistas imaginando
alguma solução, alguma saída para toda essa situação. Todos
temos vontade de discutir a matéria, mas é imprescindível
a demissão sumária, por incompetência, do Ministro Rogério
Magri e do Sr. José Arnaldo Rossi, do INSS, sem o que
não dá para discutir nada. Posteriormente, passaríamos a rever
ponto por ponto as questões da Previdência.

Tenho comigo uma série de idéias, inclusive uma proposta
tramitando nesta Casa sobre a reforma tributária completa,
para resolução, de uma vez por todas, do problema fiscal
do País. Tenho uma proposta-síntese, que é uma emenda
constitucional, como 190 assinaturas, que já está com o parecer
favorável do Relator da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, que deverá ser apreciada e que reduziria o
elenco de tributos no País a cinco impostos e a uma contri
buição previdenciária.

No meu modesto entendimento, a contribuição previden
ciária deveria se resumir apenas a uma única incidência para
todos os fins e necessidades. Com uma alíquota para o empre
gado, outra para o empregador e uma outra para o Finsocial,
resumiríamos o sistema tributário em cinco incidências: comér
cio exterior, Imposto de Renda, imposto sobre transações
financeiras, um novo ICM, que englobaria o IPI, o ISS, o
ICMS e o IW, e o imposto patrimonial, que englobaria o
atual IPTU, o ITR e ,o IPVA e uma contribuição previden
ciária. Poderia o Congresso Nacional discutir numa única inci
dência, digamos, 20%, 25%, 30%, não sei precisar, porque
não fiz as contas ainda desse tipo de cálculo. Aí a discussão
seria se é sobre a folha ou sobre o faturamento da empresa.
Eu, particularmente, defendo que deva ser sobre a folha de
pagamento. Outros defendem que deva ser sobre o fatura
mento.

A preocupação a respeito da incidência tributária sobre
o faturamento é que, evidentemente, virou uma cascata. To
das as incidências tributárias anteriores e posteriores sobre
o faturamento viraram uma cascata. Temos condições de dis
cutir isso com calma.

Ouço o nobre Deputado Jorge Uequed.
O Sr. Jorge Uequed - Ouço V. Ex' com muita atenção,

especialmente porque V. Ex' debate um assunto que a Nação
está acompanhando e que conhece profundamente devido à

,sua atividade profissional e ao exercício da atividade pública
no Estado do Paraná. Permita-me V. Ex' discordar apenas
no que tange à tributação de um percentual sobre a folha
de pagamentos. Isso já traz aos trabalhadores, nos dias de
hoje, grandes dificuldades. Sempre que se tributa a folha de
salários, nas crises da economia e nas dispensas de servidores,
são eles os primeiros a serem atingidos e, conseqüentemente,
reduz-se o valor e a contribuição previdenciária, quando sabe
mos que é exatamente sobre o faturamento das empresas
- que ora está em crise,.um setor da economia, mas outros
mantêm-se em alta - que se vai manter um patamar sempre
elevado da contribuição previdenciária. Digo a V. Ex' que
pelas análises que fizemos em 1981-1982 e pelos estudos que
praticamos junto com o Deputado Floriceno Paixão, autor
dessa idéia, quer-se discutir agora a nova Previdência. Não
é preciso discuti-la. Basta buscar o projeto do Deputado Flori
ceno Paixão, que ,está pronto e que foi vetado pelo Presidente
Collor. Mas quero lembrar a V. Ex' que na tributação o per
centual é incidente sobre o faturamento. E este especifica
mente mostra que a economia é que sofre percalços em algu
mas Unidades da Federação, em outras está em grande avanço
e mantém sempre uma renda equilibrada da Previdência.
Quando a tributação é s6 sobre o salário ela sofre as crises
cíclicas da economia, os trabalhadores pagam muito caro e
são duplamente prejudicados pelo desemprego e pelas crises
que ocorrem na Previdência Social e pela falta de receita.
Hoje V. Ex' assiste isso. A recessão causa o desemprego,
diminui a receita da Previdência, aumentam suas despesas.
Se tivesse apenas incidindo um percentual sobre o faturamento
das empresas, essa crise seria muito menor. Contudo, acom
panho toda a linha de raciocínio de V. Ex' com muita atenção.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Nobre Deputado Jorge
Uequed, na minha interpretação a incidência de uma única
contribuição sobre o faturamento implica uma cascata e evi
dentemente vai para os preços de qualquer maneira, numa
incidência direta sobre a folha, e, esse é o meu entendimento,
ela iria exatamente em cima daquilo que é a parte da remune
ração do trabalho. E também se estenderia a todos os demais
trabalhadores de outras atividades, a quem se poderia dar
o mesmo tratamento. Como faríamos com uma única incidên
cia na questão do faturamento? Teríamos mais dificuldade,
evidentemente, para tratar de uma alíquota de incidência so
bre o faturamento, por exe1l!plo, de um profissional liberal,
ou de uma outra atividade. E uma questão em aberto. Tam
bém não morro de amores por essa incidência de tributação
dessa maneira, mas entendo que essa questão deve ser repen
sada com uma única contribuição, para resolver o problema
do outro lado do balcão. Refiro-me às empresas e às pessoas
físicas, que fazem suas contribuições, tomando-se quase que
impossível controlar, do ponto de vista da fiscalização. Isso
quer dizer que com um volume menor, com um único Dar;'
de recolhimento, teríamos uma simp':iicação no sistema. A
minha idéia é nesse sentido da simpliticação:

Com prazer, ouço o nobre Deputado Jurandyr p')i:~·



248 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Janeiro de 1992

o Sr. Jurandyr Paixão - Nobre Deputado, estamos ou
vindo o pronunciamento de V. Ex~ com muita atenção. V.
Ex~ toca num problema que tem profunda relevância. Endosso
as acres críticas que V. Ex. faz ao Presidente da República,
pedindo vênia para complementá-las. ~a~entavelmente, esta:
mos vivendo o resultado de uma elelçaofraudada - e fOl
fraudada porque foi produto da mídia, e a mídi~ inventa.
Qual a sustentação política que tinha o atual PreSIdente da
República quando candidato à Presidência? Nenhuma. Inven
tou um arremedo de partido, juntou meia dúzia de pessoas
e, com uma campanha das mais caras que a história deste
País registra, conseguiu, através da mídia, da falácia e da
enganação, chegar onde chegou. O que considero bastante
grave, nobre Deputado, é o fato de o Sr. Presidente da ~epú

blica não ter a mínima consideração pelo Congresso NaciOnal.
Ontem na Comissão de Finanças e Tributação, indaguei do
Dr. Ar~aldo Rossi e do Dr. Roberto Macedo a opinião que
tinham a respeito dos integrantes do Congresso Nacional,
porque para mandar um projeto, uma ~ensagem com? ~sta

a este Parlamento é preciso que o PreSIdente da Repubbca,
tenha o entendimento de que somos energúmenos, incultos
ilustrados, homens sem vértebras. Caso contrário, não dá para
entender o procedimento de S. Ex· Criou-se nesta mensagem
- basta ler sua fundamentação para verificar o que digo 
a lei cautelar. Nunca ouvi isso nos bancos escolares e jamais
li a respeito nos livros de Direito. Se o Governo precisa se
acautelar de algum susto, que lance mão da medida cautelar
inominada, que está no Código de Processo Civil. É legislação
vigente neste País. O que temos é um projeto eivado de incons
titucionalidade berrantes e flagrantes. Nobre Deputado, não
me alongarei mais, mas gostaria de dizer que s6 encontro
uma explicação para tudo isso: Essa mensagem é o resultado
de um sonho do Presidente da República. Por defeitos de
personalidade, por defeitos de psiquismo, o Pres~dente so~ho~

que era rei. Depois se acomodou no sonho e aceItou ser tao-so
imperador. E com esse defeito de personalidade ele não é
capaz de ouvir, de conversar, de dialogar. Tanto é verdade
que tem ao seu derredor as figuras menos expressivas em
todos os setores das atividades humanas do País. Tem uma
equipe de "juristas". E coloco aqui "juristas" entre aspas,
porque de Direito eles não entendem nada. São juristas por
que tomam dinheiro a juros. E esse projeto vem para compro
var esta minha assertiva, porque, num determinado artigo
- se não me engano o 49 - querem do Congresso um cheque
em branco, e cheque em branco s6 dão os miseráveis que
caem nas mãos dos agiotas.

o SR. LUIZ CARLOS HAULY - Deputados Jurandyr
Paixão, V. Ex· se refere à tabela que me entregou ontem
o INSS. A previsão, sem reajuste, é de 55.9 trilhões; com
reajuste, arredondando, é de 66.8 trilhões. A diferença é de
11 trilhões. A olhos vistos, há uma necessidade de 20% de
incremento. Se V. Ex· pegar o projeto de lei verá aumentos
de alíquotas de 30%, 33%, mais 3%, o que vai dar sessenta
e poucos por cento. Então, não dá para entender essa matemá
tica. Há necessidade de 10% de acréscimo da receita? Não,
ficam majoradas todas as alíquotas do INSS em 10%. Estou
fazendo esse raciocínio à guisa da discussão desse momento.
Obviamente V. Ex! está coberto de razão, a credibilidade
perdida por S. Ex! o Presidente da República poderia ser
restabelecida setorialmente, eliminando alguns incompeten
tes, como o Ministro Antônio Rogério Magri e o Presidente
,do INSS.

Ouço com prazer o nobre Deputado Clóvis Assis, do
PDT da Bahia.

O Sr. Clóvis Assis - Deputado Luiz Carlos Hauly, estou
bastante atento ao discurso de V. Ex! e vou levantar duas
questões principais para ouvir a sua opinião. A primeira é
quanto à Previdência encarada como um todo, ou seja, a
Previdência encarada como aposentadorias, pensões e tam
bém como seguridade social, ação social e saúde. Quando
V. Ex· fala num imposto, numa taxação única, essa taxação
seria da previdência como um todo ou seria uma taxação
da previdência sobre aposentadorias e pensões e de outro
lado, ficaria a ação social, no caso, a saúde? A minha segunda
indagação é quanto à forma de participação dos governos
federal municipal e estadual como fonte arrecadadora da Pre
vidência, para que esta contribuição, como manda a lei, seja
realmente obedecida. Sabemos que o grande problema da
previdência surgiu também da falta de pagamento dos Esta
dos, dos Municípios e da pr6pria União e, com isto, acabou-se
a reserva técnica, e o dinheiro que a Previdência tinha arrecado
dos trabalhadores e do empregador foi usado indevidamente,
até para consertar estradas, o que não é justificável. Então,
usou-se o dinheiro da previdência para tratamento de esgoto,
para consertar estradas, para consertar automóveis, ônibus
etc., e deixou-se de lado o aposentado. Por isso hoje esses
o podem pagar o preço da irresponsabilidade deste Governo.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Nobre Deputado Cló
vis Assis, ouvi com muita satisfação o aparte de V. Ex~ A
contribuição única da previdência incidiria sobre a folha ou
sobre o faturamento. Mas, na da minha proposta de emenda
constituicional de reforma do capítulo relativo ao sistema tri
butário, prevê-se um único fisco nacional, um único agente
arrecadador, descentralizado nos Estados. Seria um único fis
ç:o nacional arrecadando cinco impostos e uma contribuição
previdenciária a nível nacional, quer dizer, ter-se-ia um único
fisco. O fiscal iria fiscalizar do patrimonial ao Imposto de
Renda.

Então, não vejo grandes problemas. Na questão dos Esta
dos e dos Municípios seriam partilhas automáticas. Para cada
instância de governo. Restabeleceríamos, através de uma dis
cussão ampla sobre o papel do Estado e a competência da
União, dos Estados e dos Municípios. Estou vendo hoje os
Municípios a cada dia mais assumindo, sob o Regime Jurídico
Único, a questão estatutária. Os funcionários das prefeituras
estão sendo cada vez mais estatutários e vêm desonerar a
Previdência Social. Há também um dispositivo constitucional
sobre o encontro de contas, que até hoje não foi regulamen
tado, e precisa ser, para resolver essa situação de tantas contri
,buições que foram feitas no ano passado.

Não quero abusar da Mesa nem dos Srs. Deputados,
mas gostaria de encerrar dizendo que acredito e tenho absoluta
certeza de que a previdência Social no Brasil é viável; basta
que haja competência, honestidade e seriedade no gerencia
mento desta máquina gigantesca. Poder-se-ia contar com um
cons6rcio dos trabalhadores, dos empresários e até das demais
instâncias de poder na co-gestão da Previdência Social no
Brasil. Também acredito no setor público brasileiro e em
sua biabilização, voltando às suas prerrogativas clássicas e
fundamentais de aumentar a qualidade de vida e do bem-estar
social, de produzir a infra-estrutura necessária para a geração
do progresso e desenvolvimento econômico e social do nosso
País.
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Então, Srs. Deputados, nesta convicção que tenho sobre
o nosso País, sobre a resolução das questões administrativas,
evidentemente precisamos de um exemplo. Estamos cheios
da falta de exemplos, da falta de seriedade. E eu venho de
um Estado que, graças a Deus, é um Estado que tem dado
certo neste País, o Paraná. Numa administração em que tive
a honra de participar como Secretário da Fazenda do então
Governador do Estado Álvaro Dias, demos uma demons
tração ao País de que, em meio à crise, à maior inflação
da história deste País, conseguimos sobreviver, pagar as nossas
contas em dia, regularmente, a dívida interna, a externa, folha
de pagamento, encargos sociais, construímos o gigantesco pro
grama de obras no nosso Estado, que felizmente se constitui
num exemplo para o País, o que não acontece com o atual
Presidente da República que vem com um exemplo negativo,
pois passou pela Prefeitura de Maceió como biônico e não
fez nada; foi Governador de Alagoas por dois anos e não
demonstrou coisa alguma. Ficou a maior parte do tempo via
jando. Nesse sentido, precisamos voltar ao exemplo que não
existe neste País: a seriedade, a responsabilidade.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Irma Passoni) - Vai-se passar
ao horário de

VII - COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Irma Passoni) - Com
a palavra o nobre Deputado Paes Landim, pelo Bloco Parla
mentar, que disporá de 10 minutos na tribuna.

O SR. PAES LANDIM (Bloco - PI) - Sr' Presidente,
"A reação exacerbada de diversos setores da sociedade, parti
dos políticos, amplas áreas dos poderes da República e até
dos órgãos de informação à crise que se abate sobre a Previ
dência Social contribui para agravar a situação.

Nesse clima emocional, não se percebe que, no caso,
está-se desvendando apenas um aspecto, talvez o mais dramá
tico, de um perverso sistema de administração pública que
há várias décadas, dominado por uma obsoleta estrutura buro
crática e institucional, vem mantendo o País numa sucessão
de crises econômicas e sociais, em que se destaca a persistência
do desperdício de verbas, da inflação e da concentração de
renda.

As distorções desse sistema são comparáveis às que o
desmoronamento do império soviético ora põe em evidência".

Sr' Presidente, essas são as palavras iniciais do importante
editorial de primeira página do jornal O Globo, que deveria
servir de reflexão para esta Casa. Longe de se concentrarem
na objetividade do problema, na radiografia séria do drama
da Previdência Social, os debates se vêm situando em aspectos
emocionais, como disse muito bem O Globo, em análises pes
soais, em ressentimentos eleitoreiros, não obstante o resultado
eleitoral. Os debates que temos ouvido nesta Casa têm sido
lamentáveis. Seria oportuno que as reflexões lançadas pelo
jornal O Globo servissem para meditação de todos que se
empenham em demonstrar seriedade na análise do problema
da Previdência.

Continua o editorial, com muita sabedoria:

"Encarar os fatos com objetividade é a solução.
Desde logo, constatar na questão da Previdência que
a receita depende da massa de salários dos trabalha
dores ativos que para ela contribuem, e que ora se

acha em declínio com a recessão. Duas circunstâncias
agravam essa deficiência. Em primeiro lugar - pelo
menor tempo de serviço para a concessão de aposenta
doria, pela média de prolongamento de vida hoje supe
rior a 50 anos e a diminuição da taxa de crescimento
demográfico~ reduziu-se a proporção entre o número
de ativos e o de aposentados.

Em segundo lugar, cresceu o contingente de traba
IhadOJes no setor informal, estimado pelo IBGE em
metade da força de trabalho, os quais não são contri-
buintes. .

Esses fatores resultaram em que a relação entre
a receita previdenciária e o PIB caiu de mais de 4%
em 1981, para menos de 3% em 1989.

Tal realidade não é levada em conta pelo , juízes
singulares que, por liminares e sentenças'· .-' ,meira
instância, vêm determinando pagamentos sob ameaça
de prisão para os agentes do poder público, subver
tendo a idéia de orçamento e os princípios mais elemen
tares de gestão financeira."

Sr' Presidente,O ·Globo, é um jornal insuspeito, porque
tem levado à opinião pública críticas as mais contundentes
a vários aspectos administrativos do atual Governo da Repú
blica. Portanto, sua análise é bastante significativa.

Continua aquele editorial mais adiante:

"Como a situação da Previdência se insere no dra
ma administrativo, econômico e social do País, uma
agenda para compreendê-la deverá abranger, além de
fórmulas conjunturais de recuperação da receita, uma
radical transformação do sistema previdenciário, rede
finindo seu esquema de gestão e financiamento, envol
vendo temas como a retomada do crescimento, a expan
são dos salários reais, a ampliação da oferta de emprego
e a redução do mercado informal."

Essas ponderações, entre outras, Sr' Presidente, trazidas
hoje pelo jornal O Globo, repito, deveriam servir de agenda
real para as discussões que se operam nesta Casa a respeito
da Previdência Social, que é um problema desgastante que
se vem arrastando há décadas, como muito bem disse o jornal,
com uma imensa burocracia, com acúmulo de assistencialismo
e do desperdício na alocação de recursos. E o Presidente
da República atual nada tem a ver com esse sério problema,
que foi herdado, problema que a Constituição agravou com
uma série de protecionismos, sem correspondência na reali
dade econômica e social do País; e as políticas salariais formu
ladas congressualmente e as interpretações jurídicas dos nos
sos tribunais o têm piorado ainda mais, repercutindo em toda
a ossatura econômica, fiscal e - por que não - monetária
do nosso País.

Sr. Presidente, precisamos levar em conta que foi a partir
de denúncias efetuadas o ano passado que, pela primeira vez
na história da República, foram presas pessoas implicadas
em desvios de volumosos recursos da Previdência. Todas as
medidas foram tomadas, visando a modernizar a Previdência,
a corrigir suas gravíssimas distorções - ela, que é fruto de
todo um peleguismo que dominou durante anos os institutos
de Previdência neste País, como a história atesta. Portanto,
não é justo quero ao Sr. Presidente da República se atribuam
as deformações, as perversões, as dificuldades que o sistema
previdenciário do nosso País atravessa. Até porque, Sr' Presi
dente, acredito que, com as modificações hoje, no mundo
inteiro, em matéria previdenciária, talvez tenhamos o sistema
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previdenciário mais-obsoleto e oneroso do mundo, sobretudo
no Ocidente. O problema da Previdência não pode ficar isola
do, portanto, do contexto, do sopro de modernização que
sacode o mundo.

Há poucos dias, S~ Presidente, participei em São Paulo,
juntamente com vários colegas de todos ,os partidos, de um
seminário sobre a experiência de modenização e desenvol
vimento do México, do Chile, da Bolívia e da Argentina,
promovido pelo jornal O Estado de S. Paulo, em parceria
com o Conselho de Empresários Privados da América Latina.
E, a uma pergunta de eminente parlamentar sobre quais as
condições que estariam levando a Argentina a controlar a
inflação e a reduzir seu imenso déficit público e conseguir
um ajuste stand by, àquela altura, com o Fundo Monetário
Internacional, um dos três expositores argentinos respondeu,
com muita ênfase, que, na Argentina, além da compreensão
do Congresso sobre as dificuldades da economia, no que diz
respeito à política salarial, o Judiciário chegou à conclusão
de que o maior desrespeito aos direitos dos trabalhadores
ativos e inativos é exatamente o descontrole inflacionário.

Sr. Presidente, precisamos atentar para o fato de que,
sem rígido controle dos gastos públicos - e entre eles se
insere realmente a contrapartida de recursos para as recentes
decisões judiciais em matéria previdenciária, o País não conse
guirá ajustar a sua economia, sob pena de correr o risco da
eclosão de um processo inflacionário, que, conseqüentemente,
fará erodir todas as vantagens nominais legislativas ou judiciá
rias, obtidas pelos trabalhadores e pelos aposen~ados em nosso
País.

Por essas razões, Sr. Presidente, solicitaria, nesta data,
a transcrição do editorial do jornal O Globo, a fim de que
sirva de reflexão aos nossos Pares nas discussões que se travem
sob caráter emocional, sobretudo neste momento, no Con
gresso Nacional.

EDITORIAL A QUE SE REFERE O ORADOR:

O PROJETO PARA O BRASIL

A reação exacerbada de diversos setores da sociedade,
partidos políticos, ampla área dos poderes da República e
até dos órgãos de informação à crise que se abate sobre a
Previdência Social contribui para agravar a situação.

Nesse clima emociOnal, não se percebe que, no caso,
está se desvendando apenas um aspecto, talvez o mais dramá
tico, de um perverso sistema de administração pública que
há várias décadas, dominado por uma obsoleta estrutura
burocrática e institucional, vem mantendo o País numa suces
são de crises econômicas e sociais, em que se destaca a persis
tência do desperdício de verbas, da inflação e da concentração
de renda.

As distorções desse sistema são comparáveis às que o
desmoranamento do império soviético ora põe em evidência.

"'.. Não tem cabimento, portanto, atribuir ao Presidente Co
llor, toda a responsabilidade pelo que esta ocorrendo. As
manifestações generalizadas de ressentimento contra o seu
governo, se em parte fundamentam-se na atuação de auxiliares
diretos que demonstram falhas de competência e deficiências
de padrão ético, de outro lado não se justificam quando
se atenta na sua corajosa decisão de ultrapassar preconceitos
ideológicos e estatizantes, numa ampla abertura de moderni
zação institucional.

Como observamos em editorial publicado no dia 19 de
dezembro passado: "seria fácil para o Presidente apelar para

a demagogia. Ao invés disso, se-de um lado reage às pressões,
de outro solicita que lhe apresentem políticas compensató
rias". E concluíamos dizendo que "a hora não é de hesitação
nem de pânico; é de entendimento e trabalho".

Encarar os fatos com objetividade é a solução. Desde
logo, constar na questão da previdência que a receita depende
da massa de salários dos trabalhadores ativos que para ela
contribuem, e que ora se acha em declínio com a recessão.

Duas circunstâncias agravam essa deficiência. Em primei-
, ro lugar pelo menor tempo de serviço para a concessão de
aposentadoria, pela média de prolongamento de vida hoje
superior a 50 anos e a diminuição da taxa de crescimento
demográfico reduziu-se a proporção entre o número de ativos
e o de aposentados.

Em segundo lugar, cresceu o contingente de trabalha
dores no setor informal, estimado pelo IBGE em metade
da força de trablaho, os quais não são contribuintes.

Esses fatores, resultaram em que a relação entre a receita
previdenciárias e o PIB caiu de mais de 4% em 1981, para
menos de 3% em 1989.

Tal realidade não é levada em conta pelos juízes singu
lares que, por liminares e sentenças de primeira instância,
vêm determinando pagamentos sob ameaça de prisão para
os agentes do poder público, subvertendo a idéia de orçamento
e os princípios mais elementares de gestão financeira.

Por isso, o Presidente Collor lembrou que entre os pontos
das emendas constitucionais propostos ao Congresso inclui-se
"a volta da vocatória para evitar esse imbróglio jurídico que
hoje estamos vivendo".

Ganharia o debate em clareza se o Supremo Tribunal
Federal, por seu plenário, antecipasse o pronunciamento so
bre o pleito dos aposentados, à luz da Constituição e das
leis. Até que essa decisão seja proferida, o bom senso acon
selha que seja sobrestada qualquer deliberação do Legislativo.

Enquanto isso, convém que o Congresso reexamine a
distribuição no Orçamento que foi dada ao Finsocial, que
fundamentalmente se destina a complementar os recursos da
Previdência, mas que parece ter sido desviado para despesas
que incluem construção de Ciac e aquisições de bicicletas,
como também para a LBA, a Educação e até o pagamento
do funcionalismo público.

Como a situação da Previdências se insere no drama admi
nistrativo, econômico e social do País, uma agenda para com
preendê-la deverá abranger, além de fórmulas conjunturais
de recuperação da receita, uma radical transformação do siste
ma previdenciário, redefinindo seu esquema de gestão e finan
ciamento, envolvendo temas como a retomada do crescimen
to, a expansão dos salários reais, a ampliação da oferta de
emprego e a redução do mercado informal.

Trazer sugestões para essa agenda, procurando compati
bilizá-la com a contenção da inflação, é dever dos que detêm
parcelas de responsabilidade nos nossos destinos, seja em fun
ções de governo ou no exercício democrático da oposição,
seja na condução ou na informação da sociedade.

Com isso, °momento crítico que a Nação enfrenta estará
abrindo espaço para uma discussão concreta e abrangente
do que possa vir a ser um projeto do Brasil em face dà nova
realidade geopolítica do mundo que prenuncia o próximo sé
culo.

Esse objetivo pode e deve inspirar-se em que, na nossa
história, todas as gerações que nos precederam souberam
transformar as crises mais agudas e dramáticos em prólogos
de recuperação e renascimento.
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o SR. PRESIDENTE (Aloisio Vasconcelos) - A Mesa
determina o encaminhamento do soliçitado pelo nobre Depu
tado Paes Landim.

Durante o discurso do Sr. Paes Landim a Sr'! Irma
Passoni, 4q Suplente de Secretário deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Aloisio Vascon
celos, § 2q do art. 18 do Regimento Interno.

o SR. PRESIDENTE (Aloísio Vasconcelos) - Ainda
dentro do período de Comunicações Parlamentares, concedo
a palavra à nobre Deputada Irma Passoni, do PT de São
Paulo, que disporá de dez minutos na tribuna.

A SRa IRMA PASSONI (PT-SP. Sem revi~ao da orado
ra) - Sr. Presidente, espero não utilizar todo () tempo de que
disponho serei breve.

Inicialmente, desejo comunicar que o 1'1' decidiu formar
uma comissão de Parlamentares para, juntamente com asses:
sores, estudar em profundidade o projeto sobre a Previdência
Social, embora há muito tempo ja venha fazendo isso na CPI
da qual ODeputado Eduardo Jorge foi o Relator-Geral.

O que me preocupa neste momento são os boatós e de
que o Governo vai retirar o projeto. Quais seriam as conse
qüências disto? A primeira é que talvez não tenhamos a possi
bilidade de fazer uma análise mais profunda, global, de vir
a rejeitá-lo e dizer por que rejeitamos, ou de oferecer um
substitutivo.

Talvez o Governo não queira isso e por este motivo retire
o projeto, ou então, porque tenha receio de que o Congresso
Nacional a Câmara e depois o Senado consiga elaborar uma
proposta alternativa para o sistema previdenciário atual. A
meu ver, o grande receio do Governo é este. Ele não quer
receber uma proposta alternativa, porque já tem propostas
prontas comandadas pelo Ministro Antônio Rogerio Magri,
pelo Dr. José Arnaldo Rossi e pelas seguradoras deste País
que visam à privatização. Querem uma privatização rentável,
com lucros, e não com débitos. Essas questões, portanto,
precisam ser levadas muito a sério neste momento.

Rejeitamos as duas hipóteses. Primeiro, a de que o Go
verno retire o projeto sem aceitar um substitutivo, e segunda,
a de que privatize sem a participação do Congresso Nacional.
Essas são duas preocupações muito sérias. Por isso a Comissão
do PT, da qual também faço parte, procura alternativa para,
a curto prazo, encontrar uma saída efetiva para impasse a
longo prazo, examinar a proposta, para que possamos oferecer
à Nação uma alternativa para o sistema previdenciário. Por
tanto, há muita seriedade e empenho por parte dos Parlamen
tares que examinam a proposta objetivamente.

Nesta oportunidade, quero prabenizar a Folha de S. Pau
lo, porque em um debate promovido pela Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática, da qual faço parte,
da qual participavam diretores da Folha, foi-lhes perguntado
por que os jornais só publicavam notícias pessimistas e nenhu
ma notícia otimista. Não sei se foi a partir dessa pergunta
ou se estavam convencidos de que o povo também quer ouvir
boas notícias, apesar da catástrofe nacional, apesar do caos
instalado neste País, mas a Folha criou uma seção intitulada
"Boa Notícia".

Quase todos os dias procuro essa boa notícia no jornal
e a encontro. Por quê? Porque acho que também o povo,
apesar das dificuldades, de desespero, da desestruturação,
quer encontrar uma saída. Ninguém agüenta e~sa situação

de massacre psicológico, econômico e social. Nessa seção o
jornal procura divulgar o que há de bom na sociedade. .

. Portanto, deixo registrada nos Anais desta Casa essa lou
vável iniciativa da Folha de S. Paulo.

V~II'-'ENCERRAMENTO

o SR. PRESIDENTE (Aloísio Vasconcelos) - Nada mais
. havendo a tratar,. VQU encerrar a Sessão.

OBR. PRESIDENTE (Alof.'lio Vasconcelos)-

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Roraima

Júlio Cabral - PTB; Marcelo Luz - PTR; Teresa Jucá
-PDS.

Amapá

Murilo Pinheiro - Bloeo; Valdenor Guedes - PTR.

Pará

Alacid Nunes - Bloco; Carlos Kayath - PTB; Domin
gos Juvenil- PME>B; Eliel Rodrigues - PMDB; Gerson Pe
res - PDS; Hermfnio Calvinho - PMOB; Hilário Coimbra 
PTB; José Diogo - PDS; Mário Chermont - PTB; Mario'
Martins - PMDB; Socorro Gomes - PC do B; Valdir C":ranzer
-PT.

Amazonas

Átila Lins - Bloco; Eduardo Braga - PDC; Euler Ri
beiro - PMDB; í~io Ferreira - Bloco; José Dutra':" PMDB;
Pauderney Avelino - PDC .

RondOnia

Edison Fidelis - PTB; Maurféio C.alixto - Bloco; Pásco
ai Novaes - PTR.

Acre

Adelaide Neri - PMDB; Francisco Diógenes - PDS;
João Maia - Bloco; João Tota - PDS; Mauri Sérgio - PMDB;
Ronivon Santiago - Bloco; 7jla Bezerra - PMDB.

Tocantins

Edmundo Galdino - PSDB; Leomar Ouintanilha 
PDC; Osvaldo Reis - PTR; Paulo Mourão - POSo

Maranhão

C.esar Bandeira - Bloco; Cid C.arvalho - PMDB; Cos
ta Ferreira - Bloco; Daniel Silva - Bloco; Eduardo Matias
- PDC; Francisco Coelho - PDC; Haroldo Sabóia - PDT;
Jayme Santana - PSDB; João Rodolfo - PDS; José Bumett
- Bloco; José Reinaldo - Bloco; Nan Souza - PST; Rosea
na Sarney - Bloco.

Ceará

Antônio dos Santos - Bloco; Ariosto Holanda - PSB;
Carlos Benevides - PMDB; C.arlos Virgflio - PDS; Edson

Silva - PDT; Ernani Viana - PSDB; Luiz Girão - PDl'; Luiz
Pontes - PSDB; Marco Penaforte - PSDB; Maria I.uiza Fon-



252 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Janeiro de 1992

tenele - PSH; Morone Torgan - PSDB; Mauro Sampaio 
PSDB; Orlando Bezerra - Bloco; Pinheiro Landim - PMDB;
Ubiratan Aguiar - PMDB; Vicente Fialho - Bloco.

Piauí

C.aldas Rodrigues - Bloco; Ciro Nogueira - Bloco; Fe
lipe Mendes - PUS; Paulo Silva - PSDB.

Rio Grande do Norte
Flávio Rocha - PL; Henrique flduardo Alves - PMDB;

Iberê Ferreira - Bloco; João Faustino - PSDB; Laíre Rosa
do - PMDB.

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco; Edvaldo Motta - PMDB;
Efraim'Morais - Bloco; Evaldo Gonçalves - Bloco; Francis
co Evangelista - PDT; Lúcia Braga - PDT;Ramalho Leite 
PDS;,Rivaldo Medeiros - Bloco; Robson Paulino - PMDB.

Pernambuco

Álvaro Ribeiro - PSB; Fernando Be7crra Coelho 
PMDH; Joca Colaco - PTR; José Carlos Vasconcelos - Blo
co' José Mendonça Bezerra - Bloco; José Moura - Bloco;
L~iz Piauhylino - PSB; Maurilio Ferreira Lima - PMDB;
Maviael Cavalcanti - Bloco; Miguel Arraes - PSB; Pedro
Correa - Bloco; Renildo Calheiros - PC do B; Roberto Fran
ca - PSB; Roberto Freire - PCB; Roberto Magalhães - Blo
co; Salatiel Carvalho - PTR; Sérgio Guerra - PSB; Tony
Gel - Bloco; Wilson Campos - PMDB.

Alagoas

Antônio Holanda - Bloco; Luiz Dantas - Bloco; Ola
vo Calheiros - S/p.

Sergipe

Benedito de Figueiredo - Bloco; Cleonâncio Fonseca
- Bloco; Djenal Gonçalves - PDS; Everaldo de Oliveir~ 
Bloco; JerÔnimo Reis - Bloco; José Teles - PDS; MeSSIas
Góis - Bloco; Pedro Valadares - PST.

Bahia

Beraldo Boaventura - PDT; Clóvis Assis - PDT; Félix
Mendonça - PTB; Geddel Vieira Lima - PMDB; ÇTenebal
do Correia - PMDB; Jorge Khoury - Bloco; José Carlç>s Ale
luia - Bloco· José Falcão - Bloco; Luís Eduardo - Bloco;, . I
Luiz Moreira - PTB; Luiz Viana Neto - PMDB; Manoe
castro - Bloco; Pedro Irujo - Bloco; Prisco Viana - PDS;
Ribeiro Tavares - PL; Sebastião Ferreira - PMDB; Sérgio
Brito - PDC; Sérgio Gaudenzi - PDT; Uldurico Pinto - PSB;
Waldir Pires - PDT.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Agostinho Valente - PT; Aloisio
Vasconcelos - PMDB; Annibal Teixeira - PTB; Aracely de
Paula - Bloco; Armando C.osta - PMDB; Avelino Costa,
PL; Camilo Machado - Bloco; Célio de C-astro - PSB; Ed
mar Moreira - Bloco; Elias Murad - PSDB; Getúlio Neiva
- PL; Ibrahim Abi-Ackel - PDS; Irani Barbosa - PL; Israel
Pinheiro - PRS; João Paulo - PT; João Rosa - PMDB; Jo
sé Belato - PMDB; José Geraldo - PMDB; José Santana
de Vasconcellos - Bloco; Lael VarelJa - Bloco; Leopoldo

Bessone - PMDB; I ,uiz Tadeu Leite - PMDB; Mário de Oli
veira - PTR' Neif Jabur - PMDB; Nilmário Miranda - PT;
Odelmo Leã~ - Bloco; Osmânio Pereira - PSDB; Paulino
Cícero de VasconcelJos - PSDB; Paulo Delgado - PT; Pau
lo Heslander - P'I1J; Pedro Ta'lsis - PJy1DB; Romel Anísio
- Bloco' Samir Tannús - PDC; Sandra Starling - PT; Saulo
C.oelho:'" PSDB; Sérgio Naya - PMDH; Wagner do Nasci
mento-Bloco; Wilson Cunha-Pl1J; L"..Bire Rezende-PMDB.

Espírito Santo

Aloizio Santos - PMDB; Etevalda Grassi de Menezes
- PMDB' Jones Santos Neves - PL; Jório de Barros 
PMDB; Nilton Baiano - PSC; Paulo Hartung - PSDB; Rita
Camata - PMDB; Roberto Valadão - PMDB.

Rio de Janeiro

Aldir Cabral - PTB; Arolde de Oliveira - Bloco; Car
los Alberto Campista - PUT; C.arlos Santana - PT; Cidinha
Campos - PDT; Ed(:sio Frias - PDT; Eduar,do Masca~?nhas

- PDT; Flávio Palmier da Veiga - Bloco; FranCISco Sllv~ 
PST; Jair Bolsonaro - PDC; Jamil Haddad - PSB; Jandlr~

Feghali - PC do B; João Mendes - PTB; Jos(: Carlos ~utt

nho - PDT; José Egydio - Bloco; Laerte Bastos - PD1.; L~

provita Vieira - PMDB; J.ysaneas Maciel -: PI~T; ~a:cl? CI
bilis Viana - PDT; Marino Clinger - PD1; MIro le!xclra
PDT; Nelson Bornier - PL; Paulo Portugal - PD1; Paulo
Ramos - PDT; Regina Gordilho - PDT; Roberto Campos 
PDS' Roberto Jefferson - PTB; Rubem Medina - Bloco; San
dra bavalcanti - Bloco; Sérgio Arouca - peB; Sérgio Cury
_ PDT; Sidney de Miguel - PV; Simão Sessim - Bloco; Vla
dimir Palmeira - PT; Wanda Reis - PTR.

São Paulo

Alberto Haddad - PTR; Aldo Rebelo - PC do B; An
dré Benassi - PSDB; Antônio Carlos Mendes Thame - PSDB;
Arnaldo Faria de Sá - HIoco; Ary Kara - PMDB; Beta Man-

sur - PDT; Cardoso Alves - PTB; Delfim Netto - PDS; Dia
go Nomura - PL; Edevaldo Alves .da Silva - PDS; Ernesto
Gradella - PT; Ruclydes Mello - Bloco; Fábio Feldmann _
PSDB; Fabio Meirclles - PDS; Fausto Rocha - Bloco; Flo
restan Fernandes - PT; Geraldo Alckmin Filho - PSDB;
Heitor Franco - Bloco; Hélio Bicudo - PT; Hélio Rosas _
PMDH; Irma Pa'lsoni - PT; João Mellão Neto - PL; Jorge
Tadeu Mudalen - PMDB; José Cicote - PT; José Dirceu _
PT; José Genoíno - PT; Jurandyr Paixão - PMDB; Koyu Iha
- PSDB; Luiz Carlos Santos - PMDB; Luiz Gushiken - PT;
Maluly Netto - Bloco; Manoel Moreira - PMDB; Marcelo

Barbieri - PMDB; Maurici Mariano - Bloco; Mendes Bote
lho - PTB; Nelson Marque7.elli - PTB; Osvaldo Stecca _
PSDB; Pedro Pavão - PDS; Ricardo Izar - PL; Roberto Rol
lemberg - PMDB; Robson Tuma - PL; Solon Borges dos
Reis - PTB; Tadashi Kuriki - Bloco; lidei de Lima - PMDB;
Tuga Angerami - PSDB; Ulysses Guimarães - PMDB; Wal

ter Nory - PMDB.

Mato Grosso

Augustinho Freitas - PTB; João Teixeira - PL; Joa
quim Sucena - PTB; Jonas Pinheiro - Bloco; José Augusto
Curvo - PL; Rodrigues Palma - PTB; Wilmar Peres - PL.



Janeiro de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira 16 253

Distrito Federal

Augusto Carvalho - PCB; Benedito Domingos - PTR;
Chico Vigilante - PT; Maria Laura - PT; Osório Adriano

- Bloco; Sigmaringa Seixas - PSDB.

Goiás

Antonio de Jesus - PMDB; Antonio Faleiros - PSDB;
Délio Braz - PMDB; Joflo Natal - PMDB; Lázaro Barbo

sa - PMDB; Lúcia Vânia - PMDB; Luiz Soyer - PMDB;
Maria Valadflo - PDS; Mauro Borges - PDC; Mauro Miran
da - PMDB; Osório Santa Cruz - PDC; Paulo Mandarino 
PDC; Pedro Abrão - PMDB; Roberto Balestra - PDC; Ro
naldo Caiado - S/P; Virmondes Cruvinel - PMDB.

Mato Grosso do Sul

Elf.'lio Curvo - Bloco; Flávio Derzi - Bloco; George
Takimoto - Bloco; José Elias ... p-m; Marilu Guimarães 
PTB; Nelson Trad - PTB; Valter Pereira - PMDB; Waldir
Guerra - Bloco.

Paraná

AntOnio Barbara - Bloco; Antonio Deno - Bloco; Car
los Roberto Mossa - Bloco; Carlos Scarpelin! - PST; Delci
no Tavares - PMDB; Edi Siliprandi - PDT; EUo Dalla-Vec
chia - PDT; Flávio Arns - PSDB; Ivanio Guerra - Bloco;
Joni Varisco - PMDB; Luiz C.arlos Hauly - PST; Matheus
Iensen - PTB; Munhoz da Rocha - PSDB; Onaireve.'l Mou
ra - PTB; Otto Cunha - Bloco; Paulo Bernardo - PT; Pedro
ToneIli - PT; Pinga Fogo de Oliveira - Bloco; Reinhold Ste
phanes - Bloco; Renato Johnsson - Bloco; Rubens Bueno
- PSDB; Said Ferreira - PMDB; Werner Wanderer - Blo
co; Wilson Moreira - PSDB.

Santa Catarina

Ângela Amin - PDS; C.ésar Souza - Bloco; Dcjandir
Dalpasquale - PMDB; Eduardo Moreira - PMDB; Hugo
Biehl - PDS; Jarvis Gaidzinski - PL; Luci Choinacki - PT;
Luiz Henrique - PMDB; Nelson Morro - Bloco; Neuto de
Conto - PMDB; Orlando Pacheco - Bloco; Paulo Duarte 
Bloco; Renato Vianna - PMDB; Ruberval Pilotto - PDS;
Vasco Furlan - PDS.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB; Arno
Morgarinos - Bloco; Carlos Azambuja - PDS; Carlos ('.ardi
nal - PDT; Carrion Júnior - PDT; Celso Bernardi - PDSj
Edcn Pedroso - PDT; Fernando ('.arrion - PDS; Fetter Jú
nior - PDS; Germano Rigotto - PMDB; Ivo Mainardi 
PMDB; João de Deus Antunes - PDS; Jorge Uequed 
PSDB; José Fortunati - PT; Luís Roberto Ponte - PMDB;
Mendes Ribeiro - PMDB; Nelson Jobim - "MDB; Nelson
Proença - PMDB; Odacir Klein - PMDB; Osvaldo Bender
- PDS; Paulo Paim - PT; Raul Pont - PT; Telmo Kirst 
PDS; Valdomiro lima - PDT; Victor Faccioni - PDS; Wil
son Müller - PDT.

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Roraima

Francisco Rodrigues - PTB; Jotio Fagundes - PMDB;
Rubem Bento - Bloco.

Amapá

Sérgio Barcellos - Bloco.

Pará

Giovanni Queiroz - PDT.

Amazonas

Beth Azize - PDT.

Rondônia

Nobel Moura - PTB; Raquel Cândido - PDT; Reditá
rio cassai - PlR.

Acre

Célia Mendes - PDS.

Tocantins

Derval de Paiva - PMDB.

MaranhAo

José Carlos Sabóia - PSB; Ricardo Murad - Bloco;
Sarney Filho - Bloco.

Ceará

Aécio de Bprba - PDS; Etevaldo Nogueira - Bloco;
Sérgio Machado - PSDB.

Piauí

B. Sã - ; Jesus Tajra - Bloco; José Luiz Maia - PDS.

Rio Grande do Norte
Aluizio Alves - PMDB; Fernando Freire - Bloco; Ney

Lopes - Bloco.

Paraíba

José Luiz Clerot - PMDB; José Maranhão - PMDB;
Vital do Rego - PDT.

Pernambuco

José Múcio Monteiro - Bloco; Osvaldo Coelho - Blo
co; Ricardo Fiúza - Bloco.

Alagoas

Mendonça Neto - PDTj Roberto Torres - PTB; Vitó
ria Malta - Bloco.

Bahia

Alcides Modesto - PT; Eraldo Tinoco - Bloco; Harol
do Lima - PC do B; Jonival Lucas - PDC; José Lourenço
PDS; Jutahy Júnior - PSDB; Leur Lomanto - Bloco; Mar
cos Medrado - PDC; Nestor Duarte - PMDB.

Minas Gerais

Humberto Souto - Bloco; José Aldo - PRS; José Ulís
ses de Oliveira - PRS; Marcos Lima - PMDB; Maurício cam
pos - PL; Paulo Afonso Romano - PFL; Raul Belém - Blo
co; Ronaldo Perim - PMDB; Tilden Santiago - PT; Vittorio
MedioU - PSDB.

Espírito Santo

Jooo Baptista Motta - PSDB.
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ORDEM DO DIA '

16 5.a-feira 18:10 Osvaldo Bender
18:35 -Jorge Uequed

AVISOS

PROPOSIÇAO EM FASE DE,EMENDAS

o SR. PRESIDENTE (Aloisio Vasconcelos) - Encerro
a Sessão, designando para amanhã, quinta-feira, dia 16, às
14 horas, li. seguinte .

Hora Nome

17 6.a-feira 13:10 Nilson Gibson
13:35 Prisco Viana

20 2.&-feira 18:10 Paulo de Almeida
18:35 Paulo Paim

21 3.a-feira 18:10 Paulo Ramo.s
18:35 Murilo Rezende

22 4.a-fe1ra 18:10 Tilden 8ant~a.go

18:35 Carrion Junior

23 5.a-feira 18:10 Amaury Müller
18:35 Euelydes Mello

24 6.a-feira 13:10 Augustinho Freitas
13:35 João de Deus Antunes'

27 2.&-feira 18:10 Edi Siliprandi
18:35 Evaldo Gonçalves

28 3.a-feira 18:10 Odacir Klein
18:35 Sérgio Arouea .

29 4.&-feira 18:10 Wilson Moreira
18:35 Beto Mansur

3D 5.a-feira 18:10 Cesar Bandeira
18:35 Gilvan Borges

31 6.&-feira 13:10 Augusto Carvalho
13:35 Chico V'igi1ànte

RELAÇAO DOS DEPUTADOS INSCRITOS
NO GRANDE EXPEDIENTE - ,FEVEREIRO 1992

Data DIa nora Nome
17 2.a-felra 15:00 Fetter Junior

'15:25 Sa1d Ferreira
15:50 Germano Rlgotto
16:15 José Falcão
16:40 Adroaldo streck
17:05 Rubens Bueno
17:30 Wilson Campos
17:55 Nll.n Souza
18:20 Nelson Marquezelli

18 3.a-feira 18:10 Etevalda Grassl de Menezes
18:35 Aldo Rebelo

Data Dia

Hora NomeData Dia

PROJETO DE LEI N.o 2.474, DE 1992
(Do Poder Execut1Yo)

Dispõe sobre fontes de custeio para a Previdên
cia Social e dá. outras providências.

Prazo de tramitação na Câmara dos Deputados
(art. 64, § 1.° da Con.stituição Federal): até 23..2~92. '

Prazo de 5 sessões para apresentação de emen
das - Ato da Mesa n.O 177/89.

f.o dia: 16-1-92

tatbno dia: 17-1-92

RELAÇAO DOS DEPUTADOS INSCRITOS
NO GRANDE EXPEDIENTE - JANEIRO 1992

Mato Grossp

Wellington Fagundes - PL

Distrito Federal

Eurides Brito - PTR; Paulo Octávio - Bloco.

Goiás

U Gomes da Rocha - Bloco.

Parana

Basilio Villani - PDS; Edesio Passos - PT; José Felin
to - PSTi Luciano Pizzatto - Bloco; Max Rosenmann - Blo
co; Romero Filho - PST.

, Santa Catarina

Dércio Knop - PDT.

Rio de Janeiro

Álvaro Valle - PI.i Artur da Távola - PSDBi César
Maia PMDBi Fábio Raunheitti - PTBi Francisco Dornelles
- Bloco; Paulo de Almeida - PTB; Vivaldo Barbosa - PDT.

São Paulo,

Alberto Goldman - PMDB; Aloizio Mercadante - PT;
Cunha Bueno - PDS; Eduardo Jorge - PT; Gastone Righi

- PTB; José Maria Eymael - PDC; José Serra - PSDB; Libe
rato Caboclo - PDT; Magalhães Teixeira - PSDB; Marceli
no Romano Machado - PDS; VadEio Gomes - Bloco; Valde
mar Costa - PL
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---_._--------_._-------
Hora Nome

19 4.&·feira 18:1<I Edesio Passos
18:35 Luís Roberto Ponte

20 5.s-feira 18:10 Nelson Jobim
18:35 José Genomo

21 6.s -feira 10:00 Luiz Tadeu Leite
10:25 Délio Braz
10:50 Oswaldo Steeca
1"1:15 Vasco Furlan
11:40 Roberto yaj,j..?ão
12:05 Osório Adriano
12:30 Ren1:ldo Calheiros
12:55 Maria Luiza Fontenele
13:20 Lourival Freitas

Data Dia Bora Nome

24 2.a-feira 15:00 Hugo Biehl
15:25 Pedro Tonelli
15:50 Z8.ire Rezende
16:15 Clóvis Assis
16:40 iPedro P·avão
17:05 Armando Costa
17:30 Antônio Morimoto
17:55 Paulo Bernardo
18:20 Jaek.!lon Pereira

25 3.&·feira 18:10 TIdei de Lima
18:35 Paulo Rocha

26 4.&-feira 18:10 José Dutra

18:35 EI.io Dalla-Vecchia

27 5.a·feira 18:10 Jones Santos Neves

18:35 José Cicote

28 6.a-feira 10:00 Fernando Oarrion
10:25 ArioBto Holanda
10:50 Carlos Alberto Campista
11:15 Diogo Nomuta
11:40 Osvaldo Melo
12:05 Tadashi Kuriki
12:30 Flãvio Rocha
12:55 Celso Bernadi
13:20 Gerson Peres

(Ence~ra-sea Sessão às 18 ~oras e 42 minutos.)

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. DEPUTA
DO JOSÉ SERRA NA ORDEM DO DIA DA SES
SÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS' DEPUTA
DOS REALIZÀDA..EM 12 DE DEZEMBRO. DE
1991. .

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, como fui dos autores da Lei do Seguro
Desemprego e autor do dispositivo que, na Constituição, insti
tuiu o seguro-desemprego e as condições de seu financiamen
to, quero convocar esta Casa a uma breve reflexão como
Líder do PSDB, não vou encaminhar contra essa emenda, .
mas sinto-me no dever de fazer um alerta e uma reflexão.

Acredito que o problema dos pescadores é grave, mas
penso também que se deveria ter procurado uma outra alterna
tiva que não a do seguro-desemprego, porque foi instituído
para atender aos desempregados involuntários, ou seja, aque
les que são despedidos de uma empresa, não aos desempre
gados estacionais, àqueles que trabalham durante uma parte
do ano, seja por fatores climáticos, institucionais; seja pela
natureza da cultura agrícola.

O que vai acontecer, a partir daí, é ql,le aparecerão outros
projetos para trabalhadores da cana-de-açúcar, do café, do
sal e de numerosas outras profissiões que tem, na sua natureza,
çomponentes de desemprego estacionaI. Portanto, Sr. Presi
dente, creio que este projeto pode até contrariar a Consti
tuição, que se refere a desemprego involuntário. Este é o
problema. Não é o fato de o Governo proibir a pesca de
determinados meses, que elimina o .caráter estacionaI desse
desemprego.' .

Por outro lado, os trabalhadores das atividades de'pesca
sequer são contribuintes do PIS, Pasep e o PIS/Pasep é o
recurso que alimenta o Fundo de Amparo ao Trabalhador
que, por sua vez, alimenta o seguro-<}esemprego. Acho tam
bém uma ironia que, tendo esta Casa aprovado esse projeto
numa outra oportunidade, o Governo o tenha vetado pela
inconstitucionalidade e, depois, tomado a iniciativa de enviar
um projeto da mesma natureza. Deixo tudo isso com reflexão
e advertência para o futuro.

Deveríamos encontrar uma outra forma de atender a esse
problema social, que é sério. Essa forma vai abrir tantos prece
dentes, que, não tenho dúvida, criará"um grave problema
no futuro para o financiamento do seguro-desemprego. Se,
por um lado, abre-se um caminho, naturalmente, para corrigir
situações sociais injustas, por outro não se dispõe de financia
mento com outras áreas.

Como Líder de partido não vou encaminhar contra esta
questão, que envolve a solução de um problema social sério,
mas vou ficar na expectativa de que isso seja corrigido no
futuro. Apresento esta reflexão como uma advertência: Este:
projeto não se enquadra dentro das disposições do seguro-de
semprego e abrirá um precedente sério para o futuro.

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. DEPUTA
DO JOSÉ SERRA NA ORDEM DO DIA DA SES
SÃO EXTRAORDINÁRIA MATUTINA DA CÂMA
RA DOS DEPUTADOS REALIZADA EM 14 DE
DEZEMBRO DE 1991:

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB -SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados venho aqui encami
nhar contra o requerimento de urgência urgentíssima porque
nós, do PSDB, acreditamos que não tem cabimento o requeri
mento de urgência urgentíssima em relação ao projeto de
rolagem de dívida.
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Quero esclarecer, antes de entrar nos argumentos, dois
pontos. Em primeiro lugar, não nos opomos à rolagem da
dívida de Estados e Municípios, há uma negociação em torno
disso, nosso problema é outro. Trata-se de uma renegociação
que envolve 60,70 bilhões de dólares, e que não pode ser
decidida na forma do envio de um projeto no dia 13, sexta
feira, para ser votado até domingo.

Esta é uma questão fundamental, precisamos de tempo
para que esse problema seja examinado, para que o projeto
seja examinado, da mesma maneira que ocorreu com relação
à questão tributária. Nós estivemos aqui durante quatro sema
nas discutindo o projeto tributário. O PSDB dez mais de
sessenta emendas, formais ou informalmente.

Esta votação de afogadilho representa inclusive passar
por cima do trabalho responsável desta Casa, passar por cima
do trabalho responsável do Senado. Se esse projeto saisse
daqui, teríamos poucos muinutos para examiná-lo, em circuns
tâncias que o Senado, pela sua origem, sua natureza, tem
a vocação para o exame das questões que envolvem nossa
Federação,como o problema da dívida.

Portanto, não se pode confundir o problema da rolagem
com o de um projeto complexo que chega na última hora.
Esta é uma questão fundamental, pois se trata da maior nego
ciação de dívida que há na história, pelo seu volume maior
do que o da dívida externa do México, da Polônia etc. Disse
mos que estávamos dispostos a votar esse projeto, fosse convo
cado o Congresso Nacional em janeiro, feveteiro ou março.
Enfim, o problema não está na rolagem, mas no açodamento.

O segundo aspecto, para o qual chamamos a atenção,
é que esse projeto tem a ver com o Estado de São Paulo,
da mesma maneira que tem a ver com todos os outros Estados.
E vêm Parlamentares aqui, do próprio PMDB, e centram
a questão em São Paulo. São Paulo não é o Estado mais
beneficiado por esse projeto. Acontece que os Parlamentares
do PMDB, na sua ânsia, inclusive, de ficarem com uma boa
imagem diante da estrutura do partido, vem aqui e prejudicam
São Paulo, dando a idéia de que o projeto é só para São
Paulo, e o fazem com toda a ênfase, como se alguém aqui
orientasse sua posição pela questão de São Paulo. Nós orienta- .
mos nossa posição pelo País, porque devemos olhá-lo no seu
conjunto.

Lembraria, inclusive, que esse projeto violenta um prin
cípio jurídico básico do ato jurídico perfeito. Ele disserta sobre
relações de dívidas que envolvem sociedades anônimas. Se
a Cemig, de Minas Gerais, deve para o Banco do Brasil,
a partit de um contrato de dívida, vem um projeto de lei
e altera isto. Os acionistas irão à Justiça. Este é um erro
elementar, banal, si,mples que está cometido neste projeto
eo p~emeia por completo.

Quero lembrar que este projeto prejudica fortemente
os Municípios. E eu explico por quê: se a Cosipa, empresa
siderúrgica que funciona em São Paulo, tem pagamento de
eletricidade atrasado, do ICM, essa dívida da Cosipa será
confrontada com a dívida do Estado de São paulo, junto ao
Governo Federal, dívida de ICM, e eliminada. Onde estarão
os 25% dos Municípios? É impossível fazer a compensação
sem pagar esses 25%. O projeto permite isso. Mais ainda:
se no futuro o Estado emitir um título e não pagar a sua
dívida, o Governo Federal, com esse título, cancelará o ICM
do Estado. Onde estarão os 25% dos Municípios? O projeto
não epntempla isso.

Eu estou apenas mostrando vulnerabilidades, fraquezas
que deveriam exigir uma reflexão calma, consulta a técnicos
competentes, consulta às assessorias, troca de idéias com as
bancadas, para que fizéssemos aqui uma votação responsável.
Quero lembrar ainda que m~smo a compensação de títulos
com o ICM é de duvidosa constitucionalidade. Tanto é assim
que o Governo Federal havia, no "Emendão", tomado uma
providência para permitir a utilização de títulos na compra
do ICM, o cancelamento de arrecadação do ICM frente a
títulos federais.

E - repito - esse projeto, se fosse aprovado assim,
ampliaria a expansão monetária, ampliaria o gasto público
através, e imediatamente, do socorro a bancos estaduais, tiran
do dinheiro de aposentados, da sáude, tirando dinheiro 
sabe Deus, de onde? - Com esse orçamento que temos aí.
E - quero dizer - aumenta imediatamente a capacidade
de endividamento de alguns estados e municípios, principal
mente estados, e muito fortemente. Conspira, portanto, con
tra o déficit público. A proibição é apenas para a emissão
de dívida imobiliária, mas não para outras formas de endivida
mento junto a terceiros. E essa margem se eleva imediata
mente.

Nós temos aqui que pensar no interesse público. A posi
ção do PSDB e a minha estão orientadas pelo interesse públi
co: nem contra, nem a favor desse estado ou daquela liderança.
Temos de votar aqui pensando em nosso País. Temos essa
responsabilidade de não jogar este País numa anarquia maior
do que aquela em que já está imerso nos dias atuais. Essa
é a questão fundamental.

Fala-se aqui do lucro dos bancos privados na rolagem
dos títulos estaduais esquecendo-se de que existe uma forma
e que se pode encontrá-la de fazer uma rolagem séria, de
coibir esse abuso. Por outro lado, contudo, esquece-se que,
com a federalização da dívida, o ganho dos bancos que hoje
é nominal - apenas dos juros - será realizado plenamente,
pois esses títulos terão de ser comprados. Não mais existirão
os títulos estaduais, os títulos irão para o Governo Federal,
portanto, os bancos serão ressarcidos, realizando seus lucros.
Por outro lado, esquece-se de que taxa de juros de 6% esta
muito abaixo da do mercado e que haverá um subsídio implí
cito permanente, que sairá dos cofres públicos e dos contri
buintes, pois que será dado pelo Governo Federal.

Enfim, há muitas questões, Sr. Presidente e meus colegas
Deputados. As que eu coloco aqui não o faço com a pretensão
de ser o dono da verdade, mas apenas para enfatizar como
'lá problemas e problemas que deveriam ser objeto de uma
análise serena, intensa, mais calma, escutando todos os técni
cos, com a humildade que teve o Deputado Francisco Dore
nelles quando trabalhou no seu projeto de tributação, ouvindo
todos, discutindo e chegando a um projeto bem trabalhado.
Isto é o que deveria ser feito agora, e não se utilizar de argu
mentos de quarto nível, não se utilizar de argumentos de
panfletos, não se utilizar de argumentos e justificar o atropelo
em função da gravidade. Não há princípio da anulidade envol
vido; não haveria por que não analisarmos com calma e votar
mos isso em janeiro, fevereiro ou até março, mesmo porque
o Governo Federal contempla um prazo de seis meses para
que essas questões entrem em pauta.

São esses os argumentos que deixo a esta Casa para justi
ficar o nosso voto. E um voto contra uma urgência urgentís
sima que, mais do que pressa, significa um verdadeiro abuso
contra a nossa economia e contra este Congresso NacioaL
(Muito bem! Palmas.)
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PTR

Hélio Rosas (PMDB)
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA Suplentes

Presidente: Dep. Antonio Britto (pMDB-RS) Bloco
10 Vice-Presidente: Dep. Aloísio Vasconcelos (PMDB-MG Antonio Holanda Paulo Duarte
Z' Vice-Presidente: Dep. Arolde de Oliveira (Bloco-RJ) Arolde Cedraz Paulo Marinho
30 Vice-Presidente: Dep. Koyu lha (PSDB-SP) Benedito de Figueiredo Pedro Irujo

Cesar Bandeira Renato Johnsson
Titulares José Reinaldo Ricardo Murad

Bloco
Leur Lomanto Tadashi Kuriki (PTB)
Luciano Pizzatto

Angelo Magalhães JerOnimo Reis
PMDBArolde de Oliveira José Moura

Carlos Roberto Massa Maluly Netto Eliel Rodrigues Mendes Ribeiro

Cesar Souza Matheus Iensen (PTB) José Dutra Paulo Titan
José Felinto Pedro TassisEraldo Trindade Pinga Fogo de Oliveira Jurandyr Paixão Sérgio NayaFausto Rocha Vadão Gomes

Flávio Derzi Marcelo Barbieri Tidei de Lima
1 Vaga

PMDB PDT
Beraldo Boaventura Sidney de Miguel

Aloisio Vasconcelos Luiz'Henrique Carlos Cardinal 1 Vaga
Aluizio Alves Luiz Tadeu Leite Mendonça Neto
AntOnio Britto Maurllio Ferreira Lima
Domingos JuvenU Nelson Proença PDS
Henrique Eduardo Alves Roberto Valadão Francisco Diógenes Ibrahim Abi-Ackel
Laprovita Vieira Gerson Peres Ruberval PUotto



PSDB PMDB
Artur da Távola Jackson Pereira Jooo Natal Luiz Soyer
Flávio Arns Sêrgio Arouca (PCB) Jooo Rosa Mauri Sérgio

Josê Dutra Mendes Ribeiro
José Luiz Clerot Nelson Jobim

PTB José Thomaz NonO Nilson Gibson
Aldir Cabral Joaquim Sucena . Jurandyr Paixão Renato Vianna
Gastone Righi Paulo Almeida Luiz Carlos Santos

PT
PDT

Beth Azize Vital do Rego
Florestan Fernandes Nilmário Miranda Eden Pedroso Vivaldo Barbosa
José Dirceu Ricardo Moraes Francisco Evengelista

PDC PDS
Francisco Coelho Samir Tannús Adylson Motta Osvaldo Melo

Gerson Peres Prisco Viana
Ibrahim Abi-Ackel

PL
Irani Barbosa PSDB

André Benassi Jutahy Magalhães

PSB Edevaldo Alves da Silva (PDS) Sigmaringa Seixas

Roberto Franca
Jayme Santana

PTB
PC do B Carlos Kayath Rodrigues Palma

1 Vaga Gastone Righi Nelson Trad

PTR PT
João Henrique (PMDB) Edêsio Passos José Dirceu

Hélio Bicudo Luiz Gushiken

Secretária: Maria Ivone do E.~pfrito Santo PDC
Ramal: 6906/6907/6908/6910 Eduardo Braga José Maria Eymael

PL
COMISSÃO DE CONSTITUI,ÇÃO Jooo Mellâo Neto Robson Tuma

E JUSTIÇA E DE REDAÇAO
PSB

Luiz Piauhylino

Presidente: Dep. João Natal (pMDB-GO) PCdoB
10 Vice-Presidente: Dep. Roberto Magalhães (BLOCO - Haroldo Lima
PFL - PE)
'l? Vice"Presidente: Dep. Jurandyr Paixão (pMDB - SP)

PTR30 Vice-Presidente: Dep. Edevaldo Alves da Silva (PDS - SP)
Benedito Domingos

Titulares
PRS

Wanda Reis (PMDB)

Bloco Suplentes
Bloco

Antonio dos Santos Paes Landim Arolde de Oliveira José Falcão
Átila Lins Paulo Marinho Evaldo Gonçalves Maluly Netto
Benedito de Figueiredo Pedro Valadares Everaldo de Oliveira Ney Lopes
Ciro Nogueira Raul Belém Fernando Freire Osório Adriano
Cleonâncio Fonseca Roberto Magalhães Flávio Palmier da Veiga Ricardo Fiúza
José Burnett Tony Gel Flávio Rocha Rubem Medina
Messias Gois Vitório Malta Gilvan Borges 1 Vaga
Nelson Morro Jesus Tajra



PDT

PMDB

Titulares
Bloco

PMDB
Alberto Goldman Neif Jabur
AntOnio de Jesus Pinheiro Landim Augusto Farias
Ary Kara José Ubiratam Aguiar Eraldo de Oliveira
carlos Benevides Ulysses Guimarães João Teixeira
Felipe Neri Valter Pereira
Ivo Mainardi 1 Vaga
Marcelo Barbieri

PDT Armando Costa
Aroldo Goes Regina Gordilho Fernando Diniz
carlos Alberto Campista Sérgio Cury JDão Almeida
Liberato caboclo João Maia

PDS
José carlos CoutinhoDelfim Netto Roberto Campos

João de Deus Antunes Vasco Furlan Regina Gordilho
José Luiz Maia

João Tota

Fábio Feldmann

José Felino
Mauricí Mariano

Rita C'.amata

Sidney de Miguel

José Mendonça Bezerra
Luciano Pizzatto

Nan Souza
2 Vagas

PDS
Aécio Neves (PSDB)
Amaral Netto

PSDB
Elias Murad

PSDB
Marcelino Romano Machado (PDS)

Moroni Torgan
Fábio Feldman
João Faustino
MagalMes Teixeira

cardoso Alves
Edilson Fidelis

PTB
Mário C'hermont

Roberto Jefferson

PTB
Aldir Cabral Marilu Guimarães

Agostinho Valente
José Genofuo

PT
. Pedro Tonelli
Sandra Starling

PT
José Cicote

PDC

Valdir Ganzer

PDC
Eduardo Siqueira C'.ampos Paulo Mourão

Francisco Silva

PL

PL
Maurício campos Ricardo Izar

WeIlington Fagundes

PSB

PSB
Uldurico Pinto

Miguel Arraes
PC do B

PCdoB
Socorro Gomes

Aldo Rebelo
PRS

PTR José OJisses de Oliveira

Eurides Brito
PCB

PRS
Israel Pinheiro

Secretária: Hilda de Sena Correia Wilderhecker

Ramal: 6922 a 6925

Rose de Freitas (PSDB)

Suplentes
Bloco

Ciro Nogueira
Fátima Palaes
George Takimoto
Jonas Pinheiro

Pedro Corrêa
Sandra cavalcanti

Sarney Filho
'li Gomes da Rocha

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Dep. Fábio Feldmann (PSDB - SP)
10 Vice-Presidente: Dep. Marilu GuimarEies (PTB - MS)
'}}' Vice-Presidente: Dep. Luciano Pi7.zatto (BIoco/PRN - PR)
30 Vice-Presidente: Dep. Valdir Ganzer (PT - PA)

PMDB
Aloízio Santos
carlos Scarpelini
Etevalda Grassi de Menezes

PDT
Beth Azize
Raquel Cândido

Nestor Duarte
3 Vaga

Wilson Müller



Adroaldo Streck (PSDB)
Francisco Diógenes

PDS
Teresa lucá Ernani Viana

Sérgio Machado

PSDB
Vittorio Medioli

PSDB
AntOnio ('-arlos Mendes Thame Geraldo Alckmin Filho Hilário Coimbra

João Mendes

PTB
Wagner do Nascimento

Renildo Calheiros
PCdoB

PRS

PCB

Roberto Balestra

José Múcio
José Moura

Manoel Castro
Nelson Morro

Rivaldo Medeiros

Vladimir Palmeira
PT

PL

PSB

PDC

Suplentes
Bloco

Jaques Wagner
José Fortunati

Adauto Pereira
Ângelo Magalhães
Brasílio Villani
Carlos Roberto Massa
Francisco Dornelles

Eduardo Siqueira ('-ampos

José Carlos Sabóia

Jarvis Gaidzinski

Jaques Wagner

Nelson Marquezelli

PL

PT

PSB

PTB

PDC

Annibal Teixeira (PTB)

Álvaro Ribeiro

Hilário Coimbra

Pauderney Avelino

Avelino Costa

Aloizio Mercadante

Jutahy Júnior (PSDB)

Secretário: Aurenilton Aroruma de Almeida
Ramal: 6930/6931

COMISSÁO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

PMDB
Aluizfo Alves
Délio Braz
Derval de Paiva
Fernando Bezerra Coelho

PDT
Eduardo Mascarenhas
Luiz Girão

Germano Rigotto
Neuto de Conto
Ronaldo Perim

1 Vaga

2 Vagas

Presidente: Dep. Reinhold Stephanes (Bloco PFL - PR)

10 Vice-Presidente: Dep. Ezio Ferreira (Bloco PFL - AM)
'}? Vice-Presidente: Dep. Alberto Goldman (PMDB - AM)
30 Vice-Presidente: Dep. Jarvis Gaidzinski (PL - sC)

Titulares
Bloco

PDS
Aécio de Borba
Ângela Almin

PSDB
José Serra
Paulo Hartung

Fábio Meirel1es

Saulo Coelho

Reinhold Stephanes
Renato Johnsson
Roseana Sarney Félix Mendonça
Rubem Medina Onaireves Moura
Waldir Guerra

F..zio Ferreira
Flávio Rocha
Gilson Machado
José Carlos Aleluia
Osório Adriano

Alberto Goldman
Gonzaga Mata
Israel Pinheiro (PRS)
Jorge Tadeu Mudalen
José Geraldo

Márcia Cibilis Viana
Marino Clinger

PMDB

PDT

Lúcia Vânia
Luis Roberto Ponte

Luiz Viana Neto
Robson Paulino

Miro Teixeira
Paulo Ramos

Palilo Bernardo
Paulo Delgado

Jonival Lucas

Jones Santos Neves

Ariosto Holanda

PTB

PT

PDC

PL

PSB

Wilson Cunha

Paulo Rocha

Paulo Mandarino

Fetter Júnior
.José Luiz Maia

PDS
Pedro Pavão Secretário: Ronaldo Alves da Silva

Ramal: 7024 a 7CYl6



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, PDT

CULTURA E DESPORTO Beta Mansur Vital do Rego
Élio Dalla-Vecchia

Presidente: Dep. Aécio de Borba (PDS - CE)
PDS

Edevaldo Alves Telmo Kirst
1° Vice-Presidente: Dep. Ângela Amin (PDS - SC) José Diogo
'l? Vice-Presidente: Dep. Sólon Borges dos Reis (PTB - SP)
30 Vice-Presidente: Dep. Virmondes Cruvinel (PMDB - GO) PSDB

Ernani Viana Rubens Bueno

Titulares
Mauro Sampaio

Bloco PTB
Arnaldo Faria de Sá Eurides Brito (PTR) Marilu Guimarães Rodrigues Palma
Camilo Machado Paulo Octávio Nelson Trad
Eraldo Tinoco Ricardo Murad
Euclydes Mello Sandra C.avalcanti PT
Evaldo Gonçalves Chico Vigilante Hélio Bicudo

PMDB PDC
Adelaide Neri Ronivon Santiago Maria Laura (PT) Pedro Novais
Déiío Braz Ubiratan Aguiar
Hermfnio Calvinho Valter Pereira PL
Renildo Calheiros (PC do B) Virmondes Cruvinel José Augusto Curvo

PDT
PSB

José Vicente Brizola Mendonça Neto José Carlos Sabóia

Lysâneas Maciel Secretária: Jussara Maria Goulart Brasil de Araújo

PDS Ramal: 6903/690S{70l0{7013

Aécio de Borba Celso Bernardi COMISSÃO DE FINANÇASÂngela Amin

PSDB
ETRmUTAçÃO

Artur da Távola Osmânio Pereira Presidente: Dep. Benito Gama (Bloco PFL - BA)
Flávio Arns 10 Vice-Presidente: Dep. José Belato (PMDB - MG)

PTB
'l? Vice-Presidente: Dep. Fernando Freire (Bloco PFL - RN)

Fábio Raunheiti Sólon Borges dos Reis 30 Vice-Presidente: Dep. Nelson Bornier (PL - RJ)

Onaireves Moura Titulares
PT Bloco

Florestan Fernandes Paulo Delgado Brasflio Villani João Alves
Benito Gama José Falção

PDC Fernando Freire Luiz Eduardo
Raul Pont(PT) Samir Tannús Flávio Palmier da Veiga Luiz Dantas

Francisco Dornelles Manoel Castro
PI.

Álvaro Valle PMDB
César Maia José Belato

PSB Fernando Bezerra Coelho Luiz Carlos Hauly
Maria Luiza Fontenele Germano RigOltO Walter Nory

Suplentes João Carlos Bacelar Wilson Campos
João Henrique

Bloco
Carlos Camurça (PTR) OdelToo Leão

PDT
Carrion Júnior Sérgio Gaudenzi

Cleonâncio Fonseca Osvaldo Coelho Élio Dalla-Vecchia
Costa Ferreira PaulO Romano
Edmar Moreira Roberto Magalhães PDS
João Alves Delfim Netto 1 Vaga

PMDB
José Lourenço

Armando C-Osta José Luiz Clerot PSDB
Jandira Feghali (PC do B) Luiz Viana Neto Jackson Pereira Paulo Hartung
João Rosa Mário Martins
José Belato 7.aire Rezende

José Serra



PTB PC do B
Félix Mendonça Roberto Torres João Tota (PDS)
Mário Chermont Secretária: Maria Linda Magalhães

Ramal: 6959/6960/6989
1'1' COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Alofzio Mercadante Paula Bernardo
José Genoíno Presidente: Dep. Sérgio Brito (PDC - BA)

1° Vice-Presidente: Dep. Avenir Rosa (PDC - RR)
PDC '2? Vice-Presidente: Dep. Ruberval Pilotto (PDS - SC)

Paulo Mandarino Pedro Novais 30 Vice-Presidente: Dep. Elísio Curvo (Bloco PRN - MS)
Titulares

PL Bloco
Nelson Bornier Aracely de Paula José Santana de Vasconcelos

PSB Elísio Curvo Marcos Medrado

Sérgio Guerra
Getúlio Neiva Murilo Pinheiro
Gilvam Borges

PC do B PMDB
Francisco Diógenes (PDS) Avenir Rosa (PDC) Pascoal Novaes (PTR)

Suplentes
Eduardo Moreira Paulo Titan
João Fagundes 1 Vaga

Bloco Marcos Uma
Amo Magarinos João C..olaço
Cleto Falção José Carlos Vasconcelos PDT
Ézio Ferreira Pedro Valadares Raquel C.ândido 1 Vaga
Getúlio Neiva Simão Sessim Wilson MUller
Jerônimo Reis Waldir Guerra

PDS
PMDB C..arlos Azambuja Victor Faccioni

Cid C..arvalho Luis Roberto Ponte Ruberval Pilotto
Fernando Diniz Nelson Jobim
Geddel Vieira Lima Odacir Klein PSDB
Gonzaga Mata 1 Vaga Adroaldo Streck Oswaldo Stecca
Joni Varisco

PTB
PD1' Antônio Morimoto Maurício C..alixto

Clóvis Assis p-di Siliprandi
PTMiro Teixeira

Alcides Modesto Ricardo Moraes

PDSo PDCFelipe Mendes Vasco Furlan
Pedro Pavão Sérgio Brito

PSDB PL

Edmundo Galdino Sérgio Machado lrani Barbosa

José Unhares PCB

PTB
Pedro Tassis (PMDB)

Julio Cabral Maurício C..alixto
PDS

Luiz Moreira
Sérgio Barcellos (Bloco)

SEM PARTIDO

PT Olavo Calheiros

Luiz Gushiken Vladimir Palmeira Suplentes
Raul Pont Bloco

PDC
Alacid Nunes Otto Cunha
Gilson Machado Salatiel Carvalho

José Maria Eymael Osório Santa Cruz José Carlos Aleluia Vicente Fialho

PL
Mário de Oliveira

João Mell'lo Neto PMDB
Aloisio Vasconcelos Nícias Ribeiro

PSB João Almeida Reditário Ca~sol (PTR)

Laire Rosado (PMDB)
Jorge Tadeu Mudalen Zila Bezerra
Mauro Miranda



PDT PSDB
Éden Pedroso Paulo Ramos Joao Faustino Paulino Cícero de Vasconcelos

Jorge Uequed
PDS

carlos Virgflio Prisco Viana PTB
Hugo Biehl cardoso Alves Júlio cabral

PSDB PT
Marco Penaforte Wilson Moreira Agostinho Valente Benedita da Silva

PTB PDC
Paulo Heslander Valdenor Guedes Jones Santos Neves (PL)

PT PL
Adão PreHo Lourival Freitas Diogo Nomura

PDC PSB
Leomar Quintanilha Miguel Arraes

PL PTR
Valdemar Costa Salatiel C'..arvalho (Bloco)

PCB PRS
Laire Rosado (PMDB) Annfbal Teixeira (PTB)

PSD
SuplentesWerner Wanderer (Bloco)

Bloco
SEM PARTIDO Átila Lins Paes Landim

1 Vaga Eraldo Tinoco Paulo Octávio
Fausto Rocha Raul Belém

Secretária: Maria Eunice Torres Vila'J BOas
Luis Eduardo Roseana Sarney

Ramal: 6944/6946 PMDB
Antônio Faleiros Maurílio Ferreira Uma

COMISSÃO DE RELAÇóES Lázaro Barbosa Murilo Rezende
Leopoldo Bessone Ronivon Santiago

EXTERIORES Luiz Henrique .

Presidente: Dep. Ulys.'Jes Guimarães (PMDB - SP) PDT
10 Vice-Presidente: Dep. Neif Jabur (PMDB - MO) Amaury Müller Sérgio Gaudenzi
Z' Vice-Presidente: Dep. Diogo Nomura (PL - SP) Dércio Knop
30 Vice-Presidente: Dep. Leur Lomanto (Bloco PFL - BA)

PDS
Adylson Motta Osvaldo Melo

Titulares Marcelino Romano

Bloco PSDB
AntÔnio Holanda Jesus Tajra Aécio Neves Rose de Freitas
AntOnio Ueno Leur Lomanto Jutahy Júnior
Cleto Falção Ney Lopes
Costa Ferreira Sarney Filho PTB

Alceste Almeida S610n Borges dos Reis
PMDB

Felipe Neri Neif Jabur PT
Oeddel Vieira Lima Nestor Duarte Irma Passoni TIlden Santiago
Genebaldo C'-<>rreia Ulysses Guimarães
Manoel Moreira PDC

PDT
Álvaro Valle (PL)

Edêsio Frias Sérgio Cury PL
Haroldo Sab6ia Nelson Bornier

PDS PSB
Djenal Gonçalves José Teles Uldurico Pinto
João de Deus Antunes



PTR
Messias Gois (Bloco)

Suplentes
Bloco

PRS
José Aldo

Secretária: Andréia Maura Versiani de Miranda

Arnaldo Faria de Sá
Iberê Ferreira
Jairo Carneiro
José Mendonça Bezerra
Liz Dantas

Maviael Cavalcanti
Pinga Fogo de Oliveira

Reinhold Stephanes
Vitória Malta

Ramal: 6992 a 6996

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Presidente: Dep. Roberto Jefferson (PTB • RJ)
1° Vice-Presidente: Dep. José Unhares (PSDB - CE)
2P Vice-Presidente: Dep. Eduardo Matias (PSDB - MA)
3° Vice-Presidente: Dep. Nilton Baiano (PMDB - ES)

Antônio Brítto
Augusto Carvalho (PCB)
Eduardo Moreira
Laprovita Vieira

Cidinha Campos
Eduardo Mascarenhas

PMDB
Merval Pimenta
Nelson Proença

Rita Camata
Wanda Reis

PDT
Lúcia Braga

Titulares João Rodolfo
Prisco Viana

PDS
Socorro Gomes (pC do B)

Daniel Silva
Fátima Pelaes
George Takimoto
lvânio Guerra
José Egydio

Bloco

Orlando Bezerra
Paulo Duarte
Pedro Corrêa

Rivaldo Medeiros

Elias Murad
Jorge Uequed

Fábio Raunheiti
João Mendes

PSDB
Osmânio Pereira

PTB
Matheus Iensen

Antonio Faleiros
Delcino Tavares
Euler Ribeiro
J6rio de Barros

PMDB
Nilton Baiano Benedita da Silva
Said Ferreira

Sérgio Arouca (PCB)
Zila Bezerra Jair Bolsonaro

PT
Paulo Paim

PDC
Munhoz da Rocha (PSDB)

Clóvis Assis
Liberato Cabloco

PDT
Paulo Portugal Diogo Nomura

PL

Célio de Castro
Jandira Feghali (PCdoB)

Presidente: Dep. Amaury Müller (pDT - RS)
1°Vice-Presidente: Dep. Carlos Alberto C'.ampista (PDT - RJ)
2P Vice-Presidente: Dep. Jabes Ribeiro (PSDB - BA)
3° Vice-Presidente: Dep. zaire Rezende (PMDB - MG)

Secretária: Maria Inês de Bessa Lins

Ramal: 7018 a 7021

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E

SERVIÇO púBuco

Osvaldo Coelho
Ricardo Fiúza
Rubem Bento

~ Gomes da Rocha

PSB

Titulares
Bloco

Caldas Rodrigues
Edmar Moreira
Humberto Souto
Mário de Oliveira

João Paulo

Marco Penaforte

Roberto Jefferson

Tuga Angerami (PSDB)

PL

PDS

PSB

PT

PDC

PTB

PSDB

Eduardo Jorge

Célia Mendes
Heitor Franco (Bloco)

Eduardo Matias

Jamil Haddad

Alceste Almeida
Joaquim Sucena

CJCraldo Alckmin Filho
José Linhares

José Augusto Curvo



PMDB PT
Augusto C-arvalho (PCB) Zaire Rezende Edésio Passos José Fortunati
Marcelo Harbieri 3 Vagas Ernesto Gradella
Tidei de Luma

PDC
PDT Jairo Azi Osvaldo Reis

Amaury Müller Carlos Alberto Campista
Beraldo Boaventura PL

PDS
Robson Tuma

Aldo Rebelo (PC do B) Orlando Pacheco (Bloco) PSB
Felipe Mendes Jamil Haddad

PSDB Secretário: Antonio Luís de Souza Santana
AntOnio C-arlos Mendes Thame Mauro Sampaio Ramal: 6887/6990n004nOO7
Jabes Ribeiro

PTB COMISSÁO DE VIAÇÃO E TRANSPORTE,

Maria Laura (Pl) Mendes Botelho DESENVOLVIMENTO URBANO
E INTERIOR

PT
Chico Vigilante Paulo Rocha Presidente: Dep. carlos Santana (pTIRJ)
Paulo Paim l° Vice-Presidente: Dep. Nilmário Miranda (pT/MG)

PDC 2? Vice-Presidente: Dep. José Reinaldo (Bloco-PFL/MA)

Jairo Bolsonaro Jonival Lucas
3° Vice-Presidente: Dep. Lúcia Braga (PDT/PB)

PL Titulares
Ricardo Izar Bloco

PSB Alacid Numes José Múcio

Célio de Castro AntOnio Barbará José Reinaldo
César Bandeira Lael Varella

Suplentes Efraim Moraes Paulo Romano
Jairo carneiro Pedro Irujo

Bloco João Colaço Romel Aní.'lio
AntOnio dos Santos Freire Júnior José carlos Vasconcellos
Benito Gama Ivânio Guerra
Efraim Morais José BurneU PMDB
Eraldo Trindade Sérgio Barcellos

Alofzio Santos Mário Martins
PMDB carlos Benevides Mauro Miranda

Hermínio C-alvinho Roberto Freire (PCB) carlos Scarpelini Murilo Rezende

Nilson Gibson Wilson Campos José Maranhao Nicias Ribeiro

Renato Vianna 2 Vagas Laire Rosado Sérgio Naya
Leopoldo Bessone

PDT
PDTcarlosm Lupi Haroldo Sabóia

1 Vaga Dércio Knop Lúcia Braga
Hagahús Araújo (PMDB) Valdomiro Lima

PDS Junot Abi-Ramia
Ibrahim Abi-Ackel José Lourenço
Jandira Feghali (pC do B) PDS

Fernando carríon José Diogo
PSDB João Roldofo Telmo Kirst

Jayme Santana Tuga Angerami
Sígmaringa Seixas PSDB

PTB João Baptista Motta Munhoz da Rocha

carlos Santana (PT) 1 Vaga Luiz Pontes Saulo Coelho



PTB
Francisco Rodrigues (PCB)
Paulo de Almeida

PDC
Simão Sessim (Bloco) Avenir Rosa

1 Vaga
Sérgio- Brito

PL
PT

Carlos Santana
Ernesto Gradella

PDC

Nilmário Miranda
Osvaldo Reis (PDC)

Eduardo Braga (PDC)

Maria Luiza Fontenele
PSB

Ribeiro Tavares

Jairo Azi

PDC
Pauderney Avelino (PDC)

PSB
Roberto França

PTR
Carlos Camurça

Osório Santa Cruz PTR
Benedito Domingos

Valdemar Costa Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha

Ramal: 6973 a 6976

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

Bloco

Suplentes Presidente: Maurício C.ampos (pL - MG)
10 Vice-Presidente: Dep. Aldair Cabral (pTBIRJ)
2P Vice-Presidente: Dep. Wilson Müller (pDT - RS)
30 Vice-Presidente: Dep_ Jair Bolsonaro (PDC - RJ)

Aracely de Paula
Caldas Rodrigues
Camilo Machado
Elfsio Curvo
Humberto Souto
Jorge Khoury

José Santana de Vasconcellos
Marcos Medrado
Murilo Pinheiro

Nan Souza
Ronaldo Caiado (Sem Partido)

Vadão Gomes
1 Vaga

Titulares
Bloco

Alacid Numes
Edmar Moreira
Mário de Oliveira
Orlando Bezerra

Paes Landim
Paulo Octávio

Roberto Magalhães
Vitória Malta

PMDB
Eliel Rodrigues
José Ulisses de Oliveira (PRS)
Henrique Eduardo Alves
J6rio de Barros
Marcos Lima
Mauri Sérgio

PDT
Edésio Frias
Edson Silva
Giovanni Queiroz

Pinheiro Landim
Prisco Viana

Roberto Valadão
Sebastião Ferreira

1 Vaga

Laerte Bastos
Marino C1inger

PMDB
AntOnio de Jesus
Cid Carvalho
Etevalda Grassi de Menezes
Hélio Rosa

PDT

Paulo Ramos
Wilson Müller

PDS

João Fagundes
Manoel Moreira

Marcelo Barbieri

1 Vaga

PDS
Celso Bernardi
Fetter Júnior

Maria Valadão
Oscar Tr:wassos

Fábio Meirelles
Fernando Carrion

PSDB

Heitor Franco (Bloco)

Koyu lha
Oswaldo Stecca

Augustinho Freitas
Carlos Kayath

Eduardo Jorge
Eduardo Matias (PDC)

PSDB
Paulino Cícero de Vasconcelos

Vit6rio Medioli

PTB
Mendes Botelho

Wilmar Peres (Bloco)

PT

José Cicote
Luci Choinacki

Mauro Borges (PDC)
Moroni Torgan

Aldir Cabral

Hélio Bicudo

Jair Bolsonaro

PTB

PT

PDC

Rose de Freitas

Francisco Rodrigues

José Dirceu



PL

Maurfcio ('-ampos

PSB

Roberto França

Suplentes

COMISSÁO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO

DESTINADA À APURAÇÃO
DA REFORMA ADMINISTRATIVA

DO BANCO DO BRASIL E
DO FECHAMENTO DE AO:SNCIAS

E POSTOS DE SERVIÇOS
DAQUELA INSTITUIÇÁO

Fernando Freire
Fausto Rocha
Jesus Tajra

Alofzio Santos
Euler Ribeiro
Ivo Mainardi
João Almeida

Bloco

PMDB

PDT

José Mendonça Bezerra
Luciano Pizzatto

Paulo Duarte
Vicente Fialho

José MaranMo
Pinheiro Landin

1 Vaga

Requerimento na 1/91

Prazo: 18/4 a 16/9/1991

Presidente: Odacir Klein
Vice-Presidente: Ruben Bento
Relator: Leomar Quintanilha

Titulares

Bloco

C8rrion Júnior
José Carlos Coutinho

Amaral Netto
João de Deus Antunes

André Benassi
Francisco Silva (pDC)

('-arlas Kayath

Paulo Delgado

José Marial Eymael

Robson Tuma

Ariosto Holanda

PDS

PSDB

PTB

PT

PDC

PL

PSB

1 Vaga

Osvaldo Bender

Paulo Silva

Gastone Righi

Sandra Starling

Ruben Bento - PR
Osvaldo Coelho - PE

PMDB

João Henrique - PI
Odacir Klein - RS

PDT

Beraldo Boaventura - BA

PDS

Fernando C8rrion - RS

PSDB

João Faustino - RN

PTB

Nelson Marquezelli - SP

PT

Paulo Bernardo - PR

PDC

Leomar Quimanilha - TO

PL

Freire Júnior - TO

José Dutra - AN

Secretária: Marcí Bernardes Ferreira
Ramal: 6998/7001/7002

Wellinton Fagundes - MT



Suplentes

Bloco

Aracely de Paula - MG
Efraim Morais

PMDB

Aluizio Santos - ES
José Felinto - PR

PDT

Eden Pedroso - RS

PDS

Fetter Júnior - RS

PSDB

Adroaldo Streck - RS

PTB

Hilário Coimbra - PA

PT

Luiz Gushiken - SP

PDC

Paulo Mandarino - GO

PL

Ribeiro Tavares - BA

ReuniOes -

Elfsio Curvo - MS

Ronaldo Perim - MG

Titulares

Bloco

George Takimoto - MS Arnaldo Faria de Sá - SP
Ivânio Guerra - PR

PMDB

Laprovita Vieira - MS Valter Pereira - MS
Elias Murad - MG (PSDB - MG)

PDT

Wilson Müller - RS

PSDB

Moroni Torgan - CE

PDS

Tereza Jucá - RR

PTB

Eduardo Braga - AM

PT

Agostinho Valente - MG

PDC

Pauderney Avelino - AM

PL

Robson Tuma - SP

Local - Anexo 11, Plenário nO 13
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho: 311-7060

Suplentes

Bloco

COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO

DESTINADA A INVESTIGAR A
IMPUNIDADE DE TRAFICANTES

DE DROGAS NO PAís, BEM COMO
O CRESCIMENTO DO CONSUMO

Requerimento nO 3/91

Prazo: 19-4 a 16-8-91

Presidente: Elias Murad
Vice-Presidente: Pauderney Avelino
Relator: Moroni Torgan

Iberê Ferreira - RN
Jairo ('..arneiro - BA

Nilson Gibson - PE
Pedro Tassis • MG

Clovis Assis - BA

Osmânio Pereira· MG

Oscar Travassos - MT

PMDB

PDT

PSDB

PDS

Otto Cunha - PR

Wanda Reis - RJ



PTB
Alceste Almeida - RR

PT

Hélio Bicudo - SP

PDC

José Ma~ia Eymael - SP

PL

Ricardo Izar - SP

Reuniões: Plenârios 13 ou 17 do Anexo II

Secretário: Lázaro Pedro Silvério - Ramal: 7056

COMISSÃO PARLAMENTAR DESTINADA
A OFERECER À MESA ESTD.DOS

E SUGESTÓES OBJETIVANDO AO
APERFElÇOAMENTO DOS ~ALHOS

ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS
DA cÂMARA (Ato da Mesa nO 2/90)

Supervisor: Dep. Inocêncio Oliveira - lq Se~etârio

Coordenador: Dep. Miro Teixeira
Re!ator: Dep. Nelson Jobim '
Sub-relatores: Dep. Adylson Motta

Dep. T<my Gel

PT
Paulo Delgado

PDC
Pauderney Avelino

PL
Jooo Mellão Neto

PSB

(Art. Z>, li l Q
, do Ato da Mesa na 2, de 1991)

Luiz Piauhylino

COMISSÃO MISTA INCUMBIDA
DE REVER AS DOAÇÓES,
VENDAS E CONCESSÓES
DE TERRAS PúBLICAS

(Art. 51 do Ato das DisposiÇCles
Constitucionais Transitórias)

Titulares

Eraldo Tinoco - PFL/BA
Messias Gofs - PFl/SR',:'
José Burnett - PRN/I'l.A.

Nelson Jobim
AntOnio Britto

Miro Teixeira
Regina Gordilho

Adylson Motta
Bonifácio de Andrada

Magalhães Teixeira

carlos Kayath

Bloco

Roberto Magalhães - PFLjPE
Sandra Cavalcanti - PF1:/RJ

Tony, Gel - PRN/PE

PMDB
;'Luiz JInrique

Luís C..arlos Santos

PDT

PDS

PSDB

Rubens Bueno

PTB
Rodrigues Palma

Senaõores

'Flaviano Melo
Antonio Mariz
Onofre Quinan

'Júlio campos
Odacir Soares
Jooo Rocha
Chagas Rodrigues
Albano Franco
Louremberg Nunes Rocha
Darcy Ribeiro
Epitâcio cafeteira

Suplentes

Alfredo campos
Meira Filho
José Richa
José Eduardo
Júnia Marise

Prazo: 5·10·91

Deputados

Jonas Pinheiro
Gilson Machado
Edmar Morreira
C.arlos Scarpelini

Hermfnio Calvinho
Edmundo Galdino

Oscar Travassos
Francisco Rodrigues

Amaury Müller
Valdir Ganzer

Pauderney AveHno

ArDO Magarinos
Derval de Paiva

Paulo Silva
Ibrahim Abi-Ackel

carlos Cardinal



DLPFI./PRN/PSC!PMN/PST

COMISSÁO PARLAMENTAR MISTA
DE INQUÉRITO DESTINADA

A INVESTIGAR IRREGULARIDADES
NA PREVID:aNCIA SOCIAL

(Requerimento na 446I91-CN)
Composição

Presidente: Senador Amazonino Mendes
Vice-Presidente: Dep. Sérgio Gaudenzi
Relator: Dep. Maurflio Ferreira Lima

Titulares
Senadores Deputados

Titulares

Arno Magarinos - RS
Orlando Bezerra - CE

PMOD
AntOnio de Jesus - 00
Armando {'mta - MO

POT
Márcia Cibi1is Viana - RI

GclOlio Neiva - MO

Lairc RosadO .. PRN

Ruy Bacelar
Cid Sabóia de Carvalho
Divaldo Suruagy
Nabor Júnior
Élcio Álvares
Odacir Soares
Carlos Patrocínio
Almir Gabriel
Beni Veras
Jonas Pinheiro
Nelson Wedekin
Ney Maraqnhão
Amazonino Mendes
F1lperidião Amin
Eduardo Suplicy

José Rgydio
Arnaldo Faria de Sá

Luiz Carlos Hauly
Maurllio Ferreira Lima

Sérgio Gaudenzi
Reinhold Stephanes

Osvaldo Melo
Jackson Pereira

Cardoso Alves
Eduardo Jorge
Francisco Silva

Célio de C.astro
Jandira Feghali

Eurides Brito

POS
Ângela Amin - se

PSOD
Wilson Moreira - PR

PTB
Nobel Moura - RO

PT
Jacques Wagner - DA

poe
José Maria Eymael - Sp·

PL

Presidente: Armando Costa
Vice-Presidente: Getúlio Neiva
Relatora: Márcia Cibilis Viana

Requerimento DO 5·91

Prazo: 10-5 a 6-9-91

Designação da Comissão: 4-4-91
Prazo: 18·5·91

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A EXAMINAR AS

CAUSAS DA FOME E A IMINENTE AMEAÇA
À SEGURANÇA ALIMENTAR

Jório de Barros - ES

BLPFI../PRN/psC/PMN/PST

Ivan Durity • MO

poe

José Augusto Curvo - MT

Suplentes

{'amilo Machado - MO
Jorge Khoury - BA

PMDB
Adelaide Neri - Ae
Ivandro Cunba üma - PB

POT
Beraldo Boaventura - DA

POS
Heiltor Franco - SP

PSOB
Ernani Viana - eE

P1B
Tadasbi Kuriki - SP

PT
Pedro ToneIli - PR

Le.omar Quintanllba • TO

ReuniOCs:
Local: Anexo fi - Plenário 13 ou 17
Ramal: 7054

Deputados

Flávio Rocha
Eduardo Moreira

Nilton Baiano
Regina Gordilho

Marcelino Romano
Geraldo Alckmin Filho

Paulo Almeida
Paulo Rocha

Eduardo Borges
José Augusto Curvo

Luiz Piauhylino
Aldo Rebelo

Reditário Cassol

Suplentes

Senadores

Alfredo C.ampos
cesar Dias
Amir Lando
Hydekel Freitas
Dario Pereira
Meira Filho
Teotônio Vilela Filho
Wilson Martins
Valmir Campelo
Lavoisier Maia
Júnia Marise
Ivanio Guerra
Gilson Machado



COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO PDT

DESTINADA A INVESTlGAR AS ORIGENS, Regina Gordilho - RJ
CAUSAS E CONSEQ~CIAS DA VIOU!NCIA

NO CAMPO BRASILEIRO PDS
Hugo Bielh - SC

Requerimento n° 2/91 PSDB

Prazo: 10-5 a 7-10-91
Jabes Ribeiro - BA

Presidente: Deputado Roberto Rollemberg/SP
Vice-Presidnete: Deputada Socorro Gomes/pA
Relator: Deputado Jonas Pinheiro/MT

PTB
Nelson Trad - MS

PT

Titulares Valdir Ganzer - PA

PDS

PSDB

Flávio Arns - PR

Fábio Meirelles - SP

COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO

DESTINADA A VERIFICAR A
EXISmNCIA DE AEROPORTOS
CLANDESTINOS E A ATUAÇÃO

DE MISSÕES RELIGIOSAS ESTRANGEIRAS
NA ÁREA DE GARIMPAGEM

DE RORAIMA, PROVOCANDO A
INTERNACIONALIZAÇÃO DA AMAZôNIA

PDC

ReuniOCS:
Local: Anexo 11, Plenários 13 ou 17
Telefone: 7060
Secretário:

Paulo Mourão - TOVadão Gomes - SP

BLPFL

PTB

Giovani Queiroz - PA

Jonas Pinheiro - MT
Roberto Magalhães - PE

PMDB

Antonio Faleiros - GO Roberto Rollemberg - SP
Socorro Gomes (PC do B) - PA

PDT

('..srdoso Alves - SP Requerimento n° 4/91

Prazo: 22-S a ~9-1o-9l

Presidente: Deputado Atila Uns
Vice-Presidente: Deputado João Fagundes
Relator: Deputado Avenir Rosa

Titulares
Bloco

PT

Alcides Modesto - BA

PDC

Osório Sama Cruz - GO

PL

Ribeiro Tavares - BA
Átila Lins - AM
Ruben Bento - RR

Gilvan Borges - AP

BLPFL

Benedito de Figueiredo - SE
José Falcão - BA

Romel Anísio - MG

João Fagundes - RR
Zjla Bezerra - AC

PMDB

PDT

Nicia'l Ribeiro - PA

PMDB
Beth Azize - AM

Delcino Tavares - PR
Eliel Rodrigues - PA

Luiz Tadeu Leite - MG
José Diogo - PA

PDS



PSDB
Tuga Angerami - SP

PTB

Júlio C.abral - RR

PT

Lourival Freitas - AP

PDC

Avenir Rosa - RR

PL

Jarvis Gaidzinski - SC

Suplentes

PFL

João Teixeira - MT
Ézio Ferreira - AM

PMDB

Edmar Moreira - MG

COMISSÃO MISTADE PLANOS, ORÇAMENTOS
PÚBLICO,S E FISCALIZAÇÃO

5-6-91

Presidente: Seno Ronaldo Araglio (pMDB/RO)

10 Vice-Presidente: Dep. Sérgio Gaudenzi (pDT/BA)

'1PVice-Presidente: Seno Teotonio Vilela Filho (PSDB/AL)

30 Vice-Presid~nt~: Dep. Osvaldo Melo (pDS/PA)

TITULARES

BLOCO PFL/PRN/PSC/PMN/PST

PARTIDO

Deputados

Paulo Titan - PA
Mauri Sérgio - AC

Fernando Diniz - MG Parlamentar UF Gab. Fone

PDT

Aroldo Góes - AP

PDS

Célia Mendes - AC

PSDB

Sigmaringa Seixas - DF

PTB

Francisco Rodrigues - RR

PT

Ricardo Moraes - AM

PDC

Pauderney Avelino - AM

ReuniOCs:

Local: Anexo JI, Plenário na
Secretária: Maria de Fátima Moreira de Carvalho: 311-7057

Antônio Rarbara

Antônio dos Santos

Christovam Chiaradia

Cleonâncio Fonseca

Eraldo Tinoco

Evaldo Gonçalves

Flávio Palmier da Veiga

Francisco Dornelles

Iberê Ferreira

João Alves

Jonas Pinheiro

Jos(: Burnett

Jos(: Carlos Vasconcellos

Luiz Dantas

Messias Góis

PR 737 223-1395

CE 406 223-1743

MG 658 223-6543

SE 824 223-9398

BA 310 225-1765

PB 833 223-7398

RJ 246 223-2095

RJ 512 2234593

RN 609 223-1348

BA
,.

630 223-0498

MT 441 223-6993

MA 543 223-9499

PE 915 226-5712

AL *370 223-3555

SE 723 223-7548



Nelson Morro SC 418 223-9395 * Gabinete localizado no Anexo III
Osvaldo Coêlho PE 444 223-6845 Paulo Hartung ES 514 223-9048
Paes Landim PI 560 223-9484
Pedro Irujo BA 818 22h-6272 Rose de Freitas ES %0 223-1493

Rivaldo Medeiros PB 227 225-3242 Saulo Coelho MG 602 224-4569

Roseana Sarney MA 554 223-8893 Sigmaringa Seixas DF 454 223-3593

Sêrgio Barcellos AP 301 223-5843
Werner Wanderer PR 806 223-3095 PTB

PMDB Carlos Kayath PA 218 223-2493
Fábio Raunheitti RI 628 223-5593

Aluízio Alves RN 558 22.~·.Ql98
Félix Mendonça BA 912 223-0793
Francisco Rodrigues RR 304 224-1752

Cid Carvalho MA 710 223-7148 José Elias MS 448 226-6917
Delcino Tavares PR 929 22.~-7743 Nelson Marquezelli SP 920 223-9943
Domingos Juvenil PA 702 223-5598 Vago
Fernando Diniz MG 307 223-8245
Geddel Vieira Lima BA 612 223-3448 PT
Hélio·Rosas SP *478 224-9735
Jooo Carlos Bacelar BA 827 226-3917 Alcides Modesto BA 954 223-0095
Jorge Tadeu Mudalen SP 552 22.~-6348 Aloízio Mercadante SP 825 223-8743
José Geraldo MG 22h 226-0909 Eduardo Jorge SP *371 225-6399
José Maranhão PB 236 223-0643 Irma Passoni SP 237 223-4845
Lufs Roberto Ponte RS 956 223-1698 Jooo Paulo MG 211 223-3430

Luiz Viana Neto BA 913 223-7295 José Dirceu SP 706 225-2162
Mauri Sérgio AC *568 226-6991
Nilson Gibson PE 410 22.1-9893 PDC
Pinheiro Landim CE 636 22.1-7643 Eduardo Braga AM 256 223-3540
Renato Vianna SC 639 22.1-3693 Francisco C'.oelho MA 525 22.1-9498
Rita Camata ES 905 223-9945 Jonival Lucas BA 815 223-6245
Sérgio Naya MG 435 223-2943 Paulo Mandarino GO 862 223-7448
Vago
Vago PL

Jones Santos Neves ES 327 223-1643
PDT Maurfcio C'.ampos MG 239 223-4648

Valdemar Costa Neto SP 542 223-9793
Beto Mansur SP 837 22.1-4348
Carlos Cardinal RS *277 225-4741 PSB
Elio Dalla-Vecchia PR 916 224-2419 Luiz Piauhylino PE 224 226-7661
Francisco Evangelista PB 442 223-8443 Sérgio Guerra PE 42h 223-6398
Giovanni Queiroz PA 534 22.~-9643

Mendonça Neto AL 258 223-9443 PCdoB
Paulo Portugal RI 516 223-2990 Haroldo Lima BA 456 223-6693Sérgio Gaudenzi BA 320 22.1-4395

PDS PTR
Carlos C'.amurça RO 342 223-3584

('.arlos Azambuja RS *469 225-7790
Fábio Meirelles SP 529 223-5298 PRS
Felipe Mendes PI 654 223-5545 Israel Pinheiro MG 540 226-3631
Francisco Diógenes AC 745 223-7731
José Lourenço BA 311 223-7545 TITULARES
José Luiz Maia PI 640 223-4398 Senadores
Osvaldo Melo PA 809 223-0945
Ruberval Pilotto SC 254 223-7543 PMDB

PSDB Parlamentar DF Gab. Fone
César Dias RR * 43 224-2855

Aécio Neves MG 648 22.1-2298 Coutinho Jorge PA *2h 226-3479
Geraldo Alckmim Filho SP 656 223-6945 Flaviano Melo AC * 14 321-5365

Marco Penaforte CE 238 223-5348 Irapuan Costa Júnior GO * 16 224-6623



João Calmon ES ** 06 226-3303 Freire Júnior TO 601 225-2071
Mansueto de Lavor PE *25 311-3182/83 George Takimoto MS 635 223-9543
Onofre Quinan GO * 32 224-6834 Gilson Machado PE 334 223-2695
Ronaldo Aragão RO ** 08 223-2492 Humberto Souto MG 914 223-0395
Ronan Tito MO Ed.Pr. 224-1803

Jorge Khoury BA 212 223-3298

PFL José Carlos Aleluia BA 856 223-9693

Alexandre Costa MA *** 50 224-7934 José Múcio Monteiro PE 458 223-0098

Carlos Patrocínio TO 05 224-4366 Maluly Netto SP 219 223-9399
Dario Pereira RN Ed.Pr. 223-0313 Manoel Castro BA 760 223-3518
Guilherme Palmeira AL Ed.Pr. 223-6792 Osório Adriano DF 446 223-5743
Henrique Almeida AP * 38 224·5009 OUo Cunha PR 662 223-5148
Hugo Napoleão PI ** 04 224-1953 Ricardo Murad MA 354 223-4245
Lourival Baptista SE *** 56 224-8262 Rubem Medina RJ 610 226-2937

PSDB Ruben Bento RR 524 226-2375
Simão Sessim RJ 709 223-8348

Almir Gabriel PA * 42 224-4389 Tony Gel PE 423 223-9448
Chagas Rodrigues PI * 17 311-3167/68 Vadão Gomes SP 750 223-6298
José Richa PR *** 49 224-0059

7~ Gomes da Rocha GO 748 224-0769Teotonio Vilela Filho AL *08 223-51OQ

PTB * Gabinete localizado na Ala Teotônio Vilela

Louremberg Nunes Rocha MT 30 22.':J-8834 ** Gabinete localizado na Ala AfFonso Arinos
Marluce Pinto RR ****01 224-3953 **** Gabinete localizado na Ala Nilo Coelho
Valmir Campelo DF *48 225-7379 ***** Gabinete localizado no Anexo I - 27°, andar

PDT

Magno Bacelar MA ***54
PMDB

224-1934
Maurício Corrêa DF ** 03 224-2903 AntOnio Britto RS 518 223-7443

Carlos Benevides CE 926 321-3488
PRN Eduardo Moreira SC 616 22.':J-8198

Albano Franco SE ****06 224-8208
Etevalda Grassi de Menezes· ES 213 223-4095

Áureo Mello AM *40 223-0315
Ivandro Cunha Lima PB 605 223-9457

. João Fagundes RR 550 22.':J-0593

PDC João Henrique PI 617 226-6119
José Dutra AM 943 223-4048

Gerson Camata ES * 12 224-9853 José Thomaz NonO AL 812 225-1932
Jurandyr Paixão SP *569 223-3741

PDS Marcos Lima MG 220 225-1951

Lucídio Portella PI * 15 226-2588 Nicias Ribeiro PA *278 225-5048
Nilton Baiano ES 618 223-5245

PT/pSB Said Ferreira PR *583 223-7735
Valter Pereira MS 618 223-5245

Eduardo Suplicy SP Ed.Pr. 224-9934 Zila Bezerra AC 510 223-6598

* Gabinete localizado no Anexo III
Vago Vago

** Gabinete localizado na Ala Afonso Arinos
Vago Vago

*** Gabinete localizado na Ala Tancredo Neves
Suplentes PDT

Deputados Beth Azize AM 646 223-5048

BLOCO PFI.JPRN/PSC/PMN/PST Clovis Assis BA *586 226-9817
Edson Silva CE 726 223-8148

Parlamentar UF Gab. Fone Eduardo Mascarenhas RJ 944 223-1048

Alacid Nunes PA 519 223-3550 Haroldo Sabóia MA 660 223-8493

Amo Magarinos RS 839 224-1215 Luiz Girão CE 439 223-5945
Aroldo Cedraz BA 312 22.':J-9245 Miro Teixeira RJ 272 224-0310
Ézio Ferreira AM 515 223·7943 Paulo Ramos RJ 830 223-1448
Flávio Derzi MS 934 223-5643



PDS PTR

Carlos Virgflio CE 537 223-3455 Benedito Domingos DF 945 223-7942
Edevaldo Alves da Silva SP 348 226-1472
lbrabim Abi-Ackel MG 319 223-8543 PRS
João de Deus Antunes RS 720 321-1705
Maria Valadão GO 520 223-2498

José UWI8eS de Oliveira MG 250 223-5648Osvaldo Bender RS *274 224-9033
Roberto Campos RJ 629 223·5395 . SUPLENTESTeresa Jucá RR 401· 223-2348

Senadores

PSDB PMDB
Adroaldo Streck RS 744 22..1-8943
Flávio Arns PR 850 223-2893 Parlamentar DF Gab. Fone
Jabes Ribeiro BA 214 223-6843
Mauro Sampaio CE 356 311-5356 Alfredo Campos MG **58 224-4903
Sérgio Machado CE 536 221-2448 Amir Lando RO *35 225-1628
Tuga Angerami SP 562 223-8448 · Antônio Mariz PB *45 224-6997
Wilson Moreira PR 819 221-3098 Cid Sabóia de Carvalho CE **02 226-3488

· Divaldo Suruagy AL *47 224-3884
* Gabinete localizado no Anexo III José Fogaça RS **07 226-7238

Márcio Lacerda MT *46 224-3373

PTB
Pedro Simon RS *18 226-4693
Ruy Bacelar BA *05 224-4684

Annibal Teixeira MG 450 223-1845
Luiz Moreira BA 729 223-9548 * Gabinete localizado no Anexo IH
Matheus Iensen PR 641 223-5543 ** Gabinete localizado na Ala Afonso Arinos
Nobel Moura RO 835 223-0248 *** Gabinete localizado na Ala Tancredo Neves
Rodrigues Palma MT 528' 223-9598 .

PFLValdenor Guedes AP 848 223-3548

PT Francisco Rollemberg SE *24 225-8515
Hydekel Freitas RJ Ed.Pr. 224-2934

José Fortunati RS *372 . 224-0403 João Rocha TO *13 224-4270
Lourival Freitas AP *574 225-0470 Júlio Campos MT *36 224-4059
Maria Laura DF *475 225-2737 Meira Filho DF *39 225-8257
Paulo Bernardo PR *379 225-4664 Odacir Soares RO *29 224-7434
Pedro Tonelli PR *585 226-0622 · RariJiundo Lyra PB !19 224-9834
Valdir Ganzer PA *484 . 225-3198

PSDB
PDC

Avenir Rosa RR 437 223-8048
Beny Veras CE *04 224-2884

Francisco Silva RJ 716 225-2601
Jutahy Magalhães BA ***53 224-9803
Mário Covas SP ***51 224-9903

Osório Santa Cruz GO 644 223-8548 Wilson Martins MS *34 224-0953
Pedro Novais MA 813 223-6548

! Gabinete localizado na Ala Alexandre Costa
PL * Gabinete locali7.ado no Anexo IH

Nelson Bornier RJ 936 221-3148
*** Gabinete locali7.ado na Ala Tancredo Neves

Ribeiro Tavares BA 812 2244493
PTBWellington Fagundes MT 523 221-7945

PSB Jonas Pinheiro AP ***10 226-4392
José Eduardo PR ***08 311-4059

Célio de Castro MG 462 224-7419 Levy Dias MS *28 224-3059
Uldurico Pinto BA *269 226-3641

PDT
pedoB

Aldo Rebelo SP 924 223-3813
Lavoisier Maia RN F..d.Pr. 224-1964
Nelson Wedekin SC *11 224-7834



PL

Nelson Bornier Valdemar Costa
SERVIÇO DE COMISSÚES ESPECIAIS
8ercretério Antonio Fernander Borges Manzan

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR

O EXTERMÍNIO DE CRIANÇAS
E ADOLESCENTES.

RESOLUÇÃO N° 01/9l PRAZO: 30-05 a 27-09-91

Presidente: Rita Camata
Vice-Presidente: Laerte Bastos
Relator: Fátima Pelaes

PRN

Júnia Marise MG *02 226-6939
Saldanha Derzi MS 101 223-3019

PDC

Amazonino Mendes AM *44 224-2009

PDS

Esperidião Amin SC *23 224-8037

PTIPSB

José Paulo Bisol RS ***59 223-1549

Secretária: Myrna Lopes Pereira de Oliveira
Endereço: Sala 16 - Anexo II - Câmara dos Deputados
Fones: 311-6938/6939/6940 (Secretária)

223-2945 (Presidente)
311-6937/6942/6943

Sandra Starling

I..eo~r Quintanilha

PT

PDC
José Fortunati

Sérgio Brito

* Gabinete localizado na Ala Alexandre Costa
* Gabinete localizado na Ala Teotônio Vilela TItulares

** Gabinete localizado na Ala Afonso Arinos BLPFL
*** G-abinete localizado na Ala Tancredo Neves Arolde de Oliveira - RJ Salatiel C.arvalho - PE

**** Gabinete localizado na Ala Nilo Coelho Fátima Pelaes - AP Cleto Falcão - AL

COMISSÃO ESPECIAL PARA DAR PARECER PMDB

SOBRE O PROJETO DE LEI N° 965, DE 1991, C.élio de Castro (PSB) - MG Rita C.amata - TIS

QUE -INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE Jurandir Paixão - SP

DESPORTOS E DÁ OUTRAS PROVIDaN"CIASII
•

PDT
Regina Gordilho - RJ Laerte Bastos - RJ

Presidente: Deputado AÉCIO DE BORBA (PDS) PDS
10 Vice-Presidente: Deputado JOS(~ MOURA (BLOCO) Célia Mendes - AC
20 Vice-Presidente: Deputado TIDEI I,JE LIMA (PMDB) PSDB

Relator: Deputado ARTUR DA TAVALO (PSDB) Paulo Hartung - ES
Titulares Suplentes PTB

BLOCO PARlAMENTAR
Marilu Guimarães - MS

PT
Armando Faria de Sá Carlos Ratinho Massa Benedita da Silva - RJ
Benito Gama Christovam Ghiaradia PDC
Eraldo Tinoco Messias Góis

Eduardo Braga - AMJosé Moura Raul Belém
PMDB PL

Aloísio Vasconcelos Antônio Britto Robson Tuma - SP

Henrique Eduardo Alves Luiz C-arlas Hauly Suplentes
Odacir Klein Roberto RoIlemberg BLPFL
Tidei de Lima Ronivon Santiago Orlando Bezerra - CE Costa Ferreira - MA

PDT Paulo Duarte - SC Marcos Medrado - BA
Beta Mansur Paulo Ramos PMDB
Carlos Lupi Paulo Portugal José Belato - MG Wanda Reis - RJ

PDS Said Ferreira - PR
Aécio Borba Osvaldo Melo PDT
Celso Bernardi Ruberval Pilotto Lúcia Braga - PB Marino Clinger - RJ

PSDB PDS
Artur da Távola Jorge Uequed Teresa Jucá - RR

PTB PSDB
Onaireves Moura Paulo Almeida Flávio Arns - PR



PTB
AuJUllinhO Martins - MT

PT
H6lio Bieudo - SP

PDC
Jair Bolaonaro - RI

Ricardo Izar - SP

Reunioet:
Local: Plenãrios das CPI
Telefone: 311-7050
secretária: Ana Clara

PL



DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

PREÇO DE ASSINATURA

(InClusas as déspeS8S de correio.via terrestre)

SEÇÃO I (amua ... Deputados)

8eIn~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cr$ 5.770,57

SEÇÃO n (8enIIdo FedenII)

Semestral ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cr$ 5.770,57

J. avulso Cr$ 117,93

Os pedidos devem ser acompanhados de cheque pagável

.em Brasília, Nota de EmPenho ou Ordem de Pagamento pela

CciiD Econômica Federal - Agência - PS-CEGRAF, conta

con-ente n~ 920001-2, a favor do

CENTRO GRAFIco DO SENADO FEDERAL
Praça dos Três Poderes - Brasília - DF

CEP: 70160

MeIoreslnfonnações pelos telefones (061) 311-3738 e 311-3728

..Supervisão de Assinaturas e DIsbtbuIção de Publicações - Coordenação

4e Atendimento ao 0àu6rI0.



,.,

REVISTA DE INFORMAÇAO
LEGISLATIVA NC? 107

(julho a setembro de 1990) ~?~
Está circulando o n9 107 da Revista de Informação Legislativa, periódico trimestral de

pesquisa jurídica editado pelaSubscretaria de Edições Técnicas do Senado Federal.
Este número, com 340 páginas, contém as seguintes matérias:

Medidas provisórias - Rual Machado Horta
Os serviços de telecomunicações na Constitui

ção Brasileira de 1988 - Gaspar Vianna
.A Constituição de 1988 e o sistema financeiro

nacional-Amoldo Wald
A autonomia universitária e seus limites jurídi

cos - Giuseppi da Costa
A aposentadoria dos servidores na Constituição

de 1988 - Palhares Moreira Reis
Direito urbanístico e limitações administrativas

urbanísticas - Diogo de Figueiredo Mo
reira Neto

Controle parlamentar da administração - Odete
Medauar

Observações sobre os Tribunais Regionais Fede
rais - Adhemar Ferreira Maciel

O recurso especial e o Superior Tribunal de:Jus
tiça - Sálvio de Figueiredo Teixeira

Tribunal de Contas e Poder Judiciário - Jarbas
Maranhão

JUFisdição e competência: nota sobre o sentido
histórico-político da destinçã6 ..:- Nelson
Saldanha

A atuação dos procuradores da República no
atúal contexto de competência jurisdicional
federal em tema .de combate a entorpe
centes - Vitor Fernandes Gonçalves

À venda na Subsecretaria
de Edições Técnicas-
Senado Federal, Anexo I, 229 andar 
Praças dos Três Poderes.
CEP 70160 - Brasília, DF -
T e Ie f on~ s: 311 -3578 e 311-3579

Conceito de "underselling" ("dumping") dentro
do Anteprojeto da nova Lei Al")titruste 
Mário Roberto Villanova Nogueira

Os direitos de autor e os que lhes são conexos
sobre obras intelectuais criadas ou inter
pretadas sob o regime de prestação de ser
viços - José Carlos Costa Netto .

Bem de família -Zeno Veloso'
Fundamentos da arbitragem no Direito brásileiró .

.' e estrangeiro - Jorge Barrientos Parra .
"Lobbies" e grupos de pressão como agentes

de informação para o Poder Legislativo -:
. Yamil e Sousa Dutrá

Desequilíbrios regionais no atendimento às de
mandas de educação - Edivaldo M. Boa- .
ventura

A biblioteca legislativa e seus objetivos - Eduar
. .' do José Werise Dias .

Recepción de la sociedad unipersonal de respoh
sabilidad lil)1itàda en el Provecto de Unifica
ción Civil y Comercial en Argentina. Protec
ción de los acreedores - Dr. Daniel E.
Moeremans

La influencia de la Jurisprudencia dei Tribunal
Europeo de los Derechos Humanos en la
Jurisprudencia dei Tribunal Constitucional
Espario~~Antonio M' Lorca Navarre.te

Assinatura para 1991
(nQs 109 a 112): .

Cr$ 4.500,00
Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de EdiçÕes

Técnicas do Senado Federal ou de vale postal remetido à Agência ECT Senado Federal - CGA
470775.



REVISTA DE INFORMAÇÃO
LEGISLATIVA N9"110

(abril a junho de 1991)

Está circulando o n 9 110 da Revista de Informação Legislativif. periódico trimestral de pesquisa
Jurídica, editada pela Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado' Federal.

Este número com 398 páginas, contém as seguintes matérias:

Assinatura para 1991 (nl? 109 a '112).
Cr$ 4.500,00

COLABORAÇÃO
A primeira Constituição Republicana do Brasil -
Alcides de Mendonça Lima : .
Tarefa dos partidos políticos no processo de i;,te
gração da América Latina - André Franco Mon-
tara .........................................•.............................

Os actos legislativos no Direito Constitucional Por- .
tuguês -Jorge Miranda .
Konrad Hesse: Uma nova c~ença na Constituição
-Inocêncio Mártires Coelho , ..
Os Direitos Humanos como limitações ao poder
constituinte - Leomar Barros Amorim de Sousa

Revisão constitucional - GeraldoAtaliba ..

Direito Constitucional Brasileiro (Reflexões sobre
aspectos elementares)- Sebastião Bápti'sta Af-
fonso :.. , , , ,
Mandado de injunção -Marcelo Duarte : :.

As Medidas Provisórias no Sistema Jurídico-Cons-
titucional Brasileiro - Fran Figueiredo .

Aspectos do Regime Constitucional da Desapro-
priação - Vitor RolfLaubé .. : ..
A liberdade de expressão e a propaganda eleitoral
ilícita - Geraldo Brindeiro , ,.. :, ..
Questões e direitos relativos à mulher nas Consti
tuições do Brasil e de Minas Gerais - Anamaria
Vaz de Assis Medina .. : : ..
Fundações privadas instituídas pelo Poder Público
-Adilson Abreu Dal/ari ..

AL!ditoria e avaliação da execução'~ Rosinethe
Monteiro Soares :.: : : : .

Soberania do PoderJudiciário -Antônio de Pádua
Ribeiro : : : : .
O Poder Normativo da Justiça do Trabalho - Pau-
lo Emílio Ribeirode Vilhena ..
A Escola Judiciç:ll.~ -Sálvio de Figueiredo Teixeira
. , .
Da .constitucionalidade do bloqueio .de valores -
Adriano Peráç[o·de Paula ,., ,.: :.: .

O Programa Brasileiro de Privatiiação de Empre
sas Estatais ,-,-MarcosJurúena Vil/ela Souto.:; ......

Tfé3tamento iurídico dispensado no' Brasil ao capi-
tal estrangeiro. - Werter R. Faria ..

. Agricultura e inflação sob o capitalismo periférico
-Mauro Márcio Oliveira ,.,.: , .

,l\pau e pedra: notas sobre o vandalismo -José
Arthur Rios ;.~,:,., ..

[)ois momentos decisivos na vida de Rui Barbosa
~Rubem Nogúeira '..: ..

PESQUISA - Direito Comparado

Lei inglesa de~oteção ao consumidor, 1961 ........
Lei inglesa de· ~egurança do d:ms\Jmidor, 1978
. ~ .

Emenda à lei inglesa de segurança do consumidor,
1986 ;.;..;.; ~ ; .

Obras public~éfas pela Subsecretaria de Eqições
Técnicas :: .

Avenda na Subsecretaria de Edições Técnicas - Senado Federal, Anexo I. 229 ~~dar - Praça
dos Três Poderes, CEP 70160 - Brasnia, DF --Telefones: 311-3578 e 311-3579

Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edições Técnícas
. do Senado Federal ou de vale postal remetido à 'Agência ECT Senado Federal- CGA 470775.



Centro Gráfico do Senado Federal
Caixa Postal 07/1203

Brasília - DF

.1 EDIÇÃO DE HOJE: 144 PÁGINAS .t


