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1- ATA DA 54' SESSÃO DA 4' SES
,SÃO LEGISLATIVA DA 48' LEGISLA
TURA EM 15 DE MAIO DE 1990
t - Abertura da Sessão
11 - Leitura e assinatura da ata.da sessão
anterior
m - Leitura do Expediente

OFÍCIO

N" 48/90 - Do Senhor Deputado
THEODORO MENDES, Presidente da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, solicitando a desanexação de
Projetos de Lei.

,REQUERIMENTO

, Do Senhor Deputado ANTONIO DE
JESUS, solicitando a apensação de Proje
tos de Lei.

MENSAGENS

Mensagem n" 411, de 1990 - (Do Po
der Executivo) - Submete à considera
ção do Congresso Nacional o texto do
Acordo sobre Cooperação Cultural, cele
brado entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo da Repú
blica Democrática alemã, em Brasília, a
7 de março de 1990. i

PROJETOS APRESENTADOS

Projeto de Lei n" 4.949, de 1990 - (Do
Sr. José Carlos Coutinho) - Dispõe so
bre amparo aos inválidos de nascença, in

-dependente de filiação à Previdência So
cial.

Projeto de Lei n" 4.950, de 1990 
(Do Sr. José Carlos Coutinho}-'Disci-

plina exigência de técnico farmacêutico
em farmácias e drogarias.

Projeto de Lei n" 4.952, de 1990 - (Do
Sr. Geraldo Alckmin Filho) - Acrescen
ta dispositivo ao art. 18 da Lei n° 7.839,
de 12 de outubro de 1989, visando a utili
zação da conta vinculada do ·trabalhador
no FGTS para a construção de casa pró
pria.

Projeto de Lei n" 4.954, de 19'90 - (Do
Sr. Paulo Zarzur) - Concede aposenta
doria especial aos trabalhadores nas in
dústrias química e de.refrigeração.

Projeto de Lei n" 4.956, de 1990 - (Do
Sr. Paulo Paim) - Altera os § § I" e 3"
do art. 477 da CLT, d~tefIllinando que
as rescisões de contratos de trabalho só
serão válidos se acompanhadas da assis
tência do sindicato.

Projeto de Lei n" 4.957, de 1990 - (Do
Sr. Carlos Alberto Caó) - Dispõe sobre
a reposição das perdas salariais decorren
tes dá implantação do Programa de Esta
bilização Econômica e dá outras provi
dências.

Projeto de Lei n9 4.958, de 1990 - (Do
Sr. Harlan Gadelha) - Institui norma de
correção e de reposição de perdas salariais
e dá outras providências.

Projeto de Lei n" 4.967, de 1990 - (Da
;Sr Rita Camata) -, Acrescenta § 79 ao
art. 543 da Consolidação das Leis do Tra
balho.

Projeto de Lei n" 4.978, de 1990 - (Do
Sr. Antonio Carlos Mendes Thame) 
Dispõe sobre a revisão dos benefícios con
tinuados da Previdência'Social.

Projeto de Lei n" 4.989, de 1990 - (Do
Sr. Koyu Iha) - Dá nova redação ao pá
rágrafo único do art. 354 da Consolidação
das Leis do Trabalho.

Projeto de Lei n" 4.992; de 1990 -(Do
Sr. Koyu Iha) - Acrescenta § 39 ao art.
11 da Lei n" 1.060, de 5 de fevereiro de
1950, que estabelece normas para a con:'
cessão de assistência judiciária aos neces
sitados'.

Projeto de Lei n9 4.994, de 1990 - (Do
Sr. Leopoldo Souza) - Dispõe sobre a
c~lllceituação, a duração e a remuneração
do trabalho noturno.

Projeto de Lei nQ.995, de 1990 -(Do
Sr. Daso Coimbra) -Isentado IPI a com
pra de veículos pelas Prefeituras, Polícias
Civil'e'Militar e Corpos dê Bombeiros.

Projeto de Lei n9 4.996, de 1990 (do
Sr. Daso Coimbra) Dispõe sobre a cons
trução de creches e estabelecimentos de
pré-escola.

Projeto de Lei n" 5.016, de 199Ó (Do
Sr. Marcelo Cordeiro) - Dispõ~ sobre
autorização para doação, à Cooperativa
Habitacional dos Servidores do Ministé
rio do Trabalho e Previdência Social, no
Estado da Bahia, do terreno que men
ciona.

IV - Pequeno Expediente

NILSON GIBSON - Realização do
22" Congresso Mundial da Internatiunal
Road Transport Union. Transcrição de
discurso do Presidente da NTC e do Presi
dente da Associação Nacional das Empre
sas de Transportes Rodoviários de Carga.
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ASSIS CANUTO - Preocupações da
população rondoniense com o Plano Bra
sil Novo.

FERNANDO SANTANA"- Necessi
dade de revogação da Circular n° 2.082,
do Banco Central, sobre cobrança de tari
fas pela rede bancária.

EGÍDIO FERREIRA LIMA - Possi
bilidade de fracasso do plano de estabili
zação econômica do Governo Collor.

DOMINGOS JUVENIL - Preocupa
ção da comunidade cietífica e acadêmica
do Estado do Pará com as anunciadas de
missões de funcionários nas universida
des.

JOSÉ GUEDES - Crise na agricultura
do Estado de Rondõnia.

IVO VANDERLINDE - Distorções
do Plano Brasil Novo. Desestruturação
de órgãos federais no Estado de Santa
Catarina. Revisão da política do carvão
nacional.

ADHEMAR DE BARROS FILHO
Condições de trabalho dos policiais civis
do Distrito Federal. Aumento dos Preços
dos serviços do restaurante administrado
pela Ascade - Associação dos Servidores
da Câmara dos Deputados.

OSVALDO BENDER - Necessidade
de conclusão das obras da BR-I77, no
Estado do Rio Grande do Sul.

JOSÉ GENOÍNO - Falsidade do mo
ralismo contido na imagem do Presidente
da República passada para a sociedade
brasileira. Manifesto do Sindicato dos
Servidores Públicos de São José dos Cam
pos, Estado de São Paulo, sobre perse
guição movida pela administração muni
cipal contra a organização sindical dos ser
vidores do municícpio. Abusivo aumento
nos preços cobrados pelos restaurantes
existentes na Casa.

PRESIDENTE (Wilson Campos) 
Esclarecimento sobre empenho da Mesa
na verificação dos aumentos ocorridos nos
preços cobrados nos restaurantes da Casa.

HÉLIO ROSAS (Pela ordem) - Ne
cessidade de investigação, pela Mesa, dos
fatos relacionados com o aumento de pre
ços nos restaurantes existentes na Casa.

PAULO PAIM - Queda no índice de
aprovação do Plano Collor pela sociedade
brasileira. Confiança na rejeição da Me
dida Provisória n" 184. Vinculação dos
subsídios parlamentares ao salário míni
mo.

WALMOR DE LUCA - Esvaziamen
to do Estado de Santa Cararina após ses
senta dias do Governo Collor de Mello.

GONZAGA PATRIOTA - Críticas
ao Plano Brasil Novo.

o RAIMUNDO BEZERRA - Atraso
na regulamentação do art. 59 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.

PAULO RAMOS - Compa!ecimento
do Ministro Ozires Silva, da Infra-Estru
tura, à Comissão de Trabalho, de Admi-

nistração e Serviço Público, para esclare
cimento sobre cumprimento de matéria
constitucional contida no art. 8", § Y, do
Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, que trata de anistia a servi
dores de estatais extintas.

PAULO MOURÃO - Transcurso do
89 aniversário de emancipação do Muni
cípio de Fátima, Estado do Tocantins.

FRANCISCO KÜSTER .- Preocupa
ção do orador com o atraso na regulamen
tação da matéria constitucional relativa
à organização da Seguridade Social, ao
Plano de Benefícios e Custeio da Previ
dência Social, ao Plano de Carreira do
Servidor Público, ao Código de Defesa
do Consumidor e à Lei Agrícula. Protesto
contra a extinção de órgãos federais no
Estado de Santa Catarina.

MAGUITO VILELA - Problemática
.do lixo radioativo depositado em Abadia
de Goiás, Estado de Goiás.

MANUEL DOMINGOS - Imediata
liberação, pelo Governo Federal, de re
cursos para combater à "seca verde" na
Região Nordeste.

LUIZ SOYER - Agilização de medi
das governamentais com vistas à comer
cialização da safra agrícola.

HARLAN GADELHA - Transcurso
.do aniversário de emancipação do Muni
cípio de Camaragibe, Estado de Pernam
buco;

MOZARILDO CAVALCANTI 
Importância do asfaltamento da BR-174,
trecho Manaus-fronteira da Venezuela,
para o desenvolvimento do Estado de Ro
raima.

STÉLIO DIAS - Conseqüências da
seca que atinge o norte do Estado do Espí
rito Santo.

SÓLON BORGES DOS REIS - Gra
vidade da situação salarial do magistério
estadual paulista.

MÁRCIA KUBITSCHEK - Ga
rantia ao servidor público federal da con
tagem em dobro de período de perma
nência em Brasília, para efeito de aposen
tadoria.

INOCÊNCIO OLIVEIRA - Júbilo
pelo anúncio da retomada das obras da
Ferrovia Transnordestina. Viabilidade da
construção de ramal ferroviário para Trin
dade, Estado de Pernambuco.

EDUARDO SIQUEIRA CAM
POS - Expectativa da extinção do over
night, com a criação de novos mecanismos
de captação de recursos pata investimento
na produção.

LÚCIO ALCÂNTARA-Aprecia
ção, pelo Congresso Nacional, de lei com
plementar que regulamenta os direitos
dos aposentados inscritos na Constitui
ção.

ANTÓNIO DE JESUS-Criação da
Escola Agrotécnica Federal de Anápolis,
Estado de Goiás.

UBIRATAN SPINELLI - Iminência
de destruição da Reserva Ecológica do
Ique-Jurema, Estado de Mato Grosso,
pela invasão de garimpeiros.

VICTOR FACCIONI - Reflexões so
bre a importância do Dia das Mães.

HENRIQUE EDUARDO ALVES
Açodamento, por parte do Governo Fe
deral, na realização da reforma adminis
trativa.

ADOLFO OLIVEIRA - Protesto do
orador contra a aprovação do projeto de
lei que institui programa de televisão para
divulgação dos trabalhos parlamentares.

PAULO MACARINI - Liberação de
recursos para a Universidade Federal de
Santa Catarina.

OSMAR LEITÃO - Transcurso do
aniversário da emancipação político-ad
ministrativa do Município de Silva Jar
dim, Estado do Rio de Janeiro.

CARLOS VINAGRE - Inconvenien
tes da propalada transferência da sede da
Superintendência Regional da Caixa Eco
nômica Federal de Belém para Manaus.

FERES NADER - Conveniência de
urgente conclusão da rodovia que liga
Quatis, no Estado do Rio de Janeiro, a
Liberdade, no Estado de Minas Gerais.

ROSÁRIO CONGRO NETO - Libe
ração, pelo Governo Federal, de recursos
para o Fundo Constitucional das Regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

OCTÁVIO ELÍSIO - Inconveniência
da extinção da Petromisa - Petrobrás Mi
neração S/A. Absorção, pela Companhia
Vale do Rio Doce, das minas de minério
de ferro de Congonhas, Estado de Minas
Gerais, da Companhia Siderúrgica Nacio
nal. Protesto contra a demissão do Sr.
José Carlos Carvalho da Presidência do
Ibama.

LÉZIO SATHLER - Comemoração
do 629 aniversário da Polícia Rodoviária
Federal.

JORGE HAGE - Acentuada queda
do índice de aceitação popular do Plano
Collor.

VILSON SOUZA - Urgência na re
gulamentação de norma constitucional as
seguradora de assistência gratuita aos fi
lhos e dependentes dos trabalhadores, do
nascimento até 6 anos de idade, em cre
ches e pré-escolas.

ALDO ARANTES - Repúdio à pre
tendida demissão, pelo Governo Federal,
de demitir servidores das universidades
federais.

NEY LOPES - Dificuldades da popu
lação do Estado do Rio Grande do Norte,
em face da "seca verde".

DORETO CAMPANARI - Adoção
do sistema parlamentarista de governo.

BENEDITA DA SILVA - Transcur
so do Dia Nacional de Denúncia contra
o Raçismo.
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COSTA FERREIRA - Recuperação
das BR-322, 316 e 135, Estado do Mara
nhão.

MAURÍLIO FERREIRA LIMA
União dos partidos de esquerda em torno
de candidatos fortes nas próximas elei
ções.

LURDINHA SAVIGNON - Críticas
à pretendida fusão da Telest com a Telerj.

SALATIEL CARVALHO -Distor
ções, nos meios de comunicação, sobre
o verdadeiro papel exercido pelos evangé
lícos e sobre as razões do seu crescímento
no País.

JOSÉ SANTANA DE VASCONCE-,
LLOS - Estado de abandono em que'
se encontra o Grande Hotel Araxá, em
Araxá, Estado de Minas Gerais.

JORGE UEQUED - Desconsidera
ção, por parte da Previdência Social, aos
trabalhadores aposentados e pensionis
tas.

JOSÉ MARIA ÉYMAEL - Aplausos
ao Banco Central pela ediç,ão da Circular
n" 1.719, que desburocratiza a compro
vação de contratos devidos em cruzados
novos.

HÉLIO ROSAS - Carta aberta dos
cooperativados do Empreendimento Vi
tória-Régia; da Cooperativa Habitacional
das Classes Liberais do Estado de São
Paulo, em protesto contra a política de
financiamentos imobiliários.

ARNALDO FARIA DE SÁ-Rego
zijo pela classificação do time da Portu
guesa de Desportos para a terceira fase
do Campeonato Paulista de Futebol.

V - Grànde Expediente

MIRALDO GOMES - AnáIíse da
atuação da Superintendência de Campa
nhas de Saúde Pública - Sucam.

EDMILSON VALENTIM - Críticas
ao plano de estabilização da economia.

CLIMÉRIO PEREIRA VELLOSO
Posse e prestação de compromisso regi
mental.

JAYME PALIARIN (Pela ordem)
Apuração da responsabilidade sobre
atentado terrorista contra a Igreja do .
Evangelho Quadrangular, em Recife, Es
tado de Pernambuco.

PAES LANDIM - Precário estado de
conservação das rodovias brasíleiras.

AMAURY MÜLLER (Pela Ordem)
- Majoração, pela Ascade - Associação
dos Servidores da Câmara dos -Deputa
dos, do preço das refeições servidas no
"bandejão".

PAULO MACARINI (Pela ordem)
Conveniência de votação".em regime de
urgência, dos Projetos de'.'Lei n" 2.570,
3.110, 3.099 e 3.101, relativos à regula.
mentação da Seguridade Social.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Resposta ao Deputado Paulo Macarini.

JOSÉ LOURENÇO (Pela ordem) - I
legitimidade da aprovação do Projeto de

Lei n9 4.432/89, relativo à divulgação dos
trabalhos do Congresso Nacional.

AFIF DOMINGOS (Pela ordem)
Legitimidade da votação do Projeto de

Lei n9 4.432/89, relativo à divulgação dos
trabalhos do Congresso Nacional.

JORGE VIANNA (Pela ordem)
Reclamação à Presidência da Câmara dos
Deputados sobre atraso na resposta a an
~igo pedido de informação do orador so
bre utilização dos recursos do SUDS.

BONIFÁCIO DE ANDRADA (Pela
ordem) - Obrigatoriedade de remessa,
ao Plenário, de projetos objeto de pare
ceres divergentes nas Comissões Técni
cas.

NILSON GIBSON (Pela ordem) -1-'
nexistência, no Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados, de dispositivo sobre
voto de Lideranças.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Resposta ao Deputado Nílson Gibson.

ERICO PEGORARO (Pela ordem) 
Conveniência de se trazer a debate, no

Plenário da Câmara dos Deputados, o
Projeto de Lei n9 4.432/89, relativo à di
vulgação dos trabalhos do Congresso Na
cional.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Resposta ao Deputado Erico Pegoraro.

LYSÂNEAS MACIEL (Pela ordem)
- Crítica do orador aos ataques da Rede
Globo sobre divulgação dos trabalhos do
Congresso Nacional.

FELIPE MENDES (Pela ordem)
Voto do orador em projeto de autoria
do Deputado José Fernandes, apreciado
pela Câmara dos Deputados.

NOSSER ALMEIDA (Pela ordem) 
Registro de presença do orador em ple

nário.

VI - Comunicações de Lideranças

ADHEMAR DE BARROS FILHO
Fortalecimento da federação brasíleira.

AMARAL NETTO - Desconheci
mento do orador sobre convocação de ses
são extraordinária. Anúncio de requeri
mento que cria o programa Diário do Con
gresso Nacional, para divulgação dos tra
balhos do Poder Legislativo na televisão.

JOSÉ GENOÍNO (Pela ordem)-So
licitação de esclarecimentos da Mesa so
bre convocação irregular de sessão para
apreciação de matéria polêmica.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Resposta" ao Deputado José Genoíno.

CARDOSO ALVES (Pela ordem)
Solicitação de esclarecimentos sobre regi
mentalidade da convocação de sessão da
Câmara dos Deputados em período desti
nado à sessão do Congresso Nacional.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Resposta ao Deputado Cardoso Alves.

ASSIS CANUTO (Pela ordem) - So
licitação de esclarecimentos sobre enten-,
dímento das Lideranças com a Mesa para

elaboração de pauta de esforço concen
trado na Câmara dos Deputados.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Resposta ao Deputado Assis Canuto.

DOMINGOS LEONELLI (Pela or
dem) -Direito de resposta dos Parla
mentares aos ataques dos meios de comu
nicação ao Poder Legislativo.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Resposta ao Deputado Domingos Leo
nelli.

AFIF DOMINGOS - Críticas do ora
dor a resolução do Banco Central sobre
matéria de competência do Poder Legis
lativo.

JOSÉ FERNANDES - Comentário
sobre artigo publicado na revista Veja
acerca do controle da política financeira
do Plano Collor.

STÉLIO DIAS - Atuação do Ministro
Alceni Guerra à frente da Pasta da Saúde.

JOSÉ CARLOS SABÓIA - Análise
dos sessenta dias do Governo Collor.

GUMERCINDO MILHOMEM 
Corte de 30% de pessoal nas universi
dades.

BRANDÃO MONTÉIRO - Pedido
de instalação de Comissão Parlamentar
de Inquérito para apurar fraude e uso de
informações sobre o Plano Collor.

JAYME PALIÂRIN - Atentado con
tra templo da Igreja do Evangelho Qua
drangular em Recife, Estado de Pernam
buco.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Resposta ao Deputado Jayme Paliarin.

HAROLDO LIMA':"" Desrespeito,
por parte do Governo Collor, de direitos
dos trabalhadores.

ARNALDO FARIA DE SÁ - Revi
sões e atualizações, pela Dataprev, dos
benefícios de apose~ntados e pensionistas
da Previdência Social.

DARCY DEITOS (Pela ordem) - As
sassinato do Vereador Valter Carbonieri,
ocorrido no Município de Goio-Erê, Êsta
do do Paraná.

HUMBERTO SOUTO (Pela ordem)
- Crítica a comportamento de Parlamen
tares da oposição.

VII - Ordem do Dia

Apresentação de proposições - Geral
do Campos, Del Bosr:-o Amaral, José Car
los Sabóia, Osvaldo Macedo, Jayme Cam
pos, Nilson Gibson, Stélio Dias, Antônio
de Jesus, Inocêncio Oliveira, Beth Azize,
Jayme Paliarin, Antônio Carlos Mendes
Thame, Ivo Vanderlinde, Eduardo Jorge,
Christ6van Chiaradia, Carlos Alberto
Ca6, Leonel Júlio, Bràndão Monteiro.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Comunicação do Presidente do Congres
so Nacional sobre convocação de sessão
conjunta a realizar-se hoje, às 18h30min.
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- Votação e aprovação de requeri
mento do Deputado Rosário Congro Ne
to de designação de Comissão ex~erna

pa~a representar a Casa na 52' Exposição
Agropecuária de Campo Grande, Estado
do Mato Grosso do Sul.

- Discussão única do Projeto de Lei
n" 4.788, de 1990.

NELSON JOBIM - Parecer ao Proje
to de Lei n" 4.788, de 1990, na qualidade
de Relator desigando pela Mesa, em subs
tituiçao à Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Redação.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Encaminhamento do Projeto de Lei n"
4.788, de 1990, ao reexame das Comissões
de Finanças e Tributação e de Economia,
Indústria e Comércio, para elaboração de
pareceres.

- Discussão única do Projeto de Lei
n" 2.145, de 1989.

PAES LANDIM - Parecer ao Projeto
de Lei n" 2.145, de 1989, na qualidade
de Relator designado pela Mesa, em subs
tituição à Comissão de Defesa Nacional.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Retorno da matéria, emendada, aos ór
gãos técnicos.

-=- Discussão única do Projeto de Lei
n" 70504-A, de 1986. Votação e aprovaçao
de requ'himento de adiamento da discus
são do projeto.

- Discussão única do Projeto de Lei
n"7.S05-A, de 1986. Votação e aprovação
de requerimento de adiamento da discus
são do projeto.·

- Discussão única do Projeto de Lei
n" 8.089, de 1986. Votação e aprovação
de requerimento de adiamento da discus
são do projeto.

- Discussão única do Projeto de Lei
n" 5.S67-A, de 1985. Retorno da matéria,
emendada, aos órgãos técnicos da Casa.

- Discussão única do Projeto de Lei
n" 6.S53-A, de 1985. Votação e aprovação
de requerimento de adiamento da discus
são do projeto.

- Discussão única do Projeto de Lei
n" 2.082, de 1989. Aprovados projeto e
redação final.

_ Discussão única do Projeto de Lei
n" 2.229, de 1989. Aprovados emenda da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, projeto e redação final.

- Discussão única do Projeto de Lei
n" 3.158, de 1989. Aprovado requerimen
to de adiamento da discussão do projeto.

VIII - Comunicações Parlamentares
(Não houve.)

IX - Encerramento

Discurso proferido pelo Sr. Deputado
FERNANDO GASPARIAN, na sessão
ordinária, vespertina, do dia 7-S-90: Re
gulamentação de dispositivo constitucio
nal sobre limitação de juros bancários.

2- ATOS DA MESA

Exonerações: Benito da Sousa Ribeiro;
Hermínia Maranhão Lobato; Odorico
Lobo Freire Júnior.

Nomeações: Alexandre José Neves Ba
tista Cardoso; Gustavo José Freire Paes
de Andrade; Hermínia Maranhão Loba
to; Roberto Galloti Schroeder.

Designações: Jorge Fernandes da Silva;
José Martins Ponte e Rogério Ventura
Teixeira.

3- ATAS DAS COMISSÕES

Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática; 3' reunião ordi
nária, em 5-4-90; 4' reunião ordinária, em
9-5-90;

Comissão de Educação, Cultura e Des
porto; 5' reunião ordinária, em 9-5-90;

Comissão de Relações Exteriores, 2'
reunião ordinária, em 5-4-90; 3' reunião
ordinária, em 2S-4-90; Comissão de Segu
ridade Social e Família; S' reunião ordiná
ria, em 25-4-90; 6' reunião ordinária (Au
diência Pública), em 26-4-90; 7' reunião
ordinária, em 9-S-90; Comissão Especial
-Criança e Adolescente, 7' reunião ordi
nária, em 9-5-00.

4- ERRATA

Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática.

5 - MESA (Relação dos membros)

6 - LÍDERES E VICE-LÍDERES (Re
lação dos membros)

7 - COMISSÕES TÉCNICAS (Rela
ção dos membros)

Ata da 54~ Sessão, em 15 de maio de 1990
Presidência dos Srs.: Paes de Andrade, Presidente; Inocêncio Oliveira, 1'1 Vice-Presidente;

Wilson Campos, 2'1 Vice Presidente; Arnaldo Faria de Sá, Suplente de Secretário.

ÀS 13H30MIN COMPARECEM OS SE-
NHORES:

Paes de Andrade
Inocêncio Oliveira
Wilson Campos
Ruberval Pilotto
F1oriceno Paixão
Arnaldo Faria de Sá

Acre

Nosser Almeida - PFL.

Amazonas

Beth Azize - PDT; José Fernandes -'
PST.

Pará

Arnaldo Moraes - PMDB; Eliel Rodri-
gues-PMDB; Gabriel Guerreiro-PSDB.

Tocantins

Edmundo Galdino - PSDB; Paulo Mou
rão - PDC; Paulo Sidnei - PMDB.

Maranhão

Eliézer Moreira - PFL; Enoc Vieira 
PFL; José Carlos Sabóia - PSB; Vieira da
Silva - PDS; Wagner Lago - PDT.

Piauí

Jesus Tajra - PFL; José Luiz Maia _.
PDS; Paes Landim - PFL.

Ceará

Aécio de Borba - PDS~Bezerra de Melo
-PMDB; Carlos Benevides -PMDB; Car
los Virgílio - PDS; Etevaldo Nogueira _
PFL; Furtado Leite - PFL; Gidel Dantas
- PDC; Haroldo Sanford - PMDB; José
Lins - PFL; Lúcio Alcântara - PDT; Luiz
Marques - PFL; Mauro Sampaio - PMDB;

Raimundo Bezerra - PMDB; Ubiratan
Aguiar - PMDB.

Rio Grande do Norte

Iberê Ferreira - PFL; Ismael Wanderley
-PTR.

Paraíba

Agassiz Almeida - PMDB; Aluízio Cam
pos-PMDB; João Agripino-PMDB;José
Maranhão - PMDB; Lucia Braga - PDT.

Pernambuco

Egídio Ferreira Lima - PSDB; Gonzaga
Patriota - PDT; José Carlos Vasconcelos
- PRN; José Jorge - PFL; José Mendonça

. Bezerra - PFL; José Moura - PFL; José
Tinoco - PFL; Nilson Gibson - PMDB;
Osvaldo Coelho - PFL; Ricardo Fiuza 
PFL; Salatiel Carvalho - PFL



Maio de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quarta-feira 16 4961

Alagoas

José Costa - PSD.

Sergipe

Leopoldo Souza - PMDB; Messias Góis
-PFL.

Bahia

Carlos Sant'Anna - PMDB; Eraldo Tino
co - PFL; Fernando Santana - PCB; Fran
cisco Benjamim - PFL; Jairo Azi - PDC;
José Lourenço - PDS; Luiz Eduardo 
PFL; Marcelo Cordeiro - PMDB; Miraldo
Gomes - PDC; Murilo Leite - PMDB; Sér
gio Brito - PDC; Waldeck Ornélas - PFL.

Espírito Santo

Nyder Barbosa - PMDB; Rita Camata
-PMDB.

Rio de Janeiro

Benedita da Silva - PT; Doutel de Andra
de - PDt; Jayme Campos - PRN; Lysâ
neas Maciel - PDT; Messias Soares 
PMDB; Osmar Leitão - PFL; Paulo Ramos
-PDT.

Minas Gerais

Aloísio Vasconcelos - PMDB; Alysson
Paulinelli - PFL; Chico Humberto - PST;
Christóvam Chiaradia - PFL; Humberto
Souto - PFL; José da Conceição - PRS;
José Santana de Vasconcellos - PFL; Lael
Varella - PFL; Luiz Alberto Rodrigues 
PMDB; Mello Reis - PRS; Milton Lima 
PMDB; Paulo Almada - PRN; Raimundo
Rezende - PMDB; Roberto Vital- PRN;
Saulo Coelho - PSDB; Sérgio Naya 
PMDB.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PRP; Afif
Domingos - PL; Agripino de Oliveira Lima
- PFL; Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB; Antônio Salim Curiati - PDS; Car
doso Alves - PTB; Del Bosco Amaral
PMDB; Delfim Netto - PDS; Eduardo Jor
ge...,..- PT; Gastone Righi - PTB; Hélio Rosas
- PMDB; Irma Passoni - PT; João Rezek
- PMDB; José Camargo - PFL; José Ge-
noíno - PT; Leonel Júlio - PT do B; Maluly
Neto - PFL; Sólon Borges dos Reis - PTB;
Tidei de Lima-PMDB; Ulysses Guimarães
-PMDB.

Goiás

Délio Braz - PMDB; Fernando Cunha
-PMDB; Maguito Vilela-PMDB.

Distrito Federal

Geraldo Campos - PSDB; Jofrl\n Frejat
- PFL; Maria de Lourdes Abadia - PSDB;
Valmir Campelo - PTB.

Mato Grosso

Ubiratan Spinelli - PLP.

Mato Grosso do Sul

Plínio Martins - PSDB; Rosário Congro
Neto - PSDB; Valter Pereira - PMDB.

Paraná

Jacy Scanagatta - PFL; Osvaldo Macedo
- PMDB; Tadeu França -PDT.

Santa Catarina

Alexandre Puzyna - PMDB; Antônio
Carlos Konder Reis - PDS; Eduardo Mo
reira - PMDB; Francisco Küster - PSDB;
Ivo Vanderlinde - PMDB; Walmor de Luca
-PMDB.

Rio Grande do Sul

Amaury Müller - PDT; Antônio Britto
- PMDB; Erico Pegoraro - PFL; Nelson
Jobim - PMDB; Ruy Nedel- PSDB.

Amapá

Geovani Borges - PRN.

I - ABERTURA DA SESSÃO

o SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) 
A lista de presença registra o comparecimen
to de 138 Senhores Deputados.

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

povo brasileiro, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata

da sessão anterior.

n - LEITURA DA ATA

o SR. ASSIS CANUTO, servindo como 2·
Secretário procede à leitura da ata da sessão
antecedente, a qual é, sem observações,
aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) 
Passa-se à leitura do expediente.

O SR. NILSON GmSON, servindo como
1. Secretário.procede à leitura do seguinte

fi - EXPEDIENTE

OFÍCIO

Do Sr. Deputado Theodoro Mendes, Presi·
dente da Comissão de Constituição e.Justiça
e de Redação

Of. n· 48/90-CCJR

Brasília, 9 de maio de 1990

Senhor Presidente,
A Comissão de Constituição e Justiça e

de Redação, em reilniã.o·ordinária realizada
hoje, aprovou o parecer do Relator, Depu
tado Sigmaringa Seixas, pela constitucíona-

Iidade, Juridicidade e técnica legislativa do
Projeto de Lei n. 4.058-A/89, de autoria do
Poder Executivo, e pela inconstitucionalida
de dos de n·s 4.281 - do Sr. Octávio Elísio,
4'.164 - do Sr. Francisco Amaral, 4.165 
do Sr. Francisco Amaral, 4.336 - do Sr. An
tônio Carlos Mendes Thame, 4.384 - do Sr.
Nilson Gibson, 4.507, do Sr. Francisco Ama
ral, 4.518 - do Sr. Francisco Amaral, 4.548,
do Sr. Aylson Motta, de 1989, e 4.774/90
- do Sr. Samir Achôa, apensados.

Assim, solicito a Vossa Excelência, nos ter
mos regimentais, autorizar a desanexação das
proposições citadas.

Na oportunidade, reitero a V. Ex' protes
tos de elevada estima e distinta consideração.
- Deputado Theodoro Mendes, Presidente.

REQUERIMENTO

Do Sr. Deputado Antônio de Jesus, nos se·
guintes termos

Senhor Presidente

Por se tratar de matéria correlata e conexa,
requeiro a V. Ex', nos termos regimentais,
que sejam apensados ao Projeto de Lei do
Senado n· 4.570/89,. o PL n· 1.082/88 e seus
anexos; o PL n" 3.215/89; e, o PL n. 1.247/88.

Nos termos, pede deferimento. - Brasília
15 de maio de 1990. - Antônio Jesus Dias,
Deputado-Relator.

MENSAGEM No 411, DE 1990
(Do Poder Executivo)

Submete à consideração do Congresso
Nacional o texto do Acordo sobre Coope
ração Cultural, celebrado entre o Gover·
no da República Federativa do Brasil e
o Governo da República Democrática
Alemã, em Brasília, a 7 de março de 1990:

(As Comissões de Relações Exterio
res; de Constituição e Justiça e de Reda
ção; e de Educação, Cultura e Despor
to.)

Excelentíssimos Senhores Membros do
Congresso Nacional

Em conformidade com o disposto no art.
49, inciso I, da Constituição Federal, tenho
a honr.a de submeter à elevada consideração
de Vossas Excelências, acompanhado de Ex-

-posição de Motivos do Senhor .Ministro de
Estado das Relações Exteriores, o texto do
Acordo sobre Cooperação Cultural, celebra
do entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República Demo
crática Alemã, em Brasília, a 7 de março de
1990.

Brasília, 8 de maio de 1990.-- Fernando
Collor.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DCINT/D
DE/DIEP/DAIIDE-IIIDFTRJ098/SDAC
- LOO-J02, de 2 de maio de 1990

A Sua Excelência o Senhor
Fernando Collor,
Presidente da República.

Senhor Presidente:
Tenho a honra de submeter à elevada con

sideração de Vossa Excelência o anexo texto
do acordo sobre Cooperação Cultural entre
o Brasil e a República Democrática alemã,
assinado em Brasília, em 7 de março de 1990.

2. O Acordo em apreço visa a reger as
atividades de caráter cultural, esportivo e
educativo, levadas a efeito pelo Governo, pe
las instituições governamentais e não-gover
namentais e pelas universidades e outras ins
tituições de ensino superior de uma das Partes
Contratantes no território da outra. Nesse
contexto, contempla promover, na medida
de suas disponibilidades, a cooperação bilate
ral naqueles setores, mediante modalidades
como: o intercâmbio de intelectuais, artistas,
professores, cientistas e esportistas; a tradu
ção e publicação de obras literárias, a organi
zação de manifestações culturais e artísticas,
a concessão de vagas para estudantes e bolsas
de estudo; e a divulgação da língua, cultura,
literatura e civilização da outra Parte.

3. O Ministério das Relações Exteriores,
do lado brasileiro, e o Ministério dos Negó
cios Estrangeiros, do lado alemão oriental,
são designados, pelq Acordo, como Coorde
nadores para efeitos de implementação de
suas cláusulas.

4. Permito-me encarecer a Vossa Excelên
cia a conveniência de o Governo brasileiro
ratificar o presente Acordo, para o que será
necessária a autorização prévia do Congresso
Nacional, conforme os termos do art. 49, inci
so I, da Constituição Federal.

5. Nessas condições, submeto à elevada'
consideração de Vossa Excelência o anexo
projeto de Mensagem Presidencial ao Con
gresso Nacional, acompanhado do texto do
'Acordo de Cooperação Cultural entre o Bra
sil e 'a República Democrática Alemã.

Aproveito a oportunidade para reno\ótlr a
Vossa Excelência, Senhor Presidente, os pro
testos do meu mais profundo respeito.

ACORDO SOBRE COOPERAÇÃO
CULTURAL

ENTRE O GOVERNO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA

DO BRASIL

E O GOVERNO DA REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA ALEMÃ

O Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Democrá
tica Alemã

(Doravante denominados "Partes Contra
tantes"),

Inspirados nos princípios de respeito mú
tuo à soberania e de não-ingerência nos as
suntos internos.

Guiados pela determinação de fortalecer
as relações de amizade que unem os dois paí
ses, e

Desejosos de formentar o conhecimento
mútuo e a cooperação pacífica,

Convieram no seguinte:

ARTIGO I

O presente Acordo rege as atividades de
caráter cultural, esportivo e educativo, inclu
sive no ensino superior, levadas a efeito pelo
Governo e pelas instituições governamentais
e nãocgovernamentais de uma das Partes
Contratantes no território da outra Parte
Contratante, observadas as respectivas dispo
sições legais irtternas.

ARTIGO II

As Partes Contratantes promoverão, na
medida das suas possibilidades, a cooperação
por meios das seguintes medidas:

a) o intercâmbio de artistas, professores,
cientistas e esportistas, bem como de especia
listas e personalidades atuantes nos domínios
abrangidos pelo presente Acordo;

b) o intercâmbio de jovens artistas, para
fins de formação e aperfeiçoamento;

c) o intercâmbio de delegações para via
gens de estudo, troca de experiências e parti
cipação em congressos, festivais e concursos,
bem como de outras atividades no âmbito
do presente Acordo, em particular a investi
gação em campos selecionados;

d) a organização de manifestações cultu
rais e artísticas, tais como exposições, mos
tras de filmes, programas de,rádio e televisão
e apresentações de teatro, dança e música
de uma das Partes Contratantes no território
da outra, inclusive em bases comerciais;

e) a tradução e edição de obras de autores
da outra Parte Contratante, de reconhecido
valor artístico ou literário;

f) o intercâmbio de livros, jornais, publica
ções e outros materiais;

g) a organização de seminários, conferên
cias e certames esportivos, e

h) a promoção da participação mútua em
congressos ecolóquios internacionais a serem
realizados em seus respectivos territórios, nos
domínios abrangidos pelo presente Acordo..

ARTIGO III

Cada Parte Contratante promoverá a di
vulgação da língua, cultura, literatura e civili
zação da outra.

ARTIGO IV

r) As Partes Contratantes concederão, ria
medida de suas possibilidades, vagas e bolsas
de estudo em cursos de pós-graduação de suas
universidades para estudantes da outra Parte

Contrat&nte, em áreas de estudo escolhidos
de comum acordo.

f) Os diplomas e títulos expedidos por ins
tituições de ensino superior de uma das Partes
Contratantes terão validade no território da
outra, desde que preencham as condições de
equiparação exigidas p~la legislação vigente
em cada Parte Contratante.r:) Cada uma das Partes contratantes reco
nhecerá os certificados, diplomas, títulos e
graus acadêmicos outorgados em conseqüên
cia da formação, do aperfeiçoamento ou da
especialização em instituições da outra Parte.
Sobre o reconhecimento mútuo de graus aca
dêmicos, poderão ser concluídos acordos se
parados entre os órgãos competentes das Par
tes Contratantes.

ARTIGO V

As Partes Contratantes estimularão a coo
peração no âmbito das convenções interna·
cionais em vigor para ambas as Partes, bem
como das organizações internacionais das
quais sejam membros, no que respeita aos
domínios abrangidos pelo presente Acordo.

ARTIGO VI

Para a realização deste Acordo, as Partes
Contratantes acordarão, na forma do Artigo
VII, programas de intercâmbio que com
preenderão atividades de cooperação, assim
como as condições financeiras, entre outras,
essenciais à sua concretização.

ARTIGO VII

(I) A Parte Contratante brasileira designa
o Ministério das Relações Exteriores como
Coordenador de sua participação na execu
ção do presente Acordo, e a Parte Contra
tante da República Democrática Alemã de·
signa, para o mesmo fim, o Ministério dos
Negócios Estrangeiros.

f) Aos Coordenadores caberá:
a) analisar o desenvolvimento do intercâm

bio e da cooperação bilateral nos domínios
cultural, educacional e esportivo, e

b) examinar, e' aprovar os programas de
intercâmbio previstos no Artigo VI, e avaliar
seu cumprimento. .

(l) Todas as questões relativas à execução
dos programas de intercâmbio aprovados se
rão tratadas com os órgãos coordenadores,
por intermédio das respectivas missões diplo
máticas.-_

ARTIGO VIII

Universidades e outras instituições de ensi
no superior, bem como outras entidades cul
turais e esportivas, de ambos os países, que
desejem cooperar nos campos da cultura, da
educação e dos esportes, em conformidade
com os princípios e dispositivos deste Acor
do, poderão, por via diplomática, celebrar
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Ajustes Complementares que visem à criação
de programas de trabalho entre si.

ARTIGO IX

(') Os nacionais da Repú)Jlica Federativa
do Brasil e os nacionais da República Demo
crática Alemã, a serem enviados ao abrigo
do presente Acordo, deverão observar as dis
posições legais do Estado que recebe, e não
poderão dedicar-se a qualquer atividade
alheia a suas funções sem a autorização prévia
de ambas as Partes.

f) As Partes Contratantes assegurarão aos
nacionais enviados ao abrigo do presente
Acordo, em conformidade com as suas dispo
sições legais, as condições necessárias para
o cumprimento integral das suas tarefas, e
facilitarão seu acesso a entidades educacio
nais e culturais, arquivos e bibliotecas.

ARTIGO X

r) Cada Parte Contratante informará a ou
tra, por nota, do cumprimento dos requisitos
legais internos necessários à aprovaçáo do
presente Acordo, o qual entrará em vigor
na data da segunda notificação.

f) O Presente Acordo permanecerá em
vigor por período interminado, a menos que
urna das Partes Contratantes o denuncie, por
via diplomática. A denúncia surtirá efeito seis
meses após a data da respectiva notificação.

e) A denúncia do presente Acordo não
afetará o cumprimento dos programas e pro
jetos em execução e ainda não concluídos,
salvo quando as Partes Contratantes tenham
acordado diversamente.

Feito em Brasília, aos 7 dias do mês de
março de 1990, em dois exemplares originais,
nas línguas portugesa e alemã, fazendo am
bos os textos' igualmente fé.

Pelo Governo da República Federativa do
Brasil Roberto de Abreu Sodré

Pelo Governo da República Democrática
Alemã: - Werner Haenold,

Aviso n° 491-AL/SG.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos De
putados

.Brasília - DF.
E1Il 8 de maio de 1990.

Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretá
rio:

Tenho a honra de encaminhar a essa Secre
taria a Mensagem do Excelêntíssimo Senhor
~residente da Rep?blica, acompanh~d~ de
Exposição de MotiVOS do Se~hor Mmls~ro

de Estado das Relações ExteO(;)res, relatIva
ao texto do Acordo sobre Cooperaçáo Cultu
ral, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da Repú
blica Democrática Alemã.

Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência protestos de elevada estima
e consideração. - Marcos Coimbra, Secretá
rio-Geral da Presidência da República.

PROJETO DE LEI N' 4.949, DE 1990
(Do SI. José Carlos Coutinho)

Dispõe sobre amparo aos inválidos de
nascença, independente de filiação à Pre
vidência Social.

(Apense-se ao Projeto de Lei n' 2.909,
de 1989.)

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1- A Lei n' 6.179, de 11 de dezembro

de 1974 passa a vigorar com as seguintes mo
dificações:

"Art. I' .

§ único. São amparados, ainda, na forma
desta Lei, independentemente dos requisitos
mencionados nos incisos I a IH, deste artigo,
os inválidos de nascença.

Art. 8' O custeio do amparo estabelecido
nesta Lei será atendido, sem aumento de con-.
tribuições, pelo destaque da parcela de 0,4%
(quatro décimo por cento) da receita da pre
vidência social, bem como de parcela do Fin
social em percentual que baste para a cober
tura total dos encargos."

Art. 2' Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação.

Art. 3' Revogam-se as disposições em con
trário.

Justificação

A Lei n' 6.179, de 1974, trata de, como
sabemos, disciplinar o amparo previdenciário
dos velhos e inválidos assim defenidos.os que
tenham mais de setenta anos e os definitiva
mente incapacitados para' o trabalho que não
exerÇam atividade remunerada, nem tenham
outro meio de pr.over à própria subsistência.

Exige dita lei, entretanto, aos que queiram
beneficiar-se, a comprovação de haverem si
do filiados ao regime da previdência (inciso
I, do art. I') ou de exercício de atividade
atualmente incluída no dito regime por no
mínimo cinco anos (inciso H) ou, ainda, de
ingresso na previdência após sessenta anos.

Isto, evidentemente, exclui do amparo pre
videnciário previsto em tal Lei os que nasce
rem inválidos e que, portanto, jamais pudec
ram exercer atividade remunerada ou ativi
dade incluída no regime da previdência.

Trata-se de gritante injustiça, que o pre
sente projeto quer corrigir, inclusive median
te à indicação de nova fonte de custeio.

Sala das Sessões; 25 de abril de 199(J.
José Carlos Coutinho, Deputado Federal.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N' 6.179
DE'U pE DEZEMBRO DE 1974

Institui amparo previdenciário para
maiores de setenta anos de idade e para
inválidos, e dá outras providências.

O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional de

creta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. I' Os maiores de 70 (setenta) anos
de idade e os inválidos, definitivamente inca
pacitados para o trabalho, que, num ou nou
tro caso, não exerçam atividade remunerada,
não aufiram rendimento, sob qualquer for
ma, superior ao valor da renda mensal fixada
no artigo 2', não sejam mantidos por pessoa
de quem dependam obrigatoriamente e não
tenham outro meio de prover ao próprio sus
tento, passam a ser amparados pela Previ
aência Social, urbana ou rural, conforme o
caso, desde que:

I - tenham sido filiados ao regime do
INPS, em qualquer época, no mínimo por
12 (doze) meses, consecutivos ou não, vindo
a perder a qualidade de segurado; ou

H - tenham exercido atividade remune
rada atualmente incluída no regime do INPS
ou do FUNRURAL, mesmo sem filiação à
Previdência Social, no mínimo por 5 (cinco)
anos, consecutivos ou não; ou ainda

HI - tenham ingressado no regime do
INPS após completar 60 (sessenta) anos de
idade sem direito aos benefícios regulamen
tares.

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

PROJETO DE LEI N' 4.950, DE 1990
(Do SI. José Carlos Coutinho)

Disciplina exigência de técnico farma
cêutico em farmácias e drogarias.

(Apense-se ao Projeto de Lei n' 4.324,
de 1989,)

O Congresso Nacional Decreta:
Art. I' Substitua-se a redação do art. 15

da Lei n' 5.991, de dezembro de 1973, pelos
termos a seguir explitados:

"Art. 15. Os estabelecimentos especiali
zados no comércio de drogas e medicamen
tos, comumente denominados Farmácias e
Drogarias, deverão possuir, obrigatoriamen
te assistência permanente de técnico respon
sável, devidamente inscrito no COIl,~elho Na
cional de Farmácia, nos termos da Lei."

§ 19 Cumprindo termos da legislação tra
balhista, os estabelecimentos acima referidos
deverão registrar tantos farmacêuticos res
ponsáveis quanto necessários ao desenvolvi
mento de suas atividades enquadrando-ás em
horários competentes.
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'§ 2. Os estabelecimentos de que trata este
artigo poderão manter técnicos substitutos,
nos casos de eventual impedimento ou ausên
cia extemporânea de titulares registrados.

Art. 2. Esta lei entre em vigor na data
de sua publicação.

Art. 3. Revogam-se as disposições em con
trário.

Justificação
Trata-se de disciplinar o comércio de medi

camentos, partindo de exigência precípua de
técnico devidamente habilitado nos estabele
cimentos denominados Farmácias e Droga
rias, com registro obrigatório no Cons~lho

Nacionai de Farmácia, obviamente possUidor
de características específicas de policiamento
da classe, habilitado cumprir credenciamento
normal de formados e competentes.

Constitui tarefa social inerente a estabele
cimentos farmacêuticos e Centros de Orien
tação Sanitária, especificamente seus funcio
nários técnicos, os farmacêuticos, funções de
orientação sanitária da população, sobre uso
e quarda adequados, interações adversas,
preservação de produtos termo-sensíveis,
bem como do controle de produtos, drogas
e medicamentos, que causam dependência fí
sica e ou psíquica, manipular fórmulas, dis
pensar medicamentos entre outros, reforçan
do em fim os serviços primários de saúde,
a exemplo do que acontece nos países desen
volvidos e comprometidos com a saúde, evi
tando desta forma a perigosa e condenável
prática de automedicação, inquestiona
velmente fatores altamente negativos e preju
diciais à saúde pública.

A falta de profissionais farmacêuticos nos
estabelecimentos comerciais de medicamen
tos, contribui sobremaneira na venda ilegal
e criminosa de drogas que causam depen
dência física e psíquica, elevando o número
de viciados, que temos de combater acirrada
mente, pois tal aspecto é fator de degene-
ração da família e da sociedade. '

Entendemos ser assunto de interesse social
que precisa ter ordenamento técnico e recla
ma cumprimento imediato, que, temos certe
za sensibilizará nossos colegas e logrará pací
fica aprovação.

Sala das Sessões, 25 de abril de 1990. José
Carlos Coutinho.

LEGISLAÇÃO CITADA, r).NEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N· 5.991
DE 17 DE PEZEMBRO DE 1973

Dispõe sobre o controle sanitário do
comércio de drogas, medicamentos, insu
mos farmacéuticos e correlatos, e dá ou
tras providências.

CAPÍTULO IV
Da Assistência e Responsabilidade Técnicas

Art. 15. A farmácia e a drogaria terão,
obrigatoriamente, a assistência de técnico

responsável, inscrito no Conselho Regional
de Farmácia, na forma da lei.

§ 1· A presença do técnico responsável se
rá obrigatória durante todo o horário de fun
cionamento do estabelecimento.

§ 29 Os estabelecimentos de que trata este
artigo poderão manter técnico responsável
substituto, para os casos de impedimentos
ou ausência do titular.

§ 3· Em razão do interesse público, carac
terizada a necessidade da existência de farmá
cia ou drogaria, e na falta do farmacêutico,
o órgão sanitário de fiscalização local licen
ciará os estabelecimentos sob a responsabi
lidade técnica de prático de farmácia oficial
de farmácia ou outro, igualmente inscrito no
Conselho Regional de Farmácia, na forma
da lei.

PROJETO DE LEI N. 4.952, DE 1990
(Do Sr. Geraldo Alckmin Filho)

Acrescenta dispositivo ao artigo 18 da
Lei n. 7.839, de 12 de outubro de 1989,
visando à utilização da conta vinculada
do trabalhador no FGTS a construção
de casa própria.

(Apense-se ao Projeto de Lei n"4.939,
'de 199(1<..)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" O art. 18 da Lei n· 7.839, de 12

de outubro de 1989. passa a vigorar acrescido
de § 6., com a seguinte redação:

"Art. 18 .
§ 6.A pedido do titular da conta vin

culada, o saldo total ou parcial do FGTS
poderá ser liberado para construção de
casa própria, dentro de 15 (quinze) dias,
contados da data da entrega do requeri
mento."

Art. 2· Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 3. Revogam-se as disposições em
contrário.'

Justificação

É fundamental consignarmos em lei, ex
pressamente, a hipótese de o titular daoconta
vinculada do FGTS poder utilizá-la de acordo
com o seu interesse e vontade através da cons
trução, a cargo do interessado, em terreno
que ele vier a possuir ou comprar.

Afinal, é freqüente a possibilidade de o
empregado adquirir o seu im6vel em situação
mais vantajosa que aquelas propostas pelo
Sistema Financeiro da Habitação.

Demais disso, os entraves financeiros e
operacionais acabam elevando o custo das
prestações do sistema oficial.

Estes, os motivos que nos levaram a apre
sentar o presente projeto de lei à alta conside
ração dos eminentes membros do Congresso
'Nacional. ,

Sala da Comissão, 25 de abril de 1990. 
Deputado Geraldo Alckmin ,Filho.•

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N" 7.839
DE 12 DE OUTUBRO DE 1989

Dispõe sobre o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e dá outras providên
cias.

Art. 18. A conta vinculada do trabalha
dor no FGTS poderá ser movimentada nas
seguintes situações:

I - despedida sem justa causa, inclusive
a indireta, de culpa recíproca e de força
maior, comprovados com o pagamento dos
valores de que trata o art. 16;

11 -extinção total da empresa, fechamen
to de quaisquer de seus estabelecimentos, fi
liais ou agências, supresão de parte de suas
atividades, ou ainda falecimento do empre
gador individual, sempre que qualquer dessas
ocorrências implique rescisão de contrato de
trabalho, comprovada por declaração escrita
da empresa, suprida, quando for o caso, por
decisão judicial transitada em julgado;

III - aposentadoria concedida pela Previ
dência Social;

IV -falecimento do trabalhador, sendo o
saldo pago a seus dependentes, para esse fim
habilitados perante a Previdência Social, se
gundo o critério adotado para a concessão
de pensões por morte. Na falta de depen
dentes, farão jus ao recebimento do saldo
da conta vinculada os seus sucessores previs
tos na lei civil, indicados em alvará judicial,
expedido a requerimento do interessado, in
dependente de inventário ou arrolamento;

V - pagamento de parte das presraçõe,s
decorrentes de financiamento habitacional
concedido no âmbito do Sistema Financeiro
da Habitação - SFH, desde que:

a) o saldo da conta vinculada corresponda
a, no mínimo, 5 vezes a renda mensal do
mutuário;

b) o valor bloqueado seja utilizado, no mí
nimo, durante o prazo de 12 (doze) meses;

c) o valor do abatimento atinja, no máxi
mo, 80% do montante da prestação;

VI - liquidação ou amortização extraor
dinária do saldo devedor de financiamento
imobiliário, observadas as condições estabe
lecidas pelo Concelho Curador, dentre elas
a de que o financiamento seja concedido no
âmbito do SFH e haja interstício mínimo de
2 anos para cada movimentação;

VII - pagamento total ou parcial do preço
de aquisição de moradia própria, observadas
as seguintes condições:

a) o saldo da conta vinculada do adqui
rente deverá ser igualou superior a 5 (cinco)
valor da sua renda mensal;
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b) seja a operação financiável nas condi
ções vigentes para o SFH;

VIII - quando permanecer 3 anos ininter
ruptos, a partir da vigência desta lei, sem
crédito de depósitos.

§ I' A regulamentação das situações pre
vistas nos incisos I e 11 assegurará que a retira
da a que faz jus o trabalhador corresponda
aos depósitos efetuados na conta vinculada
durante o período de vigência do último con
trato de trabalho, acrescida e juros a atuali
zação monetária, deduzidos os sáques.

§ 2' O Conselho Curador disciplinará o
disposto no inciso V, visando' a beneficiar
os trabalhadores de baixa renda e a preservar
o equilíbrio financeiro do FGTS.

§ 3' O direito de adquirir moradia com
recursos do FGTS, pelo trabalhador, s6 po
derá ser exercido para um único imóvel.

§ 4' O imóvel objeto de utilização do
FGTS somente poderá ser objeto de outra
transação com recursos do Fundo, na forma
que vier a ser regulaméntada pelo Conselho
Curador.

§ 5' O pagamento da retirada, após o pe
ríodo previsto em regulamento, implicará
atualização monetária dos valores devidos.

PROJETO DE LEI N' 4.954, DEI990
(Do sr. Paulo Zarzur)

Concede aposentadoria especial aos
.trabalhadores nas indúsfrias química e
de refrigeração.

(Apense-se ao Projeto de Lei n' 3.244,
de 1990.)

q Congresso Nacional decreta:

Art. -I' Acrescente-se ao art. 9' da Lei
n' 5.890, de 8 de junho de 1973, o seguinte:

"§ 3' Considera-se insalubre a ativi
dade dos trabalhadores nas indústrias
químicas e de refrigeração."

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 3' Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

A aposentadoria especial está disciplil}ada
pelo artigo 9' e seus parágrafos da Lei n'
5.890, de 1973, concedendo-se aos trabalha
dores entre 15e 25 anos de serviço, conforme
seja sua- atividade penosa, insalubre ou peri
gosa, 'com vantagens salariais, regendo-se pe
la legislaçã6 especial a aposentadoria dos ae
ronautas e a dos jornalistas profissionais.

Assim, ficou delegada ao Executivo a com
petência para disciplinar a matéria e, ao rela
cionar as prqfissões beneficiadas por esse dis
'positivo le!!al. a regulamentação esqueceu os

trabalhadores na indústria química e na de
refrigeração, cujas atividades põem em risco
a sua saúde.

O presente projeto delei foi Iastreado em
sugestões oferecidas pelo Sr. José Simon
Poyares, contador e jornalista.

Procurando repassar essa omissão e fazer
justiça às duas categorias laborais, esperamos
a aprovação, do Plenário.

Sala das Sessões, 25 de abril de 1990. 
Deputado Paulo Zarzur.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N' 5.890
DE 8 DE JUNHO DE 1973

Altera a legislação de Previdência So
cial e dá outras providências.

Art. 9' A aposentadoria especial será
concedida ao segurado que, contando no mí
nimo 5 (cinco) anos de contribuição, tenha
trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte)
ou 25 (vinte e cinco) anos pelo menos, confor
me a atividade profissional, em serviços que,
para esse efeito, forem considerados peno
sos, insalubres ou perigosos, por decreto do
'Poder J;xecutivo.

§ I' A aposentadbria especial consistirá
numa renda mensal calculada na forma do
§ l' do artigo 6' desta lei, aplicando-se-Ihe
aipda o disposto no § 3', do artigo 10.
. §2" Reger-se-á pela respectiva legislação

especial a aposentadoria dos aeronautas e a
dos jornalistas profissionais.

§3° Os períodos em que os trabalhado
res integrantes das categorias profissionais,
enquadradas neste artigo, permanecerem li
cenciados do emprego ou atividade, desde
que para exercer cargos de Administração
ou de Representação Sindical, serão compu
tados, para efeito de tempo de serviço, pelo
regime de Aposentadoria Especial, na forma
da regulamentação expedida pelo Poder Exe
cutivo.

§ 4' O tempo de serviço exercido alterna
damente em atividades comuns e em ativi
.dades que, na vigência desta lei, sejam ou
venham a ser consideradas penosas, insalu
bres ou perigosas, será somado, após a res
pectiva conversão segundo critérios de equi
valência a serem fixados pelo Ministério dà
Previdência Social, para efeito de aposenta
doria de qualquer espécie.
.....•.......................................................

PROJETO DE LEI N' 4.956, DE 1990
(Do Sr. Paulo Paim)

Altera os parágrafos l' e 3' do artigo
477 da CLT, determinando que as resci
sões de contratos de trabalho só serão
válidas se acompanhadas da assistência
do sindicato. .
(Apense-se ao Projeto de Lei n' 1.369,
de 1989.)

" O Congresso Nacional decreta:
Art. I'! Os parágrafos I' e 3' do artigo

477 da Consolidação das Leis do Trabalho,
passam' a ter a seguinte redação:

"Art. 477. .. ..

§ I' O pedido de demissão ou recibo de
quitação rescisão do contrato de trabalho,
firmado por empregado, s6 será válido quan
do feito com a assistência do respectivo sindi
cato do empregado.

§ 2' ..

§ 3' Quando não existir na localidade
sindicato representativo do empregado, a as
sistência será prestada pelo Ministério do
Trabalho ou por representante do Ministério
Público, na falta ou impedimentos destes, a
assistência será prestada pelo defensor públi
co ou pelo Juiz de Paz.

§ 4' ..

§ 5' ..

Art. 2' Revogam-se as disposições em
contrário.

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data
de sua públicação.

Justificação

A importância das entidades sindicais no·
contexto de qualquer país democrático do
mundo é o mínimo primordial para oxige
nação de toda a sociedade.

Nossa proposição visa a apenas fortalecer
os sindicatos na luta pelos interesses de seus
representantes, como também fortalecer a
democracia, pois somente com sindicatos for
tes, independentes e atuantes é que o pro
cesso democrático de uma sociedade se cris
taliza.

Sala das Sessóes, 25 de abril de 1990. 
Deputado Paulo Paim (PT/RS)

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

DECRETO-LEI N' 5.452
DE I' DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho.

TÍTULO IV
Contrato individual do

trabalho

CAPÍTULO V
Da rescisão

Art. 477. É assegurado a todo emprega
do, não existindo prazo estipulado para a ter-
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minação do respéctivo contrato, e quando
não haja ele dado motivo para cessação das
relações de trabalho, o direito de haver do
empregador uma idenização, paga na base
da maior remuneração que tenha percebido
na mesma empresa.

§ 1" O pedido de demissão ou recibo de
quitação da,rescisão do contrato de trabalho,
firmado por empregado com mais de 1 (um)
ano de serviço, só será válido quando feito
com a assistência do respectivo sindicato ou
perante a autoridade do Ministério do Traba
lho e Previdência Social.

§ 2' O instrumento de rescisão ou recibo
de quitação, qualquer que seja a causa ou
forma de dissolução do contrato, deve ter
especificada a natureza de cada parcela paga
ao empregado e discriminado o seu valor,
sendo válida a quitação, apenas, relativamen
te às mesmas parcelas. (Ver Portaria n' 3.330,
de 25-10-72).

§ 3' Quando não existir na localidáde ne
nhum dos órgãos previstos neste artigo, a as
sistência será prestada pelo representante do
Ministério Público ou, onde houver, pelo De
fensor Público e, na falta ou impedimento
destes, pelo Juiz de Paz.

§ 4' O pagamento a que fizer jus o em
pregado será efetuado no ato da homologa
ção da rescisão do contrato de trabalho, em
dinheiro ou em cheque visado, conforme
acordem as partes, salvo se o empregado for
analfabet~, quando o pagamento somente.
poderá ser feito em dinheiro.

§ 5' Qualquer compensação no paga
mento de que trata o parágrafo anterior não
poderá exceder o equivalente a 1 (um) mês
de remuneração do empregado.

PROJETO DE LEI N' 4.957, DE 1990
(Do SI. Carlos Alberto Caó)

Dispõe sobre a reposição das perdas
salariais decorrentes da implantação do
Programa de Estabilização Econômica e
dá outras providências.

(Apense-se ao Projeto de Lei n' 4.922,
de 1990.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' A reposição das perdas salariais

decorrentes da implantação do Programa de
Estabilização Econômica, de 16-3-90, será
efetuada em três parcelas mensais consecu
tivas a partir de l' de julho de 1990.

Art. 2' Os salários serão reajustados na
mesma proporção da variação acumulada do
Índice de Preços ao Consumidor (IPe) desde
a data-base imediatamente anterior ao Pro
grama de Estabilização Econômica, incluin
do o índice de preço relativo ao mês de abril.

Art. 3' A apuração das perdas salariais
será realizada no prazo de trinta dias a contar
da data de publicação desta léi.

Art. 4' Os efeitos desta lei se aplicam ao
salário mínimo, preservado o aumento real
de 6.9% pagos bimestralmente.

Parágrafo único. Na reposição das perdas
do salário mínimo, será considerada a varia
ção acumulada do Índice de Preços ao Consu
midor (lPe) desde l' de junho de 1989 até
o índice relativo ao mês de abril.

Art. 5' Esta lei emtra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 6' Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

Ao suprimir a inflação de março e abril
de 1990, no cálculo do reajustamento dos sa-

lários, o Programa de Estabilização, de 16
de março de 1990, repetiu os equívocos dos
planos anteriores, desde o cruzado, impondo
novos sacrifícios aos trabalhadores.

O congelamento provisório estabelecido
pelo Plano Collor resultará numa diminuição
das perdas durante sua vigência, mas não re
porá as perdas ocorridas na sua implantação,
e decorrentes da inflação de março e abril,
em face de prefixação em 0%, dos reajustes.

Segundo os estudos do Dieese, o salário
mínimo em vigor tem o menor valor dos últi
mos 50 anos e a média salarial registra perda
equivalente a 50%.

O ponto de partida para se avaliar se houve
perda salarial é a comparação com os valores
em vigor na última data-base da categoria.

Para demonstrar as perdas salariais, trans
crevemos trechos do estudo elaborado pelo
Dieese.

"A pré-fixação para o reajuste de salário
no mês de abril foi estabelecida em zero, o
que agrava ainda mais a situação do poder
de compra dos salários. Na tabela a seguir,
o nível do salário real de cada uma das datas
base no mês da prefixação zero (abril de
1990).

O ponto de partida do acompanhamento
dos salário é a data-base anterior à vigência
do plano.

A coluna 1 mostra a situação em que os
salários entram na nova sistemática de rea
juste. Verifica-se, assim, que os salários reais
em março de 90 oscilam entre 44,76% (data
base junho) e 55,65% (data-base março). Isso
significa que, quando comparados à variaçã?
do ICV-Dieese no período, o poder aqUI
sitivo dos salários está reduzido a aproxima
damente 50% do convencionado na última
negociação.

SALÁRIO REAL E REAJUSTE NECESSÁRrO POR DATA - BASE

Data-Base

Jane'j ro
Fevere Iro
Março
Abril
Máio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Salárl0
Real
em 31-3-90

48,59
54,26
55,65
45.41
49,94
44,76
45.35
45,30
47.74
48,14
48.72
50,64

Salário
Real
em 31-4-90

39,19
43,76
44,88
36,62
40,27
36,09
36,58
36,53
38,50
38,82
39.29
4Q,84

Reajuste
Necessário
em lQ-5-90

155,17'
128,52
122,82
173,07
148,32
177,09
173,37
173,35
159,74
157,60
154,52
144,86

Data-Base Anterior = 100
Considerados apenas os reajustes previstos na Lei
n Q 7.788
Deflator rCV-OIEESE
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A coluna 2 revela os efeitos da prefixação
zero sobre os salãrios reais medidos em
abril/90. Neste mês, ao contrário do que o
Governo tem declarado, o Dieese estima uma
variação de 24% para o Índice de Custo de
Vida.

Sendo assim, os salãrios acordados na últi
ma data-base das categorias sofrerão mais
uma queda, tornando a situação apresentada
em março de 1990 ainda mais grave. Como
pode ser observado na coluna 2 da tabela,
o poder aquisitivo medido em relação à últi
ma data-base situa-se em valores que variam
de 36,9%, no caso das categorias que nego
ciaram seus salários em junho passado, até
44,88%, para aquelas que o fizeram em mar
ço último.

Na coluna 3, foram calculados os percen
tuais de reajuste necessário em 1" de maio
de 1990 para que o poder de compra dos
salários nas datas-base anteriores ao plano
seja reposto.

Também o trabalhador de salário mínimo
terá prejuízos com a prefixação salarial em
zero. Com ela, o salário mínimo de abril,
que manterá o mesmo valor estabelecido para
março, de Cr$ 3.674,06, atingirá seu menor
poder de compra desde sua instituição em
1940.

Pelas pesquisas já realizadas pelo Dieese,
a alta do custo de vida ficará em 24% em
abril. Com isso, ao compararmos o valor
atual do salário mínimo com o vigente em
1940 (Cr$ 14.446,15, li preço de hoje), seu
poder de compra'será apenas 25,43% daquele
que vigorava no momento de sua instituição.
Ou seja, há quase 50 anos, o salário mínimo
tinha um poder aquisitivo quatro vezes
maior".

A aprovação do presente projeto de lei
irá reparar a injustiça que se pratica contra
os trabalhadores.

Sala das Sessões, 25 de abril de 1990. 
Deputado Carlos Alberto Caó.

PROJETO DE LEI N' 4.958, DE 1990
(Do Sr. Harlan Gadelha)

Institui norma de correção e de repo
sição de perda salariais e dá outras provi
dências.

(Apense-se ao Projeto de Lei n· 4.922,
de 1990.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1. A atualização do poder de com

pra dos salários é direito dos trabalhadores;
garantir esse direito é dever do Estado.

Art. 2. Os salários, soldos, vencimentos,
pensões, proventos de aposentadoria e remu
nerações serão reajustados automaticamente
pela variação acumulada do índice que servir
de base para medir a inflaç'ão, sempre que
tal acumulação atingir 10% (dez por cento)
desde o últiIy.o reajuste.

Art. 3· E 1ivr~ a negociação coletiva'de
trabalho entre empregaqos e empregadores
para obterem, entre outros, os seguintes di
reitos:

I - aumento real de salário;
II - melhores condições de trabalho;

III - piso salarial da categoria profissio
nal;

IV - fixação do salário mínimo profissio
nal;

V - representação sindical dentro da em
presa.

Parágrafo único. Malogradas as negocia
ções, é assegurado o direito de greve.

Art. 4" É vedado às empresas repassa
rem para os preços dos seus produtos ou ser
viços os aumentos de que trata o item I do
artigo anterior, bem assim os eventuais au
mentos resultantes da fixação de piso salarial
e da fixação do salário mínimo profissional
previstos nos itens III e IV do mesmo artigo.

Art. 5. As perdas salariais decorrentes
da implantação do Programa de Estabiliza
ção, editado em 15 de março de 1990, serão
repostas, a partir de l' de junho de 1990,
de modo a recompor o poder aquisitivo do
dia 1" de março do mesmo ano.

§ 1. Não havendo convenção ou acordo
coletivo que disponha de maneira diversa,
as reposições de que trata o caput serão efeti
vadas em cinco parcelas mensais e consecu
tivas.

§ 2· É vedado o repasse das reposições
de que trata este artigo, sem prévia autori
zação do Ministério da Economia, Fazendo
e Planejamento.

Art. 6. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 7· Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

A Constituição Federal, no seu art. 7·, inci
so VI, assegura aos trabalhadores, urbanos
e rurais, o direito à irredutibilidade dos salá
rios, se de modo diverso não dispuser conven
ção ou acordo coletivo de trabalho.

Devemos, todavia, a atentar para o fato
de que tal proteção relaciona-se unicamente
com o salário nominal, quando o importante
é manutenção do poder aquisitivo do traba
lhador - o salário real.

Atentos a este postulado, entendemos per
tinente a inclusão no presente projeto de lei
de cláusula garantidora do direito à atuali
zação periódica do poder de compra dos salá
rios, o que se jsutifica até mesmo por questão
de manutenção do padrão de vida e de ascen
ção na escala social.

As autoridades do' atual governo vêm pre
gandó com muita insistência o que se poderia
chamar de "volta ao liberalismo econômico" ,
em que todos os preços - inclusive os salários
- são determinados pelas leis de mercado:
procura e oferta. Esse pensamento transpa
receu de forma cristalina com o veto aposto
no art. 13 do projeto de que resultou a Lei
n. 8.030, de 12 de abril de 1990, que determi
nava a remessa, ao Poder Legislativo, de pro
jeto de lei estabelecendo a política salarial
do País, e, onde figurasse a reposição das
perdas salariais decorrentes de implementa
ção do Programa de Estabilização denomi
nado "Plano Brasil Novo','.

É claro que nos países de economia estável
não existe lei salarial, porquanto tais socie-

dades encontram-se em estágio superior de
evolução, com elevados padrões cuJturais, e
com sindicatos fortes e atuantes em defesa
de seus filiados.

Esses princípios, naturalmente, não podem
ser trasladados para o nosso País, que pratica
um capitalismo retardatário também chama
do de capitalismo selvagem. Aqui as relações
capital/trabalho são fortemente assimétricas
em favor do capital e os sindicatos encon
tram-se em estágio incipiente de organização,
necessitando, pois, da interferência do Esta
do no domínio salarial.

Assim entendendo, procuramos introduzir
na proposta legislativa a retomada dos rea
jusles automáticos dos salários, através do
processo que entre nós ficou conhecido como
gatilho, sempre que a taxa de variação acu
mulada do índice que servir de base para me
dir a inflação oficial atingir dez por cento
desde o último reajuste. Numa economia es
tável, como pretendem o Presidente da Re
pública e sua ministra da Economia, dez por
cento de inflação representam perdas signifi
cativas de poder aquisitivo. Essa sistemática
de correção automática dos salários, a partir
de determinados níveis de perdas de poder
aquisitivo, e que já foi experimentadli entre
nós, com sucesso, é praticada em países com
Japão, França, Israel, Alemanha e outros.
A diferença é que lá tudo se processe através
de negociações entre sindicatos e empresas.

As regras contidas no art. 3. do projeto
visam a fortalecer o princípio da negociação
coletiva, dando aos sindicatos oportunidade
de manejar esse importante instrumento das
sociedades democráticas. O direito de greve
já se encontra consagrado como princípio
constitucional, pelo que o projeto nada inova
nesse domínio.

A proibição contida no art. 4. é perfeita
mente inteligível. Os aumentos de produti
vidade implicam a redução de custos, o que
não justificaria o repasse desses aumentos pa
ra os preços dos bens e serviços das empresas.
Na mesma linha de raciocínio são as jsutifi
cativas para a proibição de repasse, dos au
mentos decorrentes da fixação de piso salarial
e da instituição do salário mínimo profissio
nal. Aqui subentende-se o reconhecimento
dos méritos dos empregados pelos emprega
dores, quando da adoção de semelhante pro
cedimento.

Nossa proposta contempla ainda a respo
sição das perdas saláriais advindas da imple
mentação do Programa de Estabilização Eco
nômico do atual governo. Como é público
e notório, a inflação do mês de março próxi
mo passado atingiu o patamar de 84% 
recorde na. história econômica do País - e
não se acenou para'a eventual reposição des
sas extraordinárias perdas.

Atento, todavia, ao período de carência
estipulado pelo próprio governo - os cem
primeiros dias de governo - quando se pre
tende ter colhido os resultados das medidas
ditas saneadoras, procuramos estabelecer nas
regras do art. 5· que tais reposições proces
sar-se-ão a partir do dia 1· de junho do corren
te ano. A forma parcelada como ficou estipu-
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lada prende-se ao fato de não pretendermos
gerar traumas na economia. Entretanto, as
empresas que dispuserem de capacidade fi
nanceira para t;mto poderão, através do insti
tuto das negociações, reduzir o número de
parcelas. O texto confere plena liberdade pa
ra tanto.

Por outro lado, empresas com pequena ca
pacidade financeira poderão, também atra
vés do processo de negociação com os sindica
tos, dilatar tal prazo, como alternativa ao de
semprego.

Estas são as razões que nos motivaram a
submeter à apreciação l;los insignes pares o
presente projeto de lei que, pelo seu elevado
alcance social, haverá de merecer o indispen
sável apoio, quando de sua tramitação nas'
comissões técnicas desta Casa.

Sala das Sessões, 25 de abril de 1990. 
Deputado Barlan Gadelha.

LEGISLAÇÃO CITADA; ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRA

SIL

TíTULO H
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPíTULO H
Dos Direitos Sociais

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

VI - irredutibilidade do salário, salvo o
disposto em convenção ou acordo coletivo;

LEI N. 8.030
DE 12 DE ABRIL DE 1990

Institui nova sistemática para reajuste
de preços e salários em geral e dá outras
providências.

O Presidente da República. Faço saber que
o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguitne Lei:

Art. 1. Ficam vedados, por tempo inde-'
terminado, a partir da data de publicação da
Medida Provisória n. 154, de 15 de março
de 1990, quaisquer reajustes de preços de
mercadorias e serviços em geral, sem prévia
autorização em portaria do Ministério da
Economia, Fazenda e Planejamento.

Art. 1. O Ministro da Economia, Fazen
da e Planejamento estabelecerá, em ato pú
blico no Diário Oficial da União.

I - no primeiro dia últil de cada mês, a
partir do dia 1. de maio de 1990, o percentual
de reajuste ináximo mensal dos preços autori
zados para a mercadorias e serviços em geral;

H - no primeiro dia útil, após o dia 15
de cada mês, a partir do dia 15 de abril de

1990, o percentuãl de reajuste mínimo mensal.
para os salários em geral, bem assim para
o salário mínimo;

III - no primeiro dia útil, após o dia 15
de cada mês, a partir de 15 de abril de 1990,
a meta para o percentual de variação média
dos preços durante os trinta dias contados
a partir do primeiro dia do mês em curso.

§ 1· O percentual de reajuste salarial mí
nimo mensal estabelecido neste artigo será
válido para o ajuste das remunerações relati
vas ao trabalho prestado no mês em curso.

§ 2· Os percentuais de reajuste máximo
para os preços de mercadorias e serviços em
geral terão como referência os trinta dias pos
teriores à data de sua divulgação pelo Minis
tério da Economia, Fazenda e Planejamento,
observado o prazo mínimo de trinta dias entre
os reajsutes.

§ 3· O Ministro. da Economia, Fazenda
e Planejamento deliberará sobre os pedidos
de reajustes, em caráter extraordinária, de
preços específicos, desde que não seja com
prometida a meta estabelecida para a varia
ção média dos preços a que se refere o inciso
H!.

§ 4· A restrição a que se refere o pará
grafo anterior não se aplica aos reajustes de
preços autorizados até 30 de abril de 1990.

§ 5· O percentual a que se refere o item
H nunca será inferior ao que se refere o item
III do caputd~ste artigo.

§ 6· O Ministro da Economia, Fazenda
e Planejamento solicitará à Fundação Insti
tuto Brasileiro de Geogr.afia e Estatística 
IBGE ou a instituição de pesquisa de notória
especialização, o cálculo de índices de preços
apropriados às medição da variação média
dos preços relativa aos períodos correspon·
dentes à metas a que se refere o inciso IH.

Art: 3· Aumento salariais, além do rea
juste mínimo a que se refere o art. 2·, poderão
ser livremente negociados entre as partes,
mas não serão considerados na deliberação
do ajuste de preços, de que trata o § 3. do
mesmo artigo.

§ 1. (Vetado).
§ 2. Os aumentos salariais relativos ao

capu! deste artigo aplicam-se, também, aos
diaristas, horistas e trabalhadores avulsos.

Art. 4. O descumprimento dos limites de
reajustes de preços e salários estabelecidos
nos arts. 1. e 2. constitui crime de abuso do
poder econômico, a ser definido em lei.

Art. 5· -A partir de 1· de abril de 1990,
o salário mínimo será reajustado, automati
camente, sempre que a variação acumulada
dos reajustes mensais dos salários for inferior
à variação acumulada dos preços de uma ces
ta de produtos, onde estarão contemplados
a alimentação, higiene, saúde e,serviço bási
cos, que incluem tarifas e transpórtes, a ser
definida em Portaria do Ministro da ECono
mia, Fazenda e Planejamento,. acrescida de
um percentual de increlílento real.

Parágrafo único. Os percentuais de rea
juste automático, referidos nO,caput, que se-

rão iguais à variação acumulada dos preços
da mencionada cesta básica, aplicar-se-ão so
bre o salário de junho de 1990, e, posterior
mente, a cada bimestre, deduzidos os aumen
tos mensais de que trata o inciso 11. do art.
Z·, sendo que os incrementos reais deste serão
de 5% (cinco por cento) no' salário de junho
de 1990 e de 6,9% (seis inteiro e nove centé
simo por cento), a partir de agosto de 1990,
inclusive, e a cada bimestre.

Art. 6. (Vetado)
Art. 7. Os reajustes de aluguéis residen

ciais previstos nos contratos de locação de
imóveis, em geral, serão efetuados, a partir
de 1. de abril de 1990, de acordo com o per
centual de variação média dos preços de que
trata o inciso H do art. 2·.

Parágrafo único. Nos aluguéis residen
ciais contratados até a data de publicação des
ta lei, o cálculo do respectivo reajuste terá
por base os índices pactuados, relativos aos
meses anteriores a abril de 1990, estabele
cidos na conformidade da legislação perti
nente, exceção feita ao mês de março que
terá seu índice fixado_pelo Minístério da Eco
nomia, Fazenda e Planejamento.

Art. 8· Os reajustes de mensalidades es
colares devidas a partir de 1· de abril de 1990

.serão calculados de acordo com os percen
tuais de reajuste mínimo dos salários de que
trata o inciso H do art. 2.

Art. 9. O disposto nesta lei aplica-se:
I - aos vencimentos, soldos e demais re

munerações e vantagens pecuniárias dos ser
vidores públicos, civis e militares, da Admi
nistração Pública Federal, direta e autárqui
ca, bem assim aos respectivos proventos de
aposentadoria e às pensões de seus benefi
ciários;

'11 - aos salários e demais remunerações
e vantagens pecuniárias dos servidores de
fundações e empresas públicas, sociedades
de economia mista e demais entidades con
troladas, direta ou indiretamente, pela União
e Distrito Federal;

UI - aos proventos de aposentadorias e
às pensões pagas pela :Previdência Social, ob
servado'O disposto no art. 5. do Ato das Dis
posições Constitucionais Transitórias.

Art. 10. O Ministro da Economia,.Fa
zenda e Planejamento baixará os atos que
forem necessários à execução desta lei.

Art. 11. (Vetado).
Art. 12. (Vetado).
Art. 13. (Vetado).
Art. 14. Ficam-revogados o Decreto-Lei

n· 808, de 18 de maio de 1967, a Lei n.7.769,
de 26 de maio de 1989, a Lei n. 7.788, de
3 de 1989, e o art. 2· da Lei n. 7.789, de
3 de julho de 1989 e as demais disposições
em contrário.

Art. 15. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Brasília, 12 de abril de 1990; 169. da Ide
pe~dência e 102· da República. - FERNAN·
DO COLLOR, Bernardo Cabral, Zélia M.
C.rdoso de MeDo.
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PROJETO DE LEI N' 4.967, DE 1990
(Da SI"' Rita Camata)

Acrescenta parágrafo 7' do artigo 543
da Consolidação das Leis do Trabalho.

(Apense-se ao Projeto de Lei n'1.078,
de 1988)

O Congresso Nacional decreta:

Art. I' O art. 543, da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei
n" 5.452, de I" de maio de 1943, passa a viger
acrescido do seguinte § 7':

"Art. 543. . ..
.......................................................
§ 7' É facultado às entidades sindicais de

trabalhores o credenciamento de um empre
gado de cada empresa para atuar como seu
delagado, passando este a gozar da prerro
gativa prevista no § 3' deste artigo."

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 3' Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

Atendendo a antiga aspiração do sindica
lismo brasileiro, preconizamos, nesta propo
sição, o acréscimo de parágrafo ao art. 543,
da Consolidação das Leis do Trabalho, facul
taado aos sjndicatos de trabalhadores o cre
dencimento de empregado de cada empresa
para funcionar como delegado sindical.

O projetado prevê que a esse trabalhador
será assegaurada a "estabilidade provis6ria"
a que alude o § 3" do referido art. 543, da
CLT, a fim, evidentemente, de que possa
ele desempenhar suas atribuições isento de
pressões por parte da empresa.

Esperamos, destarte, que a iniciativa ve
nha a merecer o beneplácito de nossos ilustres
Pares.

Sala das Sessões, aos 25 de abril de 1990
- Deputada Rita Camata.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA CQORDEJiíAÇÃO DAS
COMISSOES PERMANENTES

DECRETO-LEI N" 5.452
DE I" DE MAIO DE 1943

Aprovada a Consolidação das Leis do
'J;'rabalho

···t··················································....

TITÚLOV
Da Organização Sindical

CAPíTULO I
da Instituição Sindical

..····················sEçÁõ'Vi·····················
·Dos Direitos dos Exercentes de Atividades

ou ProriSsóes e dos SindicaIi'zados

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

Art.543. O empregado eleito para cargo
de administração sindical ou representação
profissional,. inclusive junto a 6rgão de deli
beração coletiva, não poderá ser impedido
do exercício de smis funções, nem transferido
para lugar ou mister que lhe dificulte ou torne
impossível o desempenho das suas atribui-
ções sindicais. '

§ l' O empregado perderá o mandato se
a transferência for por ele solicitada ou'volun
tariamente aceita.

§ 2" Considera-se de licença não-renu
merada, salvo assentimento da empresa ou
cláusula contratual, o tempo em que o empre
gado se ausentar do trabalho no desempenho

. das funções a que se refere este artigo.
§ 3' É vedade a dispensa do empregado

sindicalizado, a partir do momento do regis
tro de sua candidatura a cargo de direção
ou representação si,dical, até 1 (um) anos 
após o final do seu mandato, caso seja eleito, ,
inclusive como suplente, salvo se cometer fal
ta grave devidamente apurada nos termos
desta Consolidação.

§ 4" Considere-se cargo de direção ou re
presentação sindical aquele cujo exercício ou
indicação docorre de eleição prevista em lei.

§ 5" Para os fins deste artigo, a entidade
sindical comunicará por escrito à empresa,
dentro de 24 (vinte e quatro), horas o dia
e a hora do registro da candidatura do seu
empregado e, em igual prazo, sua eleição e
posse, fornecendo, outrossim, a este, com
provante no mesmo sentido. O Ministério do
Trabalho fará no mesmo prazo a comunica
ção no caso da designação referida no final
do § 4'.

§ 6' A empresa que, por qualquer modo,
procurar impedir que o empregado se associe
a sindicato, organize associação profissional
ou sindical ou exerça os direitos ,inerentes
à condição de sindicalizado, fica sujeita à pe
nalidade prevista na letra "a" do art. 553,
sem prejuizo da reparação a que tiver direito
o empregado.

PROJETO DE LEI N' 4.978, DE 1990
(Do SI. Antonio Carlos Mendes Thame)

Dispõe' sobre 'a re.visão dos benefícios
continuados da Previdência Social. '

(Apense-se ao I'rojeto de Lei n' 1.027,
de 1988)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Os benefícios continuados da

Previdência Social requerido ap6s 5 de outu
bro de 1989 e já concedidos terão seus valores
revistos dentro de 90 dias contados da data
do início da vigência desta lei, com efeito
retroativo à data de correção para adequar-se
à sistemática de cálculo prevista na Consti
tuição Federal.

Art. 2' Esta lei entrará em vigor na data
de s~a publicação. ,

Art. 3' Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

Por falta de orientação das agências da Pre
vidência em todo o País, centenas de milhares
de trabalhadores não postergaram o seu pedi
do de concessão de aposentadoria e tiveram
suas aposentadorias calculadas sem beneafi·
ciar-se da sistemática de cálculo prevista na
nova Constituição, devido ao atraso na vota
ção pelo Congresso da nova Lei de Benefícios
e Custeios da Previdência.

Sala das Sessões, 26 abril de 1990. - Antô·
nio Carlos Mendes Thame, Deputado Fede
ral.

PROJETO DE LEI N' 4.989, DE 1990
(Do Sr. Koyu lha)

Dá nova redação ao parágrafo único
do art. 354 da Consolidação das Leis do
Trabalho.

(Apense-se ao Projeto de Lei n'1.809,
de 1990)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O parágrafo único do art. 354,

da Consolidação das Leis do Trabalho, apro
vada pelo Decreto-Lei n" 5.452, de I" de
maio de 1943, passa a viger com a seguinte
redação:

"Art. 354. .. .
Parágrafo único. A proporcionalida

de é obrigat6ria não s6 em relação à tota
lidade do quadro de empregados, inclu
sive dos cargos ou postos técnicos e de
direção e administração, com as exce
ções desta lei, como ainda em relação
à correspondente folha de salários."

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 3' Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação
De acordo com o preceituado no art. 354,

da Consolidação das Leis do Trabalho, a pro
porcionalidade de empregados brasileiros nas
empresas é de dois terços, não s6 em relação
ao quadro de funcionários, como também
com relação à respectiva folha de pagamen
tos.

A disposição da legislação trabalhista em
tela, entretanto, peca por omitir os cargos
ou postos técnicos, assim como os de direção
e administração.

Em virtude dessa lacuna, é not6rio que
muitas empresas transnacionais recrutam,
para os referidos cargos ou postos, apenas
profissionais estrangeiros, em detrimento dos
trabalhadores brasileiros.

Essa situação deve, a nosso ver, ser corri
gida, e não nos move qualquer espírito de
xenofobia - muito pelo contrário - mas
tão-somente o apelo d~ defender o trabalha
,dor brasileiro que milite nas corporações mul-
tinacionais. -

Estas as razões que inspiraram esta propo
sição e que, esperamos, merecerá a acolhida
dos ilustres membros 'desta Casa.

Sala das Sessões, 26 de Abril de 1990. 
DeputadoHoyu lha•
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

DECRETO-LEI N' 5.452
DE 1. DE MAIO DE 1948

Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho

TÍTULO III

Das Normas Especiais de Tutela do Tra
balho

CAPÍTULO II

Da ~acionalização do Trabalho

··· .. ·..·.. ·.. ····· .. ····SE·çAOI·········· .. ········
Da Proporcionalidade de

Empregados Brasileiros

Art. 354. A proporcionalidade será de
dois terços de empregados brasileiros, poden·
do, entretanto, ser fixada proporcionalidade
inferior, em atenção às circunstâncias espe'
ciais de cada atividade, mediante ato do Po
der Executivo, e depois de devidamente apu
rada pela Secretaria de Mão-de-Obra do Mi
nistério do Trabalho a insuficiência do nÚIl'e
ro de brasileiros na atividade de que se tratar.

Parágrafo único. A proporcionalidade é
obrigat6ria não s6 em relação à totalidade
do quadro de empregados, com as exceções
desta lei, como ainda em relação à correspon
dente folha de salários.

·····················································1...--...

PROJETO DE LEI N' 4.992, DE 19911
(Do SI. Koyu lha)

Acrescenta parágrafo 3' ao artigo 11
da Lei n'1.060, de 5 de fevereiro de 1950,
que esatabelece normas para a concessão
de assistência judiciária aos necessitados.

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 1.498,
de 1989).

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' O art. 11 da Lei n' 1.060 de 5

de fevereiro de 1950 passa a viger acrescido
do seguinte § 3·:

"Ait. 11. ..

§ 3· As associações sindicais de empre
gados gozarão de isenção quanto aos hono
rários de peritos nas ações de verificação de
periculosidade, insalubridade e penosidade
em que atuarem na defesa de seus associados,
cabendo à parte adversa '0 ônus das despesas
correspondentes."

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 3' Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

Em consonância com as disposições con
mbstanciadas na Lei n· 1.060, de 5 de feve-

reiro de 1950, que cuida da assistência judi
ciária gratuita, os respectivos beneficiários
são isentos de todas as despesas judiciais nas
causas em que figuram como parte, inclusive
no que respeita às taxas judiciárias, custas
e emolumentos, publicações, honorários de
advogados e de peritos.

Pois bem, nosso anelo é permitir que os
sindicatos de empregados que atuem na defe
sa de seus associados em processos judiciais
de verificação de periculosidae, insalubrida
de e penosidade sejam também beneficiados
da isenção, exclusivamente quanto aos hono
rários dos peritos, cuja utilização é indispen
sável nos feitos da espécie.

É preciso ressaltar que a perspectiva de
arcar com o pagamento desses honorários le
va o trabalhador, ou ate a própria entidade
sindical, a abrir mão de perícia em seu favor,
o que acaba redundando em prejuízo para
o empregado.

Tais as razões que inspiraram esta propo
situra que, esperamos, ha~rá de merecer o
beneplácito de nossos ilustres Pares.

Sala das Sessões, aos 26 de abril de '1990
- Deputado Koyo lha

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÃO PERMANENTES

LEI N'l.060
DE 5 DE FEVEREIRO DE 1950

Estabelece normas para a concessão de
assistência judiciária aos necessitados

Art. 11. Os honorários de advoga
dos e peritos, as custas do processo, as
taxas e selos judiciários serão pagos pelo
vencido, quando o beneficiário de assis
tência for vencedor na causa.

§ I' Os honorários do advogado se
rão arbitrados pelo juiz até o máximo
de 15% (quinze por cento) sobre o líqui
do apurado na execução da sentença.

§ 2' A parte vencida poderá acionar
a venc~dora para reaver as despesas do
processo, inclusive honorários do advo
gado, desde que prove ter a última perdi
do a condição legal de necessidade.

PROJETO DE LEI N' 4.994, DE 1990
(Do SI. Leopoldo Souza)

IJispõe sobre a conceituação, a du
ração e a remuneração do trabalho no
turno.

(Apense-se ao Projeto de Lein'l.007,
de 1989).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1. A jornada do trabalho noturno,

salvo nos casos especialmente previsto em
lei, será de 6 (seis) horas.

Parágrafo único. Para efeito do disposto
nesta lei, considera-se trabalho noturno o
realizado no período compreendido entre as

19 (dezenove) horas de uma dia e as 6 (seis)
horas do dia seguinte.

Art. 2" A hora do trabalho noturno terá
a duração de 45 (quarenta e cinco) minutos.

Art. 3' A remuneração do trabalho no
turno será 20% (vinte por cento) supearior
à do trabalho diurno.

Art. 4° O disposto nesta lei aplica-se aos
horários de trabalho mistos, guardadas as de
vidas proporcionalidades.

Art. 5' Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 6' Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

O legislador constituinte mereceu os aplau
sos da Nação quando estabebeleu a jornada
de seis horas para os trabalhadores subme
tidos a regime de turnos ininterruptos de re
vezamento. Trata-se, com efeito, de sistema
de trabalho desgastante, que obriga o operá
rio a permanecer' à disposição da empresa
mesmo nos períodos de descanso, inclusive
à noite.

Descuidou-se, porém, o legislador consti
tuinte do trabalho noturno de turno fixo, que,
a nosso ver, também deveria ter merecido
jornada de 6 horas.

Realmente, o trabalho noturno de turno
fixo, se bem analisado, mostrar-se-nós-á bem
mais desgastante do que o de turmas de reve
zamento, vez que o trabalhador, além do
comprometimento do seu organismo, vê-se
submetido a regime completamente anormal,
que o retira do convívio da família e da socie
dade, acabando por minar sua integridade
psicológica.

Outro aspecto do trabalho noturno que es
tá a merecer atenção especial do legislador
é o relativo ao período em que deve ser desen
volvido. A CLT estabelece esse período entre
as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia
seguinte. Entendemos que tal período deve
ser alterado para que se conforme com mais
pre'cisão àquilo que, pelas condições naturais
e pelas rígidas e antigas convenções sociais
e profissionais, seja considerado período no
turno.

Fazemos tais observações porque, na ver
dade o período noturno se inicia por volta
das 19 horas e se encerra por volta das 6
horas. Por outro lado, todo o ordenamento
social e profissional acata essas características
naturais, já que os horários pré-estabelecidos
para todo o complexo da organização huma
na acham-se voltados para essas caracterís
ticas, de tal forma que a maioria esmagadora
dos estabelecimentos comerciais somente
funcionam nesse período.

Finalmente, devemos abordar, aqui, a
questão do chamado horário misto, em que
o empregado trabalha parte no horário diur
no e parte no noturno. Embora a lei preveja
que, nesses casos, o horário e a remuneração
devam ser objeto de cálculo especial, quase
nenhuma empresa acata essa disposição, e
em face da obscuridade da mesma e, canse-
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qüentemente, à ignorância reinante acerca
do mérito para se realizar tal cálculo.

O projeto que ora oferecemos à análise
de nossos ilustres Pares procura resgatar essas
falhas que ocorrem em nossa legislação traba
lhista, estabelecendo, em favor do empre
gado que se consome no trabalho noturno,
ano após ano, uma justiça que, embora, tar
dia, ainda haverá de beneficiar milhões de
pessoas, elevando sua remuneração e suavi
zando o regime de confinamento a que se
acham submetidas.

Sala das Sessões, 26 de abril de 1990. 
Deputado Leopoldo Souza.

PROJETO DE LEI N' 4.995, DE 1990
(Do Sr. Daso Coimbra)

Isentado IPI a compra de veículo pelas
Prefeituras, Políticas Civil e Militar e
Corpos de bombeiro.

(Apense-se ao Projeto de Lei n' 2.035,
de 1989.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' É autorizado o Poder Executivo

a insentar do Imposto sobre Produtos Indus
trializados - IPI, as compras realizadas pelas
Prefeituras Municipais, Polícias Civis e Mili·
tares e Corpos de Bombeiros, de caminhões
basculares, moto-niveladoras, retroescava
deiras, tratores e ambulâncias.

Parágrafo único. A isenção prevista neste
artigo beneficia as unidades militares citadas
no caput, quando se trate de aquisição de
veículos necessários à execução de suas mis
sões institucionais.

Art. 2' Durante cinco anos, a partir da
data da sua aql}isição, não podem ser vendi
dos os veículos previstos nesta lei, sob pena
de pagamento do tributo que não lhe foi co-
brado. '

Parágrafo único. As compras previstas
nesta lei deverão ser previamente autorizadas
pela Secretaria da Receita Federal, no prazo
de sessenta dias, sob pena de responsabili
dade administrativa de quem der causa ao
atraso, independentemente da reparação ci
vil.

Art. 3' O Poder Executivo regulamenta
rá esta lei no prazo de noventa dias.

Art. 4' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 5' Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

Com as últimas medidas, rigorosamente
necessárias, tomadas pelo governo para sil
near o meio circulante e eliminar a ,inflação
galopante que vinha avassalando o Pl).ís, não
há como pegar uma repercussão gravosa em
determinados setores públicos, diante de, cer
tas conseqüências recessivas inevitáveis, de·
cOrrentes do saneamento da moeda. '

A sucessão de agressões ao patrimônio .In
dividuai, com o saque de estabelecimeI,ltos

mercantis, principalmente supermercados
dos grandes centros, impõe uma vigilância
policial crescente, a exigir instrumentos que
garantam a sua mobilizada, no deslocamento
para os focos de agitação e violência.

Um desses instrumentos, capazes de tornar
mais eficiente a intervenção policial, é o apa
relhamento da frota de veículos, aparelhados
esses órgãos de prevenção e garantias de se·
gurança pública, para o rápido deslocamento
das equipes de pessoal.

Entretanto, na maioria dos casos, a polícia
não dispõe das viaturas necessárias ao rápido
cumprimento dessa finalidade, garantindo
um mínimo de tranquilidade à população.

Diante disso, apresentamos projeto de lei,
que recebeu o n' 3.658, autorizado o Poder
Executivo a conceder isenção do IPI na com
pra dos veículos para as Prefeituras, Polícias
Militares e Civis e Corpo de Bombeiros, co
mo caminhões basculantes, moto-nivelado
ras, retroescavadeiras, tratores e ambulân·
cias, além de viaturas necessárias ao desem
penho característico das missões institucio
nais desses órgãos.

Tais veículos seriam inalienáveis durante
cinco anos, sob pena de pagamento dos imo,
postos, com as penalidades previstas na legis
lação tributária, necessária, para a compra,
uma autorização da Secretaria da Receita Fe
deral, concluído o processo no prazo de trinta
dias. ,

Sala das Sessões, 16 de abril de 1990. 
Deputado Daso Coimbra.

PROJETO DE LEI N' 4.996, DE 1990
(Do Sr. Daso Coimbra)

Dispõe sobre a construção de creches
e estabelecimentos de pré-escola.

(Apense-se ao Projeto de Lei n' 4.277,
de 1989.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Os conjuntos residenciais finan

ciados pelo Sistema Financeiro de Hab.ítação
com cem ou mais moradias deverão, obriga
toriamente, contemplar a construção de cre·
ches e pré-escola.

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Justificação

As creches e estabelecimentos conhecidos
como "jardins de infância" devem construir
parte integrante dos conjunto.s habitacionais
quando edificados com recursos do Sistema
Financeiro de Habitação.

O Plano Lúcio Costa, para Brasília, fez
constar junto a cada super-quadra, conjuntos
formados de onze edifícios de seis andares,
um destinado a pré-escola" o que constituiu
significativo passo que merece ser ampliado
na forma do presente projeto, de inegável
alcance social.

Sala das Sessões, 26 de abril de 1990 -
Deputado Daso Coimbra. -

PROJETO DE LEI N' 5.016, DE 1990
(Do Sr. Marcelo Cordeiro)

Dispõe sobre autorização para doação,
à Cooperativa Habitacional dos Servido·
res do Ministério do Trabalho e Previ-.
dência Social, no Estado da Bahia, do
terreno que menciona.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação(ADM); e de Seguri
dade Social e Família - Art. 24, II)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l° É o Instituto de Administração

Financeira da Previdência e Assistência So
cial - lapas autorizado a doar, à Cooperativa
Habitacional dos Servidores do Ministério do
Trabalho e Previdência Social, no Estado da
Bahia, uma área de cem mil metros quadra
dos da gleba de duzentos e setenta e quatro
mil duzentos e doze, vírgula setenta e cinco
metros quadrados, localizada na Av. Luiz
Viana Filho, vizinha ao Conjunto Vale dos
Rios, no bairro do Imbuí, em Salvador, Esta
do da Bahia.

Art. 2' A área de que trata esta lei se
destina exclusivamente à construção de uni
dades habitacionais populares para moradia
dos associados mencionados no artigo ante
rior.

Parágrafo único. A autorização de que
trata esta lei, se tornará nula de pleno direito,
inclusive quanto a qualquer indenização, no
todo ou em parte, principalmente sobre ben
feitorias e obras em geral, se for dada ao
imóvel descrito destinação diversa da referida
na doação ou em caso de inadimplemento
de cláusula do contrato respectivo.

Art. 3' Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.

justificação

A Cooperativa Habitacional dos Servido
res do Ministério do Trabalho e Previdência
Social no Estado da Bahia é constituída por
cerca de dois mil duzentos e cinqüenta 'asso
ciados, tratando-se de entidade devidijmente
inscrita na Junta Comercial e no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC.

A providência alvitrada neste projeto "en
contra vários precedentes, sendo entendi
mento tradicional do Congresso Nacional que
se trata de autorização que atende a efetivo
interesse social, tendo em vista inúmeros fa
tores, tais como destinar-se o projeto a contri
buir para a solução do problema habitacional
de trabalhadores, trata-se de iniciativa que
nasce no seio da própria sociedade; o Go
verno participa com contribuição mínima;
destina~se ela a uma finalidade social bem
defiriída.

Acresce que o déficit habitaci"onal brasi
leiro supera, hoje, a casa dos dez milhões
de moradias, princip~lmente na faixa de
maior interesse sodal, sendo oportuno lem
brar que a Ministra da Ação Social, Sra. Mar
garida Procópio, em sua primeira entrevista
à imprensaa, deu grande ênfase à solução
do problema habitacional brasileiro, chegan-
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do a anunciar disposição de criar cesta básica
de materiais de construção.

A providência perseguida pelo projeto vai
ao encontro da política econômica do Gover
no, que tem como um de seus pontos princi
pais a desmobilização de ativos públicos, sen
do que, no caso presente, há inequívoca con
jugação do interesse econômico com obje
tivos da natureza social.

Registre-se, finalmente, que todos os asso
ciados da cooperativa pertencem aos quadros
funcionais do Ministério do Trabalho e da
Previdência Social e o terreno a ser doado
é propriedade de um seus principais órgãos,
o Instituto de Administração Financeira da
Previdência Social - lapas, os quais farão
jus às moradias que resultarem da implan
tação do projeto decorrente da presente doa
ção mediante seleção sócio-econômico.

Trata-se, sem dúvida, de iniciativa justa,
necessária e oportuna, e que, por seu elevado
alcance social e sentido prático, esperamos
ver rapidamente transformada em norma ju

·rídica.
Sala das Sessões, 3 de maio de 1990. 

Deputado Marcelo Cordeiro.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos)
Finda a leitura do expediente, passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE
Tem a plriavra o SI. Nilson Gibson

O SR. NILSON GIBSON (PMDB - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - SI. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, realmente,
não há como dissociar o desenvolvimento da
Nação brasileira do papel desempenhado pe
lo transporte rodoviário de cargas, ao longo
dos anos. Afinal, não fosse a atuação do seg
mento, hoje responsável pela movimentação
de 70% de tudo o que se produz no País,
não teria sido possível promover a chamada
interiorização do desenvolvimento, contri
buindo assim para que o Brasil se firmasse

_ como a oitava potência do mundo. Acrescen
te-se a isso o fato do setor ter ascendido a
essa posição por sua própria iniciativa e risco,
ojá que nunca dependeu de quaisquer favores'
governamentais para sua sobrevivência. Uma o
constatação que, por si, revela a profunda'
identidade do setor com os princípios da livre
iniciativa, respaldada no respeito, na coope
ração e no intercâmbio entre os pares do seg
mento.

Sr. Presidente, prova dessa colocação é a
realização, agora, do maior encontro de em
presários em terras brasileiras, sob o patro
cínio da NTC - Associação Nacional das
Empresas de Transportes Rodoviários de
Carga, e IRU - International Road Trans
port Union. A despeito de todas as dificul
dades por que passam as empresas de ma
neira geral, fruto das profundas mudanças
na economia do País decorrentes do Plano
de estabilização idealizado pelo Governo Co
llor de Mello, os empresários do transporte
rodoviário de cargas,lJlllis uma vez, reafir
mam o seu papel de agentes do desenvol
vimento e de confiança irrestrita no futuro.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, se
considerarmos que é somente através do diá
logo e 'da mútua cooperação que os homens
vão resolver as divergêrncias entre si, é certo
concluir que os empresários do transporte ro
doviário de cargas estão no caminho correto.

O 22° Congresso Mundial da International
Road Transport Union, reunindo empresá
rios de mais de cinqüenta países, reveste-se
de importância singular, pelo fato de o Broasil
ter sido escolhido como sua primeira sede
no Hemisfério Sul, em mais de cinqüenta
anos de realização.

SI. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o
ex-Presidente da União International Road
Transport Union, Pieter Groendisk, e o Pre
sidente das Organizações Globo, jornalista
Roberto Marinho, foram homenageados du
rante a abertura do Congresso, com a Meda
lha do Mérito Rodoviário.

SI. Presidente, peço a V. Ex' que faça cons
tar dos Anais da Câmara dos Deputados os
discursos proferidos pelo Presidente da NTC
Thiers Fattori Costa, e ainda, do Presidente
da Asssociação Nacional das Empresas de
Transporte Rodoviários de Carga, Domingos
Gonçalves de Oliveira Fonseca.

Senhor Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
concluo meu pronunciamento fazendo um re
gistro especial: O Ministro Ozires Silva deu
uma boa notícia aos empresários do trans-,
porte de cargas. O estudo sobre o fim do
selo pedágio - uma reinvidicação do seg
mento - já está concluído e o Presidente
Collor de Mello deve recebê-lo em breve.
E, ainda, admitindo a importância do trans
porte de cargas no País, comentou que o Go
verno está disposto a acelerar o projeto de
privatização para o programa de pavimen
tação, recuperação e continuidade das obras
nas rodovias. Cerca de 70% de toda a carga
nacional gira sobre rodas pelo País. Pesquisa
realizada recentemente pelo Governo indica
que 92% das cargas expedidas ou recebidas
pelas indústrias são transportadas.,por cami-

'·nhões.

SI. Presidente, do 229 Congresso da IRU"
que foi instalado ontem no Rio de Janeiro,
no Riocentro, pode-se prever um manancial
extraordinário de informações técnicas e pro
jetos que, por cento terão espaço nas próxi
mas decisões do Ministério da Infra-Estru
tura. Contudo, a única certeza quanto à quali
dade do evento será a grande audiência do
transportador às discussões tarifárias, como.
sempre ocorre nos seminários e eventos de
âmbito nacional.

Sucesso, senhores empresários de todo o.
mundo! Parabéns, Associação Nacional das'
Empresas de Transportes Rodoviários de
Cargas e Internatcional Road Transport
Union pelo 229 Congresso Mundial.

Discursos a que se refere o orador:

Senhoras e Senhores, na qualidade de PIe
sidente da entidade anfitriã deste 229 Con
gresso mundial, cabe-me a honrosa missão
de saudar, de dar boas-vindas, a todos os
Congressitas e a seus acompanhantes, assim

como às altas autoridades que abrilhantam
este evento.

Pela primeira vez na América Latina e no
Hemisfério Sul, reúnem-se delegados prove
nientes de inúmeros países de todos os conti
nentes, para debaterem as mais atuais e im
portantes questões do transporte rodoviário
em todo o mundo. E o fazem sob a respeitável
chancela da International Road Transport
Union, entidade que, desde a sua fundação
em 1948, vem dando extraordinárias contri
buições ao aprofundamento da solidariedade
universal.

Creio não estar exagerando ao afirmar que,
se não existesse a IRU e se não fossem as
soluções por ela engendradas e implemen
tadas para facilitar o trânsito internacional
de pessoas e mercadorias, o Mercado Comum
Europeu não teria passado de um sonho e
não estaríamos agora às vésperas de um dos
fatos mais espetaculares deste século. A Eu
ropa unificada de 92.

Foi por isso que a NTC - que se orgulha
de sua condição de entidade filiada à IRU
- lutou durante mais de 3 anos para trazer
este congresso para o Brasil, porque, além
da honra de receber em nossa terra compa
nheiros de todas as partes do mundo, quería
mos propiciar aos empresários de transporte
brasileiros e latino-americanos, bem como
aos nossos governantes, a oportunidade de
conhecerem a experiência da IRU. Confia·
mos em que, a partir dela, poderemos dar
passos mais concretos, no sentido da integra
ção econômica do nosso continente e dele
com o resto do mundo.

No caso particular do Brasil, esta integra
ção há de vir, até como uma conseqüência
natural da nova era em que ingressamos, após
o formidável inusitado programa de estabili
zação econômica, corajosamente deflagrado,
há pouco menos de 60 dias, por sua Exce
lência o Sr. Presidente da República, Fernan··
do Collor de Mello.

O "Brasil Novo" - ainda convalescendo
da dura batalha interna contra a infl~ção e
contra as estruturas arcaicas que sempre em
perraram a nossa economia - abre-se para
o mundo, sem preconceitos e sem complexos
de inferioridade, na busca de novas parcerias
comerciais e em sintonia com o irresistível
movimento de modernização das relações
econômicas, que hoje se estabelece em escala
planetária. Caem as barreiras comerciais e
ideológicas. As fronteiras nacionais e as dife
renças de língua, moeda e cultura, cada vez
menos se constituem em obstáculos ao desejo
das pessoas de se conhecerem, de se confra
ternizarem e de intercambiarem suas expe
riências e seus produtos.

Vivemos um dos momentos mais ricos e
promissores da história da humanidade.

Nesta hora tão significativa, o transporte
- ponta-de-Iança deste processo - mostra
a sua força, reunindo os seus mais impor
tantes operadores de todos os quadrantes,
interessados em aprimorar os seus conheci·
mentos e os s()us métodos, para melhor cum·
pir a sua nobre missão de aproximar pessoas
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e "unir 'mercados; vencer distâncias e alargar
as fronteiras do mundo civiliza.do.

Em meu nome e em nome dos demais diri
gentes da NTC, quero agradecer a presença
de todos.

Agradeço, em especial- na pessoa de Sua
Excelência o Sr. Presidente da República 
as dignas autoridades que nos honram com
as suas presenças, bem como as empresas
fornecedoras do transporte rodoviário, que
marcam também a sua participação neste
evento, como expositores na nossa Fenatran.

Registro, por fim, um comovido agradeci
mento aos dedicados membros do comitê or
ganizador deste 22· Congresso, em particular
a seu Presidente, companheiro Thiers Fattori
Costa - hoje Presidente também da Confe
deração Nacional do Transporte - que, an
tes de qualquer outra pessoa, sonhou em rea
lizar este encontro no Brasil e lutou obstina
damente para que pudéssemos viver, aqui e .
agora, este momento inesquecível.

Estou certo de que teremos, ao longo deste
evento, dias de agradável convívio e de traba
los proveitosos, que hão de resultar num me
lhor entendimento e num intercâmbio mais
intenso entre os povos.

Muito obrigado.

Discurso proferido pelo Presidente da
CUT Thiers Fattori Costa. Rio de Janei
ro, 14 de maio de 1990.

Senhoras e Senhores, agradeço a gentil re
referência que me fez o Sr. Presidente da
NTC.

Sem nenhuma preocupação de retribuir a
gentileza, mas por uma questão de justiça,
devo ressaltar o gesto de coragem da Dire
toria da NTC ao continuar bancando a reali
zação deste evento, mesmo diante do quadro
terrivelmente adverso que, -pelo menos a
curto prazo - resultou do choque econômico
promovido pelo Presidente Collor. Para que
se tenha uma idéia da profundidade e do rigor
do Plano Brasil Novo, basta que se diga que
ele retirou de circulação praticamente 80%
dos ativos financeiros, reduzindo dramatica
mente a liquidez.

Muitos foram os setores que, no instante
em que isso aconteceu, cancelaram ou adia- .
ram congressos e feiras. Mas os dirigentes
da NTC optaram por manter a programação
original, numa demonstração de ocnfiança
nos desdobramentos positivos do plano e,
também, no dinamismo e na capacidade de
superar obstáculos, que caracterizam o trans
porte rodoviário.

É claro que esse fato novo repercutiu no
nível de comparecimento de empresários bra
sileiros, mas, ainda assim, valeu a pena a
luta para trazer este congresso para o Brasil.
Além de tudo, ele nos dá a oportunidade
de mostrar ao mundo como estamos nos li
vrando da inflação e do subdesenvolvimento.
E permite, também, relembrar a importância
estratégica do transporte no contexto da: ativi
dade econômica.

De fato, a história do homem pode ser
contada a partir dos avanços registrados pelos
meios de transporte.

Não por acaso, a invenção da roda é consi
derada, até hoje, um marco decisivo na evo
lução humana.

Foi a partir do desenvolvimento da navega
ção marítima que os nossos antepassados eu
ropeus ousaram enfentar "mares nunca dan
tes navegados" e descobriram o novo mundo.
É a partir do desenvolvimento da navegação
aeroespacial que o homem começa, agora,
a desvendar os mistérios do universo e se
prepara para conquistar novos mundos.

São incontáveis os exemplos neste sentido,
mas estes são suficientes para demonstrar que
o transporte sempre foi, e continuará sendo,
o mais importante agente indutor do desen
volvimento humano.

Aliás, este é o tema principal deste con
gresso, no qual será evidenciado que os inves
timentos públicos e privados no setor de
transportes são condições essenciais para o
desenvolvimento econômico e social de um
povo.

Modernamente, a atu!ição governamental
e empresarial neste campo é qualificada pela
grande preocupação de integrar os diversos
modos de transporte e de desenvolvê-los em
harmonia com o maio-ambÍente.

De fato, felizmente já se superou a discus~

são bizantína a respéito da superioridade ab
soluta de um modo de transporte sobre outro,
evoluindo-se para o entendimento correto
de que qualquer deles pode apresentar vanta
gens relativas em situações específicas. E,
ainda que a combinação de dois ou mais mo
dais apresenta-se como a solução mais racio
nal na maioria das situações.

Por outro lado, a questão ecológica é, sem
dúvida, o tema central deste fim de século.
E, neste ponto, o Brasil se prepara para dei
xar a incômoda situação de réu em que foi
injustamente colocado. Em breve, não rece
beremos mais lições de ninguém em matéria
de preservação ambiental. Antes as daremos.

Temos, também, importantes experiências
a transmitir ao mundo no que diz respeito
ao desenvolvimento de fontes alternativas de
energia.

Mas, se é verdade que, aqui ou ali, pode
mos ensinar alguma coisa aos países mais de
senvolvidos, o certo é que, na maioria dos
casos, temos muito a aprender. Exemplo gri
tante é o do trânsito aduaneiro. Na América
Latina ainda demoram dias operações que,
na Europa, são realizadas em minutos.

Por tudo isso, estou convencido de que des
te plenário hão de surgir reflexões e propos
tas, que devem auxiliar os empresários de
transporte de todo o mundo a compreende
rem e a superarem a difícil fase de transição
que vivemos.

Já ingressamos na "terceira onda". Nin
guém mais duvida que a "sociedade de servi
ços sucederá à sociedade industrial", assim
como esta superou a era agrícola e extrati
vista. E o transporte está"no epicentro desse
processo, assim como esteve em todas as
grandes transformações anteriores.

Tenho certeza de que este congresso será
um marco na história da IRU e, sobretudo,
do transporte brasileiro e latino-am~ricano.

Estou muito feliz em ter contribuído, de
alguma forma, para que ele se realizasse aqui.
Embora pouco pouco tempo, o Rio de Janei
ro - que já foi a Capital do Brasil- transor
ma-se na capital mundial do transporte rodo
viário. E,por uma feliz coincidência, isso
acontece exatamente quando temos à frente
da Secretaria do Estado dos Transportes do
Rio de Janeiro o Deputado Federal Denisar
Arneiro, que além de empresário do setor,
foi Presidente da NTC.

Em nome dos transportadores brasileiros,
de passageiros e de cargas, que tenho a honra
de representar neste momento, saúdo a todos
os-congressitas, na certea de que encontros
como este representam, além de tudo, um
passo a mais na luta interminável dos hmens
de boa-vontade, pela construção da paz e do
progresso da humanidade.

Muito obrigado.

o SR. ASSIS CANUTO (PTR - RO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'!'
e Srs. Deputados, retornei hoje do meu Esta
do, Rondônia, onde, nos últimos cinco dias,
em companhia do Deputado estadual Osval
do Viana, Presidente da Assembléia Legis
lativa e candidato a candidato a Governador
do Estado pelo Partido Trabalhista Renova
dor, visitamos os Municípios de Porto Velho,
A.riquemes, Guajará-Mirim, Rolim de Mou
ra, Nova Brazilândia e Colorado do Oeste.

Sr. Presidente, verificamos a expectativa
das comunidades visitadas em relação ao de
senvolvimento do Plano Brasil Novo, ou seja,
do plano de estabilização econômica do Presi
dente Collor. Realmente, ficou bastante
acentuada a preocupação daquelas comuni
dades, especialmente as mais humildes, com
relação ao sucesso deste plano, haja vista as
sucessivas pressões partidas de diversos seto
res da sociedade, principalmente da área eco
nômica, com referência a determinadas aber
turas, para que possam desenvolver seus pro
jetos e programações.

Os agricultores estão muito preocupados
com os preços pagos pelos produtos'agrícolas.
Os produtores de cacau, café, arroz, milho
e feijão estão realmente tendo dificuldades
para vender seus produtos a preços justos
e compensativos, haja vista a ausência de ór
gãos oficiais reguladores do comércio agrí
cola e a pressão exercida pelos atravessadores
e marreteiros de toda a espécie.

Também estivemos na área do garimpo
Bom Futuro, em companhia do Ministro Ozi
res Silva, do Delegado Romeu Tuma, do Se
cretário do Meio Ambiente, Dr. José Lutzen
berger, do Secretário do Ibama e de outras
autoridades do alto escalão da Presidência
da República, onde nos reunimos com líderes
dos garimpeiros e com estes próprios, a fim
de disciplinar os trabalhos na área daquele
garimpo, hoje considerado a maior reserva
de cassiterita do mundo e que tem ocupado,
nos últimos tempos, as páginas da imprensa
estadual e nacional, principalmente quando
·tratam da preservação do meio ambiente.

Pudemos também notar a preocupação dos
garimpeiros com os próximos passos a serem.
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dados com referência ao futuro daquele ga
rimpo. De uma maneira peremptória, deixa
mos clara a nossa posição inflexível de apoio
aos garimpeiros e às suas cooperativas. Esta
mos dispostos a apoiar qualquer medida que
os órgãos disciplinadores do assunto venham
a tomar, mas, desde já, como já disse aqui
certa vez, não concordamos com medidas que
prejudiquem os interesses dos garimpeiros e
de suas cooperativas.

Além deste registro, gostaria de reJ;saltar,
mais uma vez, a precariedade do sistema de
saúde pública em Rondônia, o que não é ex
clusividade de lá, porque ocorre em todo o
Brasil. Principalmente lá, devido às dificul
dades naturais pelo fato de ser um Estado
novo, onde endemias como a malária, a leish
maniose, a febre amarela e outras grassam
em todos os sentidos.

Gostaria de registrar a nossa preocupação
e o nosso protesto contra o descaso, principal
mente das autoridades governamentais do
Estado - especialmente do Sr. Secretário
de Saúde e do Governador - com relação
à saúde do nosso povo.

Iremos tratar deste assunto numa próxima
oportunidade, em pronunciamento que fare
mos nesta Casa.

O SR. FERNANDO SANTANA (PCB
BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o Governo está muito preocupado,
segundo diz - podemos até não acreditar
- em reduzir ao máximo o custo de vida.
Entretanto, o Banco Central, mediante a Re
solução n" 2.082, recente, pyrmite aos estabe
lecimentos bancários a cobrança ·de tarifas
entre 10 e,20% do valor das contas de luz.
Assim, se temos uma conta de Cr$ 2.200,00,
o banco pode cobrar, para recebê-la, Cr$
440,00 ou, se aplicar o percentual menor 
10% - Cr$ 220,00. As tarifas de luz, apesar
de elevadas, não estão pagando nem o seu
custo, porque a inflação causou às empresas
de energia elétrica grandes prejuízos. Con
forme a vontade dos bancos, as contas de
luz do povo brasileiro - 90% do qual é cons
tituído de pessoas pobres - aumentaram en
tre 10 e 20%.

Sr. Presidente, essa é uma solução alta
mente onerosa ao bolso do povo. A Associa
ção Brasileira das Empresas Concessionárias
de Energia Elétrica afirma que os bancos te
rão um pequeno resultado com essa taxa, ou
seja, 360 milhões de dólares por ano.

Ora, os bancos que ganharam o quanto
quiseram durante o processo inflacionário es
tão novamente dando as cartas.

A nota veiculada no jornal A Tarde diz:

"Tão exultantes ficaram os banqueiros
que, em muitas agências, que até recen
temente não as possuíam, bandeiras has
tcadas passaram a ornamentá-las. De
ram a volta por cima e conseguiram, mais
uma vez, protagonizar o papel de vilão.
Uns eternos privilegiados."

Sr. Presidente, admite a própria Associa
ção Brasileira das Empresas Concessionárias
de Energia Elétrica que esses bancos tenham
induzido a chancelar um equívoco. Ora, não

posso acreditar que o Sr. Ibrahim Eris, Presi
dente do Banco Central, homem que se diz
competente, cometa um equívoco.

Há outra hipótese: a de que um poderoso
lobby dos banqueiros tenha conseguido o seu
intento.

Sr. Presidente, é de se imaginar que tenha
passado muita água embaixo da ponte, para
que os bancos obtivessem a Circular n" 2.082,
que permite a todos eles cobrar taxas de 10
a 20% sobre todas as contas de luz emitidas
no País. Na minha época, pagavam-se as con,
tas de luz na própria empresa concessionária.
Com o crescimento do número de usuários
de energia elétrica, estas foram transferidas
para os bancos, que prestavam o serviço gra
tuitamente, ficando com o dinheiro durante
certo tempo para aplicá-lo no over. Os bancos
nada recebiam, ma~, de certo modo, ganha
vam, porque aumentavam o seu caixa, sua
disponibilidade e podiam usar esses recursos,
numa época em que não havia inflação muito
alta, como empréstimos. Nesta época de
grande inflação, ganhavam muito dinheiro
com o recebimento das contas de luz.

Ora, Sr. Presidente, é de se estranhar que
a Circular n" 2.082 do Banco Central tenha
sido emitida numa hora tão grave para a eco
nomia popular. Não gos~o e nem tenho direi
to de desconfiar da dignidade pessoal de nin
guém, mas, como diz a nota, um grande lobby
deve ter provocado esse equívoco, porque
vai dar aos bancos, tão pobrezinhos e infeli
zes, mais 360 milhões de dólares.

Finalmente, Sr. Presidente, gostaria de pe
dir a V. Ex' que autorizasse a transcrição
deste pequeno trecho do jornal A Tarde, da
Bahia, do dia 14 de maio de 1990, sob o
título "O Goyer.no rende-se aos banqueiros".

MATÉRIA REFERIDA PELO
ORADOR:

O GOVERNO RENDE-SE
AOS BANQUEIROS

Se tivesse meios para tanto, a maioria dos
clientes de bancos faria o mesmo que as em
presas concessionárias de energia elétrica,
água, telefone e gás: bateria às portas da Jus
tiça contra o governo e a Federação Brasileira
·das Associações de Bancos (Febraban) para
tentar a revogação da Circular n" 2.082 do
Banco Central , que permite aos estabeleci
mentos bancários a cobrança de tarifas para
receber contas de consumo em seus guichês.

De:acordo com a circular, os bancos pode
rão cobrar entre 10 e 20% do valor das contas,
diretamente ao consumidor, o que lhes garan
tirá, segundo a Ássociação Brasileira das Em
presas Conscessionárias de Energia Elétrica,
obter um faturamento extra de US$36O mi
lhões por ano, apenas com o recebimento
das contas de luz!

A estranha permissão paralJue os bancos
onerem estaS contas pesará sobremaneira no
orçamento do trabalhador, que está com seus

.salários engessados artificialmente por conta
de expurgos sucessivos que a equipe econô
nica da ministra Zélia Cardoso de Mello insis
te em patrocinar, mesmo contra todas as evi-

dências dos aumentos de preços de vários
produtos e, principalmente, ignorando índi
ces inflacionários constatados por órgãos co
mo a Fundação Getúlio Vargas, o IBGE, a
Fipe e o Dieese.

Quando o governo jura estar atento a ma
jorações de preços e tarifas pórque reconheée
sua participação no custo de vida, na projeção
da inflação, não faz sentido, objetivamente,
que' uma circular, como a 2.082, permitindo
que as últimas sejam indiretamente elevadas,
mereça o aval do Banco Central, mesmo que
a equipe da ministra, como supõe a Associa
ção Brasileira das Empresas Concessionárias
de Energia, a tenha induzido a chancelar o
equívoco, ou um lobby dos banqueiros haja
logrado seu intento.

O Presidente da República, ao tomar pos
se, assegurou, em um de seus primeiros pro
nunciamentos à Nação, que era chagada a
hora de as elites pagarem o preço do plano
econômico que seria deflagrado para enfren
tar a inflação, citando, especificamente, os
bancos. Nem as elites, tampouco os banquei
ros que as integram, predominantemente,
contudo, foram ou estão sendo alvo de aper
tos. O longo período em que a especulaçãp
do mercado de capitais reinou absoluta deu
aos bancos uma liberdade de ação que gerou
sua expansão e elevou geometricamente seus
lucros. Seria natural, então, que a conta ago
ra não voltasse a ser paga pelo povo, mas
pelos mais poderosos. Foi o que prometeu
o presidente. Infelizmente, o que se está a
ver, porém, é toda uma gama de regalias con
cedidas ao setor bancário, desde a redução
do horário de funcionamento, agora de 10
às 16 horas e não mais até às 16h30min, à
permissão para que cobrem extratos através
do sistema on line, talões de cheques e, agora,
até tarifas por recebimento de contas de água
e luz. Não vai tardar o dia em que o cliente
pagará até para entrar nas agências.

Tão exultantes estão os banqueiros que,
em muitas agências que até recentemente não
as possuíam, bandeiras hasteadas passaram
a ornamentá-las. Deram a volta por cima e
conseguiram, mais uma vez, protagonizar o
papel de vilão. Uns eternos privilegiados.

O SR. EGÍDIO FERREIRA LIMA (PSDB
- PE.) - Sr. Presidente. Sr" e Srs. Deputa
dos, o plano econômico do Governo Collor
completará amanhã 60 dias. Estamos todos
conscientes do impacto da surpresa e da per
pelxidade que ele espalhou sobre toda a so
ciedade.

No primeiro instante, percebemos que esse
plano, na sua concepção global, poderia tor
nar-se mecanismo capaz de estabelecer o con
trole efetivo da inflação e, com implemen
tações sérias, fazer com que, a médio prazo,
se retomassem o desenvolvimento e o investi
mento em áreas estratégicas. De início, exi
biu. ele alguns ingredientes altamente amar
gos, sobretudo quando representou a usurpa
ção do direito de propriedade de um grande
.número de poupadores deste País.

Hoje, quando completa 60 dias, percebe
mos, iniquietos e intranqüilos, - por que
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torcemos por seu êxito, já que é fundamental
para o País e para a sociedade - que ele
começa a vazar. O barco começa a tomar
água vinda de todas as direções.

O jornal O Globo, do dia 9 do mês em
curso - insuspeito -, mostra, com provas
irrefutáveis, segundo o depoimento dos inte
ressados e dos beneficiados,.que todo o di
nheiro congelado, pertencente ao empresa
riado nacional e às grandes empresas, não
mais está no Banco Central. Por concessão
do Governo, que abriu, como esse jornal diz,
algumas torneiras, os recursos se escoaram
dos cofres públicos e voltaram às mãos de
seus donos. Há alguns dias, apenas as peque
nas e médias empresas tinham 29% dos seus
depósitos congelados.

Enquanto isto ocorre com os detendores
do poder econômico, com os que podem
mais, o dinheiro decorrente da poupança das
pessoas físicas continua intocado, e, aí, a si
tuação torna-se muito mais angustiante, la
mentável, dolorosa e danosa.

Muitos dos atingidos são pessoas de baixa
renda que amealharam, durante anos, um
pouco de dinheiro para complementar suas
aposentadorias, adquirir seus mocambos ou
iniciar um pequeno negócio. O dinheiro des
sas pessoas físicas continua retido e terá um
rendimento de praticamente zero, porque o
juro correspondente é de 0,5%.

Esse é um crime inomináveI, que ficará
como marco indelével na sociedade brasilei
ra. E o pior é que, ao lado disso vê-se o
retorno da inflação, cujo percentual não sa
bemos ao certo, porque os jornais anunciam
vários resultados decorrentes do uso de mui
tos índices consultados, e isto se reflete na
tensão e na perplexidade das pessoas, na inse
gurança dos negócios, o que, posteriormente,
se refletirá em mais inflação.

A Ministra da Economia -, vale dizer,
°Governo - anunciou, na semana passada,
que a inflação era zero. Agora, rende-se ao
fato de ter atingido 3,29%. Há. vários outros
resultados. Há índices que elevam essa infla
ção para 40%.·Mas vamos admitir que seja
elade 3,9%; ainda assim, é altamente perigo
sa. Representa, em potencial, um risco muito
grande. Por quê? Porque o Governo criou
a expectativa da inflação zero. E quando o
cidadão, a sociedade, o comércio, a indústria,
perceberam que ela não foi zero, a conse
qüência será mais inflação a se acumular, e,
de uma'vez por todas, será riscado da História
o Plano Fernando Collor.

O mais grave é que não há, a esta altura,
como repor a economia no nível em que se
encontrava antes. O Governo, com a reforma
administrativa, desestrutUl"ou o Estado, mas
não estava capacitado nem tinha quadros pa
ra construir sobre o que destruiu para, das
cinzas, fazer surgir um Estado moderno e
flexível, o Estado que tanto tem prometido.

1'iesta hora de perplexidade, só nos resta,
ne~ta Casa, fazer um apelo ao Governo, um
apelo viril, apelo de quem está atento ao seu
'procedimento e à sua irrespoftsabilidade, 'no
sentido de que retome o comando da econo
:mia e constitua quadros de pessoal para o

seu Governo, pois os de que dispõem são
pobres, .incompetentes e inexperientes. A
Nação inteira já tem consciência disso.

Era o que tinha a dizer.

Ô SR. DOMINGOS JUVENIL (PMDB 
PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, S1"" eSrs. Deputados, estou chegando
do Pará, onde pude fazer alguns contatos com
a comunidade acadêmica, muito preocupada
com a última decisão do Governo sobre corte
de funcionalismo nas universidades brasilei
ras, do que, por certo, não escapará também
o meu Estado. Ninguém pode imaginar a
preocupação que essas demissões estão tra
zendo para a área administrativa. Ninguém
pode garantir que elas não atinjam os profes
sores, a área de pesquisa, e assim por diante.

Vejam V. Ex" , Sr. Presidente e Srs. Depu
tados, que, na contingência de continuarem
as aulas, é possível que cheguemos aos cortes
extrapolando a área administrativa, alcan
çando a área de pesquisa - aquelaincógnita,
invisível, que não se percebe senão depois
dos grandes acontecimentos, responsável pe
lo progresso da ciência - e que poderá ser
dramaticamente atingida.

Da tribuna desta Casa quero fazer um ape
lo ao ilustre Ministro Carlos Chiarelli, ho
mem experiente, que tem bastante sensibi
lidade, para que estude concretamente a si
tuação ora exposta. Não podemos admitir,
em certos casos, uma economia de palitos,
prejudicando setores vitais para a sociedade
brasileira. Sabemos que o déficit público, em
torno de 8% do PIB, é um dos itens respon
sável pela inflação - e, há pouco, o ilustre
Deputado Egídio Ferreira Lima enfocou o
problema. Todavia, com toda essa parafer
nália de contenção de gastos -aliás, a Câma
ra dos Deputados entrou nela sob pressão,
e, para reduzir seus dispêndios, está cortando
o cafezinho, a água mineral e até o transporte
dos Srs. Deputados - II}esmo com a demis
são de um número elevadíssimo de funcio

,nários, a venda de apartamentos e de veícu
los, o corte de despesas com manutenção dos
imóveis, com tudo isso os recursos assim
amealhados não passaram sequer de 0,5%
doPIB.

Agora, é necessário que o Senador Carlos
Chiarelli, que ocupa a Pasta da Educação,
ouça de fato esse segmento social, a fim de
que não' seja afetado setor tão importante
para a vida brasileira..

Registro, portanto, os temores, a respeito,
da comunidade acadêmica do meu Estado,
e faço minhas essas preocupações. O Sr. Mi
nistro da Educação certamente estudará com
segurança a questão, que já é do domínio
público.

O SR. JOSÉ GUEDES. (PSDB - RO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Srl' e Srs. Deputados, o setor agrícola
do Estado de Rondônia atravessa imensas
dificuldades neste momento.

É necessário que haja uma coordenação
dos trabalhos dos diversos órgãos que norma- .
tizam as atividades afins e ligadas ao setor
rural, para possibilitar 'uma política de resul-

tados, o que não ocorre hoje, já que os dife
rentes órgãos atuam isoladamente, quando
deveria haver uma interdependência e uma
programação comum.

Para que hoje melhoria da qualidade de
vida do hpmem do campo é necessário garan
tir uma política de preços, condições de arma
zenamento, alternativas de novas culturas,
uma rede viária adequada, criar uma estru
tura mínima de postos de saúde e escolas
técnicas de nível secundário em todos os Mu
nicípios para transportar o agricultor para o
limiar da agricultura moderna.

Eis o diagnóstico do estágio atual da agri
cultura e pecuária no Estado de Rondônia.

A partirda colonização implementada pelo
Incra nas duas últimas décadas, a economia
de Rondônia passou a ter como sustentáculos
a lavoura branca (arroz, milho, feijão e bana
na), principalmente cacau, café, seringa culti
vada e pecuária de corte extensiva. Tecemos
abaixo alguns comentários sobre o retrato
atual dessas culturas.

A lavoura do cacau mostrou-se inicialmen
te bastante promissora, constituindo inclu
sive sustentáculo econômico na região dos
Municípios de Ariquemes, Jaru e Ouro Pre
to. Com o incremento dessas lavouras surgiu
a "vassoura de bruxa", que é uma doença
fúngica limitante à produtividade dessa cultu
ra, expondo o agricultor a graves prejuízos,
já que o mesmo não dispõe de conhecimento
nem de recursos para combater efetivamente
o estabelecimento, da doença. Nessa hora,
o produtor, que fora iricentivado a investir
seus poucos recursos, viu-se relegado ao
abandono pelos órgãos públicos, a nível ,tanto
federal quanto estadual.

O cacauicultor rondoniense, hoje, vê agra
vadas suas dificuldades pela forma viciosa da
comercialização do produto. Permitiu o Go
verno do Estado a formação de cartéis de
origem baiana que atuam na comercialização
achatando os preços do produto sob o argl.\
mento de que "nosso" cacau é de qualidade
inferior, quando' não corresponde à realida
de, percebendo o nosso produtor apenas um
terço do que o mesmo produtor na Bahia
recebe FOB.

A lavoura de café em Rondônia foi implan
tada por agricultores egressos do Centro-Sul,
que trouxeram variedadese práticas culturais
próprias para as regiões.de origem, porém
inadequadas para nossa realidade. O café
arábica, em nosso clima e altitude, apresenta
problemas desde a floração, que nem sempre
vinga, devido à falta de chuvas na época ade
quada, desde a frutificação irregular, que re
sulta num produto de qualidade inferior, até
o excesso de chuvas na época da colheita,
que traz uma série de inconvenientes no pro
cesso de secagem e deteriora a qualidade final
do produto. Esses entraves impedem que o
nosso arábica seja competitivo e alcanc~ tipos
comerciais próprios para a exportação. .

Os espaçamentos praticados foram a prin
cípio, inadequados para nossas condições,
uma vez que as lavouras ali vegetam com
muito mais vigor, exigindo espaçamentos
maiores; as práticas culturais nece'ssitam ser
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mais intensas, o que resulta num aumento
direto dos custos de produção, reduzindo ain
da mais a quase in~xistente margem do lucro
do nosso cafeicultor.

Numa segunda etapa, foi introduzida uma
variedade mais adequada ao nosso clima e
altitude (café robusta), que apresenta maior
vingamento de florada, maior produtividade,
maturação uniforme e tardia, é de fácil co
lheita, já que permanece por muito tempo
no pé, apresentando como única desvanta
gem não ser um café de qualidade, geral
mente sendo destinado às indústrias de café
solúvel e à composição de ligas com o arábica
para a torrefação.

Como entraves adicionais, o cafeicultor de
Rondônia conta com malha viária de péssima
qualidade, grande distância dos centros con
sumidores - fator de achatamento de preços
- umidade excessiva, que provoca quebras
por ocasião da comercialização. Este conjun
to de fatores negativos tem tornado essa la
voura pouco atrativa.

Era o que tinha a dizer.
O SR. IVO VANDERLINDE (PMDB 

se. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, desde a concep
ção do plano econômico do novo Governo,
entendemos que, em sua consecução geral,
a receita talvez fosse mais ou menos a pres
crita. No entanto, desde o primeiro instante,
tivemos dúvidas quanto à dosagem do remé
dio aplicado. Quando em doses excessivas,
o remédio pode transformar-se em veneno
e, ao invés de curar, matar o paciente. Ao
completar sessenta dias d0 plano, confirmam
se as preocupações de que a dosagem tem
sido excessiva, porque muitos segmentos da
sociedade estão pagando um preço muito al
to, exatamente aqueles que, na filosofia da
concepção do plano, seriam os protegidos.

Há poucos dias, ao ser abordada na Comis
são de Economia sobre os problemas que o
plano traria para a economia, a Ministra Zélia
Cardoso de Mello afirmava, sem qualquer
outra consideração, que o único setor preser
vado era o da agricultura.

Parece-me que as informações de que o
Governo dispõe não são as mais corretas.
A credibilidade da sociedade, com relação
ao plano, começa a cair vertiginosamente.
Dos produtos mais em falta nos mercados.
brasileiros na semana passada eram os cofres.
Isso sinaliza uma profunda desconfiança da
sociedade em relação aos mecanismos finan
ceiros.

Quando defendíamos, no Congresso Na- .
cional, através da Medida n9 168, a liberação
gradativa, em volume .maior, da poupança,
não era para que isso significasse uma injeção
excessiva de recursos no mercado, mas, sim,
uma poupança casadinha, ou seja, para cada
cruzeiro depositado seria liberado um cruza
do novo, para ser sacado depois de oito me
ses. Muito mais do que liberar recursos, a
preocupação era devolver credibilidade à so
·ciedade com relação aos mecanismos finan
ceiros.

É preocupante o inomento em que vive
mos. Os boatos se sucedem; a cada dia novas

medidas recessivas são tomadas, e a confian
ça da sociedade no sucesso do atual Governo
começa a cair.

Por outro lado, assistimos a um culto à
personalidade do Presidente da República,
ao endeusamento de alguém no comando da
política brasileira que tenta ser o dono da
verdade. A par disso, busca-se a desmora
lização das demais instituições. Considero
muito perigoso o quadro a que estamos assis
tindo.

Por isso, Sr. Presidente, queremos deixar
nosso alerta com relação ao gerenciamento
desse plano. A mim me parece que, enquanto
o Presiderite da República está a 200 km por
hora em um processo de decisões apressadas,
que precisam ser corrigidas posteriormente,
pelo açodamento com que foram tomadas,
temos uma máquina desmontada, desestru
turada, completamente incompatível com es
sas decisões.

Deixo, portanto, a preocupação de alguém
que nesta Casa tem-se manifestado, em tese,
favorável ao plano. É verdade que com dúvi
das, com reticências, más, ao mesmo tempo,
torcendo para que tudo dê certo.

Infelizmente, hoje, as dúvidas são muito
maiores do que as certezas.

Concluindo, quero registrar a apreensão
da sociedade catarinense, das forças vivas do
nosso Estado, das várias instituições, da ban
cada de Santa Catarina, enfim, de todos os
partidos, com relação ao desmonte de estru
turas de 6rgãos federais hoje sediados naque
le Estado. Extinguem-se 6rgãos, fundem-se
entidades, e o que se sabe é que uns vão
para o Paraná e outros para o Rio Grande
do Sul, enquanto Santa Catarina se esvazia.

Todos defendemos o enxugamento da má
quina estatal, mas entc<ndemos que algumas
empresas, como as de telecomunicações e a
Eletrosul, devem permanecer no nosso Esta
do. Quanto aos demais 6rgãos que estão sen
do fundidos ou incorporados, defendemos
que suas sedes sejam equanimemente distri
buídas entre os três Estados do Sul. Não se
justifica o processo de esvaziamento que se
procura iqlpingir a Santa Catarina.

Por outro lado, esperamos que o Governo
reveja à política do carvão, considerando a
df!lnissão dos 1.500 empregados da empresa
carbonífera.

A bancada catarinense, juntamente com
entidades representativas do Estado, re'"alizou
ontem reunião para discutir uma estratégia
global, a fim de levar as sugestões ao Sr.
Presidente da República, para que novamen
te não se cometa uma injustiça com o nosso
Estado, que s6 tem produzido e ajudado o
desenvolvimento do nosso País.

O SR. ADHEMAR DE BARROS FILHO
(PRP - SP. Pronuncia o seguinte discurso.)
- Sr. Pr~sidente, Sr" e Srs. Deputados, a
segurança dos cidadãos, junto com a saúde,
a educação, a moradia, o saneamento básico

.e o lazer deve constituir prioridade para os
governos que verdadeiramente se interessam
pelo destino e bem-estar das comunidades.
Infelizmente, não é isto que vem ocorrendo

no Brasil, especialmente no Distrito Federal,
o que revela o descaso das autoridades e o
desrespeito com a sociedade.

Entendemos que a generalização da presta
ção de um péssimo serviço por parte do Esta
do, deixando de cumprir suas obrigações, re
presenta um desvio das atribuições do Gover
no, que, nos últimos anos, cuidou dos inte
resses de uma minoria que passou a comandar
os destinos do País em prejuízo do povo, sub
metido a um modelo de desenvolvimento su
perconcentrador da renda nacional, respon
sável principal pelas mazelas econômicas e
sociais que o País enfrenta neste momento.,
Não haverá desenvolvimento econômico sus

'tentado nem justiça social, no Brasil, enquan
to persistir tal modelo, que, esperamos, deve
rá ser combatido paulatinamente pelo Plano
Collor o mais breve possível, pois, caso con
trário, a população não o apoiará.

O quadro apresentado pelas condições de
trabalho da Polícia Civil do Distrito Federal
é uma pequena, porém significativa, amostra
do quanto um dos serviços essenciais à popu
lação, a segurança, foi relegado a segundo
plano, a exemplo do que ocorre nos demais
·Estados, particularmente no meu, São Paulo,
onde a situação é verdadeiramente crítica.

Profissionais insatisfeitos e desestimulados
com as péssimas condições de trabalho e salá
rios insuficientes são as principais caracte
rísticas do quadro geral de segurança na capi
tal do País, fato que, evidentemente contribui
ainda mais para gerar maior insegurança dos
cidadãos. Não bastassem os perigos decor
rentes da crise que tende a produzir maior
número de marginais, some-se a eles a insatis
fação dos pr6prios funcionários da segurança,
fato preocupante que pode contribuir para
o descaso e negligência com uma atividade
essencial para a sociedade.

Vejam, Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputa
dos, o descalabro das condições de trabalho
dos policiais do Distrito Federal para que pos
samos concluir que, na Capital Federal, se
está no rumo do perigo de uma provável para
lisação no setor por absoluta falta de ação
das autoridades: em 1975, segundo o Presi
dente do Sindicato dos Policiais Civis do Dis
trito Federal, Cláudio Monteiro, para um
universo de 895.958 habitantes, Brasília tinha
um efetivo, já defasado, de 2.491 policiais
civis, ou seja, um policial para dada 3.596
habitantes. Hoje, início da década de 90, para
uma população de 1 milhão e 907 mil habi
tantes existe um efetivo de 2.502 servidores,
isto é um policial para cada 7.625 brasilienses.
Para manter o p&drão de 1975, a Polícia deve
ria contar com 5.305 policiais. Se fosse ado
tada a política ideal de um policial por mil
habitantes - para países subdesenvolvidos;
nos desenvolvidos é de um por 500 habitantes
- O efetivo da Polícia Civil deveria ser de
19.079 policiais.

Como se vê, Sr. Presidente, Sr" e Srs. De
putados, os brasilienses estão muito mal ser
vidos em matéria de oferta de serviços de
segurança por parte da Polícia Civil, enquan
to se vê crescer a olhos vistos o aumento
da violência na capital federal, fruto do cres-
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cimento do desemprego, agravado pelo au
mento também crescente da imigração. Esta,
bem como o desemprego, e o seu subproduto,
a violência, somente serão eficazmente com
batidos a partir da adoção de um programa
de desenvolvimento regional adequado às
condições regionais do Distrito Federal. A
prevenção, no entanto, se faz necessária, a
partir essencialmente da valorização do servi
dor público da Polícia Civil, dotando-o de
condições eficazes de trabalho.

o Os dois principais presídios da cidade, en
contram-se em estado de calamidade pública:
o Núcleo de Custódia de Brasília e a Peniten
ciária da Papuda. Ambos representam verda
deiros barris de pólvora, no dizer dos pró
prios policiais, que já não agüentam mais tra
balhar diante da ausência completa de condi
ções satisfatórias de trabalho. Alojamentos
precários, equipamentos de segurança dete
riorados (rádios quebrados, armas (lbsoletas,
não-reposição de munições, falta de viaturas
etc.), instalações de trabalho inadequadas
(banheiros sujos, lixos'não recolhidos, enfim,
total insalubridade). Eis,Sr. Presidente, Sr"
e Srs. Deputados, o quadro geral da Polícia
Civil do Distrito Federal, denunciado pelo
sindicato da categoria.

O mais grave, porém, é a falta de higiene,
que ameaça não só os policiais como todos
os presos. Entre estes já foram detectados
casos da Aids, diante dos quais as autoridades;
manifestaram até agora total ausência de
preocupação, o que, evidentemente, agrava
e generaliza as inquietações dos servidores
da Polícia Civil. Além disso, os servidores
policiais, apesar de se exporem perigosamen
te às condições inadequadas das condições
de trabalho e .aos perigos de contaminação,
tiveram, pela Secretaria de Segurança, corta
das as horas extras pelo trabalho que realizam
diariamente.

. Enfim, Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputa
dos, esse quadro negro que acabamos de ex
por precisa ser urgentemente combatido.
Não se pode prestar um serviço adequado
de segurança à população se aquele que é
responsável pela prestação de tais serviços
encontra-se totalmente desestimulado, mal
pago, sem condições de trabalho, devido à
precariedade dos equipamentos à sua dispo
sição. Diante de tais condições insatisfatórias
de trabalho e de tamanho descaso para com o

a segurança pública, não temos dúvida de
que a violência no Distrito Federal dificil-

, mente será combatida com eficácia. Urge a
imediata superação desse perigoso quadro
para a segurança da população brasiliense,'
antes que seja tarde.

Sr. Presidente, queremos também registrar
a nota de esclarecimento que a Ascade enca
minha aos usuários do serviço de restaurante
desta Casa, informando o reajuste de seus
preços em 100%.

Devo considerar, à luz das declarações da
Ministra Zélia Cardoso de Mello, que a infla
ção no mês passado foi zero, e que, portanto
esse reajuste exorbita qualquer reflexão.

Então, apelo à Mesa para que interfira jun
to à Ascade, a fim de se fazer uma revisão

nesses preços que afetam menos os Parlamen
tares, é evidente, mas muito o próprio corpo
de servidores da Câmara.

Era o que tinha a dizer.

O SR. OSVALDO RENDER (PDS - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, a rodovia 177, no Rio
Grande do Sul, que liga a cidade de Cruz
Alta à BR-386, está com um trecho a ser
concluído, pois, quando da empreitada, não
houve recursos suficientes. Infelizmente uns
dez quilômetros de estrada ainda não foram
pavimentados, ocasionando uma série de
transtornos, com grandes probabilidades de
estrago do trecho já construído.

Apelamos aos responsáveis, principalmen
te à Secretaria Nacional de Transportes, para
.que ainda este ano remeta a esta Casa pro
posta de abertura de crédito suplementar pa
ra a conclusão daquele trecho. Isso é muito
importante. De quase nada adiantou cons
truir-se praticamente cem quilômetros de ro
dovia, se no meio ficou um pedaço que inter
rompe toda a estrada.

Acredito que com o aumento da arreca
dação, que só no mês passado superou a cifr.•
de 160 bilhões de cruzeiros, haverá recursos
para a conclusão desse pequeno trecho. Não

o é possível que uma obra tão importante fique
incompleta apenas por falta de poucos recur
sos. Não são necessárias grandes somas para
a complementação dessa rodovia, mas ela é
muito importante. Tenho certeza de que serei
compreendido pelas autoridades, que logo
autorizarão a abertura desse crédito suple
mentar. para que a própria empresa respon
sável pela obra possa então concluir o refe
rido trecho.

O SR. JOSÉ GENOINO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidepte, Sr"
e Srs. Deputados, o Presidente Fernando Co
llor de Mello tem tomado uma série de medi-o
das simbólicas, e assim devemos tratar o que
vou falar. S. Ex' trabalha com simbologia
muito forte para, através de certos valores
e gestos políticos, fazer política com os cha
mados descamisados. E um dos símbolos for
tes de S. Ex' é o que vem das Alagoas, de
caçador de marajás - parece que não caçou
ninguém - e de moralização na máquina ad
ministrativa - leilão de carros, demissões,
aS reformas de ministérios etc. Temos traba
lhado com essas questões acompanhando as
iniciativas de S. Ex' É claro que temos diver
gências de fundo, mas não é dessas diver
gências de fundQ que quero falar, porque não
se trata, no que diz respeito ao mérito, de
questão que' sequer merecesse um "Pinga
Fogo". Como, porém, S. Ex' trata fortemen
te com a simbologia, devemos tratar esse mo
ralismo, que é trabalhado através da mídia,
como instrumento d~ política presidencial.
É importante falarmos sobre 'as notícias

que os jornais estão divulgando em relação
ao pomposo gabinete de S. Ex', o Vice-Pre
sidente da República, ex-Senador Itamar
Franco, aos gastos com o deslocamento do
Presidente do Palácio do Planalto para sua
residência de helicóptero, - conforme a Fo·

lha de S. Paulo esses gastos c1).egam a 721
mil cruzeiros por mês, cerca de dez salários
mínimos - porque a simbologia que S. Ex'
incute' na opinião pública cria a falsa idéia
de que se pode exercer o Governo sem ne
nhuma despesa. É necessário desmascarar es
se tipo de. ação.

O Diário Oficial da União de hoje, 15 de
maio, em Atos, Contratos, Editais e Avisos,
publica a realização de leilão de carros ofi
ciais, mas também estampa um contrato de
locação de automóveis entre a União e a Ge
neral Motors do Brasil. Ora, se carros estão
sendo leiloados - isso é correto, e até pode
riam leiloar alguns prédios e vários palácios,
fazer reforma~ urbanas e agrárias aqui em
Brasília - como explicar o contrato de loca
ção de automóveis com -a General Motors?
Se os carros são desnecessários, por que esse
contrato de locação?

Essa é a maneira de a Presidência da Repú
blica, através do aparato de comunicação,
trabalhar a imagem do justiceiro, do salvador
da Pátria, do homem puro, da potência indi
viduai substituindo a impotência coletiva.
Devemos desmascarar tanto os fatos peque
nos, como os que estol,l colocando aqui, quan
to outros cujo conteúdo revele a contradição
entre o discurso de S. Ex' e os atos que pra
tica.

Nesse sentido, Sr. Presidente, temos de
alertar a sociedade civil, para que, de maneira
organizada e coletiva, se estabeleça o senso
crítico em relação ao moralismo hipócrita e
fariseu com que S. Ex' trabalha com a ima
gem.

As despesas que a Presidência da Repú
blica terá com campanhas de publicidade, en
'volvendo uma relação direta com os instru-

o mentos de comunicação de massa, principal
mente as cadeias de rádio e televisão, revelam
somas vultosas com o fim de promover a ima
gem de um Governo que se apresenta como
austero e corajoso, um Governo que se .apre
senta aos olhos da população como não com
prometido com as elites.

Sr. Presidente, é necessário tirar a másca
ra. É claro que o Presidente Collor tem traba
lhado muito bem com essa imagem, principal
mente com a edição do plano econômico.
O plano, porém, já está revelando, como pre
vimos anteriormente, o seu lado perverso,
recessivo e de arrocho aos trabalhadores. A
imagem do salvador da pátria e do milagreiro
vai-se desmontando, colocando aos poucos
o rei nu. Aí, então, a população poderá en
xergar melhor a natu,'eza do Governo e de
suas mt<didas, estabelecendo uma consc~ência

crítica quanto a esse messianismo da relação
da Presidência da República com a sociedade
brasileira.

Estes fatos, Sr. Presidente, apesar de se
Tem pequenos, dentro de assuntos tão maio
res, tornam-se importantes, na medida em
que contribuem para esclarecer a opinião pú
blica brasileira sobre esse tipo de relação falsa
e hipócrita entre governante e governados.

Outro assunto; Sr. Presidente. Soli.cito a
V. Ex' a transcrição nos Anais da Câmara
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dos Deputados de manifesto do Sindicato dos
Servidores Públicos de São José dos Campos,
de reivindicação no sentido do respeito à or
ganização dos funcionários daquele municí
pio, que estão sendo perseguidos pela admi
nistração municipal.

Não poderia deixar, Sr. Presidente - e
gostaria até de fazer esta reclamação na for
ma de questão de ordem - de pedir explica
ções à Mesa sobre aumento de 100% nos
preços cobrados pelos restaurantes desta Ca
sa.
. Que a Câmara dos Deputados acredita em

inflação zero, tudo bem. Uma parte da Câma
ra dos Deputados até votou contra o Plano
Collor; mas a maioria votou a favor, acredi
tando na inflação zero. Se a Câmara acredita
na inflação zero, Sr. Presidente, como a Pre
sidência desta Casa pode aceitar que se faça
aumento desse tipo?

Temos de mudar o discurso, tomar outras
medidas. Talvez convidar a Ministra Zélia
Cardoso de Mello para almoçar na Câmara
dos Deputados, num dia desses; talvez ama
nhã, pois com os 100% de aumento, ela já
poderia anotar no seu caderno que a inflação
não é zero para os trabalhadores e funcio
nários da Câmara dos Deputados.

Faço esta reclamação a V. Ex', Sr. Presi
dente, solicitando providências da Mesa para
barrar esse aumento de 100%. Nenhum ór
gão de pesquisa informa 100% de aumento.
Os dados do Dieese dão em torno de 24%
da inflação. Gutros dados apontam 44%.
Agora, 100%, apesar de a Câmara dos Depu
tados não acreditar em inflação zero, acho
que representam um exagero! Fazemos opo
sição ao Plano Collor, mas não vamos tão
longe, Sr. Presidente!

Portanto, é necessário estabelecer medidas
adequadas para não sacrificar, com aumentos
abusivos dessa natureza, o salário dos funcio
nários.

MANIFESTO A QUE SE REFERE
O ORADOR:

A TODOS OS QUE DEFENDEM A
CAUSA DOS TRABALHADORES

Caros Companheiros:
A nova Constituição da República garan

tiu, entre outros avanços, o direito de sindica
lização dos servidores públicos.

Os servidores municipais de São José dos
Campos criaram o seu Sindicato em 21-10-88,
numa assembléia que contou com apartici
pação de mais de 1.500 trabalhadores.

Até dezembro de 1988 negociamos aberta
mente com a Prefeitura Municipal, mas a par
tir de janeiro o novo Prefeito fechou as portas
.ao Sindicato e iniciou uma grande campanha
de perseguição aos diretores.

Inúmeras arbitrariedades foram cometi
das, entre elas:
-a demissão de 12 diretores, sendo 6 por

justa causa;
- a suspensão dos descontos das mensa

lidades do sindicato;
- a abertura de inquérito administrativo

lcontra vários diretores do Sindicato;

- a abertura de processo visando impedir
os diretores de distribuir os boletins do Sindi
cato;
-a proibição, via liminar, da realização

das eleições para escolha da diretoria defi
nitiva;

- a demissão de inúmeros servidores,
principalmente associados do sindicato;
-a distribuição, em papel timbrado da

Prefeitura, de pedidos de desligamento do
quadro de associados do sindicato etc.

Essas entre outras atitudes vêm sendo roti
na na Prefeitura Municipal, há muito tempo .

É por isso que estamos vindo a público
solicitar de todas as autoridades políticas, sin
dicatos, associações de classe, OAB, ABI,
Igreja, Centrais Sindicais, ou seja, todas as
entidades representativas da sociedade civil,
para que manifestem protestos junto ao Pre
feito Municipal Pedro Yves Simão, que hoje
substitui o Prefeito eleito Joaquim Bevilác
qua, exigindo que esta situação se resolva.

Achamos importante dizer que temos ten
tado todos os canais de negociação, inclusive
já estivemos conversando diretamente com
o Prefeito.

O Prefeito diz que não pode resolver a
situação, porque o Departamento Jurídico da
Prefeitura é contra, mas os mesmos advoga
dos admitem que, se o Prefeito quiser, nada
o impede de resolver esta situação.

Por isso, estamos pedindo a V. Ex', colabo
ração no sentido de ligar para o Prefeito no
telefone (0123) 22.3399 e, ao mesmo tempo,
enviando telex à Prefeitura Municipal, com
cópia para o Sindicato dos Servidores, solici
tando que esta situação seja resolvida, pois
isto se faz da maior importância para o avanço
da luta dos trabalhadores, além de garantir
o direito à liberdade, o respeito à democracia,
a liberdade e autonomia sindical tão ardua
mente conquistada na nova Constituição Fe-
deral. .'

Sem mais para o momento, antecipada
mente agradecemos. - Diretoria do Sind.
dos Servidores Públicos Municipais de São Jo·
sé dos Campos.

o SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) 
Deputado José Genoíno, quem propõe o au
mento é a Ascade, não é a diração da Câmara
dos Deputados. A Mesa Diretora com as re
c1amaçõp-s de V. Ex', do Deputado Adhemar
de Barros Filho e certamente do Deputado
Hélio Rosas, que já pede a palavra pela or
dem, tenho impressão de que para falár sobre
o mesmo assunto, adotará as providências
possíveis, f~endo um verificação dos fatos.

O Sr. Hélio Rosas - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) 
Tem a palavra o nobre Deputado.

O SR. HÉLIO ROSAS (PMDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, pedi
a palavra para fazer o mesmo alerta feito
pelo Deputado José Genoino. Todavia,.como
estamos entre aqueles que querem acreditar

. no plano, gostaria de fazer este alerta de for-

ma mais objetiva, pedindo à Mesa que faça
as verificações com relação ao aumento, que
me parece abusivo, pois afeta exatamente os
funcionários de menor poder aquisitivo desta
Casa.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos)
Concedo a palavra ao Sr. Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (PT -RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, nesse fim de semana o Data Folha
divulgou pesquisa de opinião pública em rela
ção ao Plano Collor, e notamos que sua acei
tação por parte da população baixou de 95,
em algum momento, para 54%. Isso não é
novidade, porque foi assim com o Plano Cru
zado, foi assim com o Plano Verão, foi assim
com o Plano Bresser. Os trabalhadores, de
pois do primeiro impacto, começam a ver
que são eles que, de fato, estão pagando a
conta. Aliás, fico gratamente surpreso por
ver que diversos Parlamentares que votaram
a favor do Plano Collor começam, agora, a
subir à tribuna para mostrar sua discordância
,com os resultados desse plano, principalmen
te no que tange áo arrocho salarial e ao de
semprego.

Gostaria de lembrar que s6 o discurso não
basta. É necessário medidas concretas, proje
tos que busquem repor as perdas dos traba
lhadores, as quais, só aestes dois meses de
Plano Collor, já chegam a 166%.

Por outro lado, gostaria ainda de lembrar
a esta Casa que a Medida Provisória n' 185,
que restabeleceu o entulho autoritário do
efeito suspensivo nas decisões dos tribunais
trabalhistas, será apreciada pela Comissão
Mista brevemente, e tenho certeza de que
vamos enterrá-Ia, para garantir a prevalência
das decisões dos Tribunais Regionais.

No que diz respeito a salários, desejo dei
xar bem claro que, em 1988, apresentei proje
to de lei estabelecendo que os subsídios dos
Deputados e Senadores, os maiores, não po
deriam ultrapassar vinte salários mínimos.

Ora, nunca imaginei que chegássemos a
um salário mínimo de 3 mil e 600 cruzeiros.
Entendia que, com o crescimento natural da
economia e pelo que ditava a Constituição
Federal, o salário mínimo seria de 26 mil cru
zeiros. Se multiplicarmos 26 mil por 20, obte
remos 520 mil cruzeiros.

Alguns Deputados têm-me criticado, inclu
sive pela imprensa. Mas nunca pensei que
votaríamos matéria como a Medida Provi
sória n? 154, que era contrária à posição do
meu partido e de diversos outros Parlamen
tares progressistas. Mas a verdade é que vota
mos essa medida que estabelecia o salário
mínimo de 3 mil e 600 cruzeiros.

Se alguns entendem que vinte salários mí
nimos é pouco, vamos ampliar o valor do
salário mínimo, elevando-o para aquilo que
manda a Constituição, e, conseqüentemente,
o Parlamentar terá um subsídio digno.

Para argumentar, gostaria de lembr8l' que
não existe - fiz um estudo sobre isto -em
nenhum lugar do Inundo, Parlamentar que
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ganhe duzentas vezes o salário mínimo do
País,

!,or isso, volto.a insistir no me,j.l projeto.
Nao queremos baixar os subsídios dos Depu
tados, mas exigimos, já, que a Câmara dos
Deputados defina o fato dos seus membros
e também que aumente o salário mínimo,
para não continuarmos com essa enorme dife
rença.

o SR. WALMOR DE LUCA (PMDB 
Se. .Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, transcorridos
sessenta dias do Governo Collor, o Estado
de ~anta Catarina. contempla esse tempo de
corndo com a mais profunda frustração, ex
pressa pela'presença do próprio Governador
nas ruas, liderando um movimento de pro
testo .contra a aceleração do processo do seu
esvaziamento por parte do Governo Federal.

Ao longo das Administrações Geisel Fi
gueiredo e Sarney, perdemos o comand~ do
5' ~istrito N~val, transferido que foi para
a cI~ad~ do RIO Grande, levando consigo a
Capltama dos Portos, sendo deixada em seu
lugar não mais 'do que uma Delegacia em
Itajaí. O p?l~ petroquímico, que constituía
uma das mais Justas e antigas aspirações cata
rinenses, foi instalado no Rio Grande do Sul'
o Paraná ficou com a refinaria petrolífer;,
sendo-nos dado, como consolação, um oleo
duto que vai de Araucária para São Francisco
do Sul, com grandes possibilidades de espa
lhar poluição por todo o seu curso.

Perdemos a Sidersul, siderúrgica concebi
da, construída e consolidada pelo talento e
o suor da nossa gente; e, máis recentemente,
frustrou-se a esperança do aproveitamento
da bacia petrolífera para o desenvolvimento
catarine~se, pois o IBGE entendeu que a pla
taforma e paranaense. O Esquadrão de Busca
e Salvamento da FAB foi transferido de Flo
rianópolis para Canoas, no Rio Grande do
Sul, e não há quem se interesse pela constru
ção da terceira ponte para ligar a ilha de Santa
Catarina, onde fica a Capital, ao continente,
e com isso perpetua-se o estrangulamento do
nosso sistema de circulação de riquezas.

Todavia, se esse processo levou alguns
anos para ser deslanchado, bastaram dois me
ses do Governo Collor de Mello para ser ace
lerado em ritmo jamais imaginado. As medi
das provisórias baixadas nesses sessenta dias
extinguiram o Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas, órgão imprescindível
a Santa Catarina, nada deixando em seu lu
gar, para pavor dos habitantes, principalmen
te do Vale do Itajaí, onde as enxurradas são
~eqüentes e as obras de barragens estão para
lisadas. Igualmente extintas foram as três su
perintendências da Previdência Social subs
tituídas por unidades regionais, mas d~cidin
do-se, desde logo, que a da Região Sul não
teria sede em nosso Estado.

A Delegacia Regional do Trabalho foi
transf~rida para o Rio Grande do Sul, que
devera receber, ainda, a Delegacia da Recei
ta Federal, ficando para o Paraná as Teleco
~unicàções de Santa Catarina (Telesc), a Re
gIOnal dos· Correios e Telégrafos e a Dele-

~acia Federal da Agricultura. Não bastasse
ISSO, fala-se na transferência da Eletrosul pa
ra o Rio de Janeiro e da Delegacia do DNER
para Brasília.

Para o povo catarinense isto significa que
todos os seus direitos e o seu destino passam
a ser decididos à distância, por tecnocratas
desinformados de que em nosso Estado viceja
a quinta economia do País. Santa Catarina
ocupando apenas 1% do território brasileiro '
detém 80% das exportações de têxteis, 90%
das de motores elétricos, 50% das de tubos
e.c?nexões,)5% das de aparelhos de ar con
dicIOnado. E líder nacional na indústria cerâ
mica. na têxtil, na de carne industrializada
no cultivo da maçã, na do alho e mel, entr~
outros produtos agrícolas.

Os primeiros efeitos dessa política hedion
da já se fazem sentir ao sul do Estado, com
o desemprego em massa dos mineiros da
Companhia Siderúrgica Nacional de Criciú
malSiderópolis, em conseqüência de decisão
à distância tomada contra o único Estado pro
dutor de carvão metalúrgico e de fluorita grau
ácido do Brasil.

O que mais se estranha, Srs. Deputados,
é o fato de ninguém levar em conta que Santa
Catarina é, dos três Estados do Sul, o que
está geograficamente melhor situado, e que
o bom senso recomendaria para hospedeiro
de todos esses órgãos administrativamente
reformados.

O povo catarinense, Sr. Presidente, está
tomado da mais justa das revoltas, ameaçado
pelo desemprego, pela miséria, pela doença,
pelo descalabro administrativo e pela com
pleta impossibilidade de contar com decisões
prontas, rápidas e adequadas às suas peculia
ridades.

Catarinense é povo pacato, mas sabemos
que ele não permanecerá passivo, na mera
condição ,de pagador de impostos, por muito
temp?! O exercício da cidadania impõe a nós,
catannenses, deveres, mas também nos asse
gura direitos. Deles não abdicamos. Afinal
estamos em Santa Catarina construindo um'
modelo de desenvolvimento econômico-so
cial que, pelo seu equilíbrio, é tido como o
mel~or do País. Boa distribuição populacio
nal, mteriorização do parque industrial estão
presentes em várias regiões do Estado. O
crescimento industrial de Santa Catarina foi
em 1989 o maior do País. Para manter ess~
modelo e esse crescimento, precisamos de
instrumento de que, agora, a União, sob o
Governo Collor, procura nos privar.

Dentre esses instrumentos, são imprescin
díveis e indispensáveis o sistema estadual de
telefonia, a indústria de mineração do carvão
e derivados, e a Eletrosul, todos com seu
poder de decisão enraizado no território cata
rinense!

o SR. GONZAGA PATRIOTA (PDT
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sf" e Srs. Deputados; a situação dos
Deputados descamisados não está boa. Pri
meiro, tiraram as "carrocinhas" que trans
portavam os Deputados de suas casas para
o Congresso Nacional; agora, ouvi os Depu-

tados José Genoino, Paulo Paim e Adhemar
dtO: Barros Filho denunciarem aumento de
100% no preço da refeição dos Parlamentares
e dos trabalhadores dc<sta Casa.

Isto não é muito bom durante a vigência
~o ~?lêmico e i~constitucional plano "collo
ndo ,que por smal completa hoje dois me
ses..Como não poderia deixar de ser, somente
a c!asse ~édia suportou o seu peso, o qual
esta refletmdo de maneira amarga também
na classe média-baixa trabalhadora e subem
pregada dos pés-descalços e descamisados.
~ l?lano S? não prejudicou os grandes empre
sanos, pOIS, segundo o próprio Governo es
ses burlaram. a lei e transformaram mai~ de
200 bilhões de cruzados novos em cruzeiros
valor correspondente a mais de 3 bilhões d~
dólares.

O Congresso Nacional, representando a
sociedade brasileira, mesmo sabendo que es
se plano é in~onstitu.cional em alguns aspec
~os; ~refere ve-I~ mais pelo lado político que
Ju,?d!co, em razao da desastrosa situação eco
nomlca em que o novo Governo encontrou
o P~ís, e por isto o aprovou em sua quase
totalidade, pela amplitude de mudanças pro
postas à sociedade.

São muitos os aspectos do Plano que des
pertam dúvidas a respeito da sua constitucio
nalidade, além de ter também um nítido cará
t~r autoritário e ainda a facilidade de propor
cIOnar uma preocupante desnacionalização
?a ~conomia, além de grande recessão que
mevltavelmente provocará, como já está pro
vc;>cando, desemprego em larga escala atin
gmdo as camadas menos favorecidas da socie
dade.

Em boa hora, e pela responsabilidade dos
membros do Congresso Nacional, as medidas
provisórias e ou os dispositivos considerados
inconstitucionais, à exceção da Medida Provi
sória n' 168, foram expurgados do plano eco
nômico, inclusive as restritivas da liberdade
de crítica em relação às autoridades de um
modo geral.

Essas medidas restritivas à liberdade nos
fazem lembrar que durante o Estado ,Novo
se considerava crime de injúria a crítica a
qualquer agente do poder público. Não pode
mos admitir resquícios ditatoriais na legisla
ção vigente. Veja-se, por exemplo, a supres
são da fiança por delitos resultantes de infra
ções de tabelamento não é aconselhável, mes
mo havendo os constantes protestos da socie
dade civil contra os abusos do poder econô
mico.

Não podemos ultrapassar os ditames da
Constituição que define como crimes inafian
çáveis a tortura, o terrorismo e os crimes lijue
pela violência pretençlem atentar contra o es
tado democrático de direito.

Sr" e Srs. Deputados, entendo que não
se pode repetir hoje a desgraçada inflação
e a desobediência civil adotadas ou aceitas
pelo então Presidente Sarney até março últi
mo, onde os segmentos do setor econômico
cometiam os mais cruéis tipos de abusos do
poder, no desempenho de suas respectivas
atividades, em prejuízo dos interesses'da co-



4980 Quarta-feira 16 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Maio de 1990

letividade e em'desrespeito aos direitos indi
viduais do cidadão.

O combate a este tão pernicioso comporta
mento deve ser, sem dúvida, uma das priori
dades do Estado, enquanto regular e indutor
do desenvolvimento e do crescimento econô
mico e protetor dos direitos coletivos e indivi
duais.

Esse combate, todavia, não pode de modo
algum se transmudar em repressão indiscri
minada aos que exercem atividade empre
sarial, como se todos, indistintamente, pu
dessem ser considerados autores de abÍlsos
pela parcela de poder econômico que detêm.
. Na verdade, é necessário ponderar que,
nesta delicada matéria de "abuso do poder
econômico", não existem apenas os direitos
individuais ou particulares de consumidores,
que devem ser preservados, mas também os
dos supostos autores dos abusos.

Enquanto não provado o abuso, deve sub
sistir o princípio da não-responsabilidade,
não somente para segurar-se o due process
of law como também para que se comprove
definitivamente a tipicidade da infração le
gal.

Não se deve, enfim, pressupor a culpa ou
dolo do forte, como se esta fosse a condição
sine qua non da salvaguarda do fraco.

Tudo isso é imperativo inerente à vida de
mocrática e ao Estado de Direito, pois não
se deve esquecer que toda intervenção do
poder público no domínio econômico, ainda
que para reprimir abusos, está condicionada
ao respeito, aos diretos fundamentais assegu
rad.os pela Constituição.

E preciso, neste momento, que não se pas
se de um extremo a outro, isto é, da impuni
dade para a exacerbação das puniões, o que
também não deixa de ser lesivo aos interesses
sociais.
. Se a impunidade é indesejável por todos,
Igualmente, o mais indesejável é o cometi
mento de injustiça.

Não há tirania pior do que a tirania da
lei.

Não é o rigor da pena que evita o crime.
No extremo, lembre-se que, mesmo em paí
ses onde existe a pena de morte o índice de
criminalidade por homicídio não foi reduzi
do, como por exemplo nos Estados Unidos.

Espero, portanto, que haja por párte do
governo, através dos seus órgãos de fiscali
zação, mais orientação e conscientização do
que prisões arbitrárias de modestos gerentes
de lojas e até de bancos.

o SR. RAIMUNDO BEZERRA (PMDB 
CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, SR" e Srs. Deputados, o art. 59 do
Ato das Disposições Constitucionais Transi
tórias estabeleceu que os projetos de lei de
organização da seguridade social e os planos
de benefícios e de custeio fossem encami
nhados pelo Poder Executivo, no prazo máxi
mo de seis meses da promulgação da Consti-'
tuição, para Q Legislativo apreciá-los e votá
los no prazo também de seis meses. Final
mente, após um ano e seis meses, tornar-se-ia
obrigatória sua execução pelo Executivo.

Houve atraso de parte dos dois Poderes
na tramitação desses projetos. Mas felizmen
te amanhã ocorrerá, na Comissão de Finan
ças e Tributação, a última etapa da trami
tação dos projetos de lei de organização da
seguridade social, com seu plano de custeio,
da Lei Orgânica da Assistência Social e da
Lei Orgânica da Saúde.

Gostaria de enaltecer o trabalho do Depu
tado Fernando Bezerra Coelho, designado
pelo Sr. Presidente da Comissão de Finanças
e Tributação para relatar os quatro projetos.
Desejo, ao mesmo tempo, fazer alguns repa
ros, algumas críticas, notadamente ao plano
de custeio inserido no projeto da seguridade
social.
. O Relator desindexa o salário mínimo dos
benefícios permanentes, das aposentadorias
e das pensões. Está em consonância com a
Constituição. Mas esta desindexação significa
apenas que o salário mínimo não serviria co
mo referência e deveria, portanto, existir ou
tro referencial. A pura e simples desinde
xação vai fazer com que aposentados, hoje
com três salários mínimos, daqui a dois anos
tenham essa aposentadoria defasada, corres
pondendo a apenas um salário mínimo. É
muito provável que aposentados hoje com
cinco salários mínimos daqui a três anos este
jam recebendo apenas um.

Amanhã, na Comissão de Finanças e Tri
butação, será votado, em última instância,
o projeto de lei da organizçaão da seguridaDe
social.

Lamentamos que, mais uma vez, o aposen
tado - portador, por direito, de benefício
permanente - esteja sendo violentado no
seu direito. O que conseguimos na Consti
tuição, em termos de benefício real para os
aposentados, será perdido, todo trabalho da
Assembléia Nacional Constituinte terá sido
em vão. Os aposentados voltarão a ser párias
nesta Nação, apesar do trabaho prestado, da
dedicação de uma vida em benefício do País,
o reconhecimento de um direito, que deveria
ser o de cidadania, infelizmente está sendo
postergado.

Aqui fica nosso protesto, notadamente
porque somos o autor do Projeto de Lei Or
gânica da Seguridade Social. Nossa proposta
mantinha a indexação e deixava aos aposen
tados - aqueles onze milhoes de brasileiros
qué tanto benefício já prestaram à Nação 
seus proventos inteiramente inalterados e
com valor real.

O SR. PAULO RAMOS (PMN - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"
e Srs. Deputados, esteve hoje presente na

.Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público o Sr. Ministro Ozires Silva,
do Ministério da Infra-Estrutura, para tratar
do cumprimento do art. 89 , § 5·, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias,
que trata da anistia aos funcionáriós das esta
tais demitidos por motivações políticas.

A reunião foi muito profícua. O Sr. Mins
tro Ozires Silva deu demonstrações cabais
de que se dispõe a rever os atos de modo
a readmitir os funcionários das estatais, que

até hoje sofrem a amargura de ver descum
prida a Constituição Federal.

Sr. Presidente, ficou acertado que será for
mada uma subcomissão da Comissão de Tra
balho, de Administração e Serviço Público,
com a participação de representantes do
Minstér~o da Infra-Estrutura e das entidades
de servidores das estatais.

Portanto, com a manifestação do Sr. Minis
tro Ozires Silva ficou a certeza de que os
servidores das estatais ainda não justiçados,
mas já anistiados pela Constituição, serão
readmitidos, porque os atos serão revistos.

Assomo à tribuna para manifestar meu
apoio à postura do Sr. Ministro Ozires Sílva.
Espero que, no mais breve tempo possível,
a Comissão termine seus trabalhos para que
os funcionários sejam readmitidos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PAULO MORÃO (PDC - TO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr Presidente,
Sr~ e Srs. Deputados, com enorme prazer
e alegria foi comemorado, no dia de ontem,
mais um aniversário de emancipação do Mu
nicípio de Fátima, no Estado do Tocantins.

Há oito anos esse :M:unicípio 'atingiu a
maioridade institucionare eximiu-se da tuto
ria de Porto Nacional, tomando um caminho
de autonomia. .

Aquele que era simples vilarejo, hoje mos
tra sinais de maturidade e desenvolvimento.
Passou-se de uma subordinação paternalista
com Porto Nacional para uma coordenação
amigável, em que os interesses convergem
para o bem-estar do povo, através de decisões
autônomas. Viu-se que quanto mais perto o
centro de decisões encontra-se de seu povo,
mais legítimo e representativo é o sistema.

E como que um presente de aniversário,
foi instalada representação do Funrural, ins
trumento básico de assistência social rural.
Assim, os beneficiários deste sistema terão
maior comodidade, uma vez que não necessi-

...tar-ãodeslm:ar-se para outras cidades para te
rem alguns de seus problemas resolvidos.

Portanto, Sr. Presidente, parabenizo e de
sejo muitas felicidades e alegrias ao povo e
principalmente ao fundador do Município de
Fátima, Sr. Antônio Andrade, por esta im
portante data que passou,

Era o que tinha a dizer.

O SR. FRANCISCO KÜSTER (PSDB ..".
Se. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr~ e Srs. Deputados, quero rapida
mente focalizar assuntos que hoje constituem
uma preocupação nacional. A população nos
cobra constantemente, e para conferir é só
manter contato com-quem nos remeteu a esta
Casa. O Deputado que quiser ser fiel à verda
de por certo terá de prestar depoimento mais
ou menos parecido com o que vamos dar nes
te momento.

A população nos cobra a regulamentação,
o mais rapidamente possível, da lei de custeio
da organização da seguridade social. A pro
pósito, há pouco, desta tribuna, o Deputado
Raimundo Bezerra nos deu a grata informa
ção de que o projeto de lei da seguridade
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social está em fase final de aprovação na co
missão competente.

Também nos cobram o Código de Defesa
do Consumidor, que conforme informação,
tramitará no Senado, uma vez que obteve
parecer favorável da comissão mista.

Não só a população em geral, mas também
os servidores públicos nos cobram que regula
mentemos, tão rapiçamente quanto possível,
o Regime Jurídico Unico, bem como o Plano
de Carreira, Cargos e Salários. Além desses,
também os pequeninos agricultores nos co
bram a apreciação da Lei Agrícola.

São estas, dentre outras tantas, as cobran
ças a que somos costumeiramente submeti
dos.

Feito este registro, Sr. Presidente, quero
reiterar, como representante de Santa Cata
rina, juntamente com colegas de vários parti
dos, que não abrimos mão do direito de
representar e de falar pelo nosso Estado. Re
centemente, participamos de uma reunião
que teve o propósito de fortalecer o movi
mento de resistência à tentativa do Governo
Federal, ilUm processo tresloucado, de esva
ziamento do pequenino Estado de Santa Ca
tarina, pequenino, mas importante no con
texto da organização sócio-política e econô
mica do nosso País.

Não cederemos um tento. É bom que se
diga que o Governo Federal terá que discutir
conosco as tratativas, visando ao reordena
mento desse processo de desmonte da coisa
pública, de criação das ditas regionais. Não
queremos sentir que o Governo Federal está
desprestigiando o Estado de Santa Catarina
em detrimento de outros Estados da Federa
ção, e esperamos que nossos vizinhos do Rio
Grande do Sul e do Paraná façam o mesmo.
Fincaremos pé e não permitiremos que o Es
tado de Santa Catarina seja prejudicado nos
seus direitos de não abrir mão dos órgãos
do Governo Federal lá sediados.

o SR. MAGUITO VILELA (PMDB 
GO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr" e Srs. Deputados, "cabe ao
Governo cuidar de proteger a população atra
vés de fiscalização e orientação. Cabe à socie
dade cobrar isso do Governo". Frase dita
por Carolina Bori, Presidentc da Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência SBPC,
por ocasião da tragédia que acometeu a cida
de de Goiânia, em setembro de 1987. Esta,
de uma capital tranqüila e aprazível, passou
a ser a capital do medo, depois que a negli
gência de alguns e a desinformação de outros
fizeram com que se rompesse um aparelho
terapêutico, à base de elemento radioativo
denominado Césio-137, desativado, quebra
do a marretadas no pátio do ferro-velho de
uma oficina mecânica, situada no Setor Ae
roporto, daquela capital.

Vazou o Césio e com ele a desolação, o
pânjco e o medo. Quem não se lembra do
rosto de Divair Alves Ferreira, donp do ferro
velho, e da menina Leide, qu"l chegou a.inge
rir o pó azul brilhante? Esta criança passou
a ser fonte de radiação, chegando a conta
minar alguns trechos da enfermaria onde es-

tava internada. Passou também a ser centro
.das atenções e de carinho de milhões de brasi
leiros, que acompanhavam,_ diariamente, o
desenrolar de sua tragédia. E difícil esquecer
depoimentos como o do Almirante Almihay
Builá, então Diretor da Divisão de Saúde
da Marinha, quando, noticiando a morte da
menina Leide, disse: "Foi muito triste. Ela
foi se apagando, até que morreu. Leide era
uma menina alegre, que brincava com várias
bonecas que recebeu de presente enquanto
esteve internada. Mas seu estado geral foi
piorando e, no final dos seus dias, ela estava
apática, totalmente desinteressada. Nossa
equipe de médicos e enfermeiros está muito
triste, mas vamos tentar salvar os outros. Esse
é um tipo de coisa que nunca mais quero
ver".

o Dr. Burla viu morrer Maria Gabriela
Ferreira, 37, esposa de Devair; Israel Batista
dos Santos, 22; Admilson Alves de Souza,
18 - entre outros que foram vítimas do aci
dente.

Goiânia, durante meses, conviveu com
ameaças cujas dimensões até mesmo as auto
ridades tinham dificuldade para precisar.
"Este acidente é comparável em gravidade
ao da usina atômica de Chernobyl", apres
sou-se em reconhecer o então Presidente da
Comissão Nacional de Energia Nuclear, Rex
Nazaré.

Liberada em seu ambiente a forma de ener
gia mais indomável de que se tem notícia,
a capital goiana foi palco de uma tragédia
que paralisou a vida de muitos membros de
sua comunidáde, que tiveram que deixar seus
lares para padecer na amargura do isolamen
to, pois a discriminação foi fator marcante
naqueles dias.

Não fazia sentido algum, naquele momen
to, calcular os danos reais causados à econo
mia do Estado, diante da luta que se travava
dentro do Hospital Na"al Marcílio Dias, na
tentativa de salvar da morte as vítimas do
Césio-137.

O brilho de um pó que encantou o dono
de um ferro-velho era o produto da negli
gência de uma entidade que tinha por obriga
ção fiscalizar e controlar equipamentos com
fontes de radiação, responsabilidade que de
ve ser dividida com os médicos que abando
naram 9 aparelho, tendo conhecimento de
que um desmazelo poderia gerar conseqüên
cias desastrosas.

Além do medo, da insegurança e da dor
de famílias inteiras, o goiano viu-se diante
de outro problema: o destino dos rejeitos.

As autoridades locais queriam se ver livres
do lixo, uma vez que não havia no Estado
lugar apropriado para a suà armazenagem.

O restante· do País não queria também re
ceber o lixo do Césio-137. Várias cidades pro
testaram. O Governador do Pará reagiu di
zendo que o seu Estado não era lixeira. Uni
versitários do Rio protestaram para que os
resíduos radioativos não fossem parar na Ilha
do Governador e ser enterrados nos depó
sitos do Instituto de Energia Nuclear, locali
zados no campus universitário.

Goianienses não podiam ouvir falar .que
algum local nos arredores da capital pudesse
ser escolhido para ser o "receptor do lixo",
que começavam os protestos.

Diante de tudo isso, as autoridades federais
ficavam alheias, como se este fosse um pro
blema exclusivo do Governo do Estado de
Goiás. E assim permaneceram, até o final
do Governo Sarney.

Decorridos mais de dois anos, o problema
ainda espera por solução. O lixo encontra-se
depositado, provisoriamente, em Abadia de
Goiás, a 20 quilômeros de Goiânia, esperan
do pela construção de um cemitério para su.a
destinação definitiva.

Providências estão sendo tomadas pelo no
vo Governo Federal? Até o momento, só fo:
ram feitas promessas. Nada de concreto.

O acidente com o Césio-137 foi um espisó
dio lamentável, o qual todos querem esque
cer. O risco maior que corremos é de que
o seu esquecimento possa vir a constituir-se
numa fonte para novos acidentes, uma vez
que o local provisório está se tornando defini
tivo, sem que haja condições técnicas para
tal.

Um novo acidente pode vir a acontecer.
Só que desta vez não será fruto da incultura
do nosso povo ou da sua desinformação. A
causa maior será, sim, a omissão e a negli
gência do Estado e das autoridades respon
sáveis pelas questões nucleares.

Era o que tinha a dizer.

o SR. MANUEL DOMINGOS (PC do B
- PI. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sf'" e Srs. Deputados, apesar de
todas as denúncias já feitas neste plenário,
por mim e por diversos outros parlamentares,.
até o presente Governo Federal,não acenou
com qualquer iniciativa em relação à "seca
verde" que flagela, hoje, centenas de milha·
res de famílias na zona rural do Nordeste
brasileiro. Já registrei que essa é a primeira
vez, em mais de um século, que as autori
dades federais se recusam a um atendimento
de emergência aos agricultores nordestinos.

Mas o jornal Folha de S. Paulo de hoje
dá notícia de um relatório da Sudene acerca
das conseqüências das irregúlaridades climá
ticas na região, O relatório data de 14 de
abril, e eu telefonei para a Sudene pedindo
uma cópia. Fiquei duplamente surpreso. Em
primeiro lugar, porque, pela notícia do jor
nal, esse relatório oficial não retrata, em ab
soluto, a verdadeira situação de calamidade
do Nordeste. Em segundo lugar, porque a
direção da Sudene está se negando a enviar
cópia desse relatório, alegando que se trata
de um documento confidencial. Confidencial
para os parlamentares, mas não para a im
prensa...

Pela notícia do jornal, o relatório diz que
há expectativas de perda de safra no PÜ,mí
e na Bahia. Estaria confirmada uma simples
redução ou quebra de safras no Maranhão,
Ceará, Rio Grande do Norte e' Pernambuco,
e em regiões de Alagoas e Sergipe. Diz ainda
o relatório que não existe tensão social decor
rente da seca nos Estados do Maranhão,



4982 QU1;lrta-feira 16 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Maio de 1990

Piauí, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Ge
rais.

Essas informações são inteiramente falsas.
Tenho no meu gabinete dezenas de cartas
de trabalhadores rurais, de líder~s sindicais,
de bancários e de professores relafando a gra
vidade da situação no meu Estado, o Piauí.
Os pequenos produtores rurais plantaram
duas vezes e por duas vezes perderam a pro
dução devido às irregularidades das precipi
tações pluviométricas. As perdas ocorreram
em todo o·Estado. Tenho viajado por todas
as regiões do Piauí e o quadro é o mesmo,
com leves variações. Os que se deram bem,
mal conseguiram livrar 10% ou20% da safra
esperada. O clima de tensão se generaliza
por todo o Estado. No Piauí, foram poucas
as invasões e saques de armazéns até agora,
mas a tendência inapelável é de que ocorra,
no meu Estado, aquilo que está acontecendo
no interior do Ceará e de Pernambuco, ou
seja, invasões e saques quase diários.

Não dá para compreender, Sr. Presidente,
Sr' e Srs. Deptados, a insensibilidade do Go
verno Collor frente à realidade nordestina.
Será que as autoridades, federais esperam
uma insurreição para que passem a consi
derar como grave a situação, do Nordeste?
Não há combate à inflação que sirva de pre
texto para postergar o atendimento de emer
gência às comunidades rurais vitimadas pela
fome! O pequeno produtqr rural do Nordeste
nunca foi responsável pela iqflação! Não po
de, portanto, ser penalizado p.elo Plano Co
llor.

Renovo apelo ao Sr. Presidente da Repú
blica no sentido de providenciar, com urgên
cia, recursos para fazer frente a essa calami
dade. Convoco também a bancada nordestina
e, particularmente, a maioria dos Deputados
do Nordeste que vota a favor das medidas
do Governo a reagir de forma coletiva e su
prapartidária. Será grave a responsabilidade
dos apoiadores do Governo caso esses recur
sos não sejam imediatamente liberados: É
necessário uma pressão conjunta, exigindo
do Governo Federal as providências cabíveis.
Mas não se trata apenas de liberar dinheiro,
que pode muito bem ser manipulado por Pre
feitos do interior com objetivos eleitorais, co
mo tem ocorrido tradicionalmente. Trata-se
de garantir condições para que os trabalha
dores rurais permaneçam em suas moradias,
cuidando de seus roçados, preparando a pró
xima safra. Não dá para discutir a justeza
dessas reivindicações. As vítimas da fome não

, podem esperar.
Era esta a denúncia e o apelo que desejava

fazer, Sr. Presidente.,

o SR. LUIZ SOYER (PMDB - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sr' e Srs. Deputados, inegavelmente, o
preço dos produtos agrícolas tem obtido no
mercado cotações superior ao mínimo estabe
lecido pelas autoridades econômico-financei
ras do País. Mas esse fato não tranqüiliza
os lavradores, prin:cipalmente tendo em vista'
a lentidão com que se verifica a comercia
,lizçaão da nova safra.

No primeiro trimestre do ano passado, já
haviam sido comercializados 40% do colhido,
enquanto este ano se aponta um índice de
20%, segundo pesquisa feita pela Folha de
S. Paulo em dez cooperativas daquele Esta
do, embora se notem sintomas de aqueci

'mento em algumas regiões, como a de Ribei
rão Preto, a mais dinâmica, no que se refere
ao escoamento da safra agrícola.

Evidentemente, essa parada inexplicável
só pode ser' indicadora de que o Governo
pretende impedir a maior irrigação da econo
mia com cruzeiros, que traduziriam os dóla
res obtidos com as exportações.

Quando foram fechadas todas as tornei
rinhas do Plano Collor, suspeitava-se do cres
cimento da liqüidez, preocupante para o Ban
co Central.

Diante disso, qualquer ingresso de moeda
perturba os planos oficiais, sabendo-se que
os cruzeiros procedentes da lavoura repre
sentam mais de 20% da capacidade circula
tória da moeda, cuja velocidade está sendo

, temida pelos nossos tecnoburocratas.
Verifica-se que as cidades mais dependen

tes da agricultura continuam com uma massa
estável de salários, resistindo ao desemprego,
situação que só se pode manter com a dinami
zação mercantil da safra.

Em Goiás, a Comigo, Cooperativa Mista
dos Produtores do Sudoeste Goiano, estima
em cerca de 50% o total das safras vendidas
de milho e soja, enquanto no Centro-Oeste
a resistência à comercializção se fundamenta
na diferença entre o CPI, de mais de 84%
em março, e o BTN, que fechou com 41%,
também em março.

É preciso corrigir essa defasagem, quando
a quebra da produção de grãos, este ano,
é de mais de 10% e a população aumenta
2% ao ano.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados.

O SR. HARLAN GADELHA (PMDB
PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presiden~e, Sr's e Srs. Deputados, ocupo esta
tribuna para me congratular com o povo ca
maragibense, que no último domingo, dia 13,
comemorou o 89 aniversário de sua eman
cipação.

Camaragibe, cujo nome originou-se do vo
cábulo indígena que significa "terra-dos ca
marós", possui um rico patrimônio histórico.
A cidade surgiu da primeira vila operária da
América Latina, fundada entre 1891 e 1895,
por Carlôs Alberto de MeneZeS, no Muni
cípio de São Lourenço da Mata, onde fora
montada uma fábrica de tecidos, hoje Bras
pérola.

Emancipada através da Lei Estadual n9

8.951, de 13 de maio de 1982, Camaragibe
integra hoje a Região Metropolitana do Reci
fe, com 'grandes perspectivas econômicas.

Os festejos de comemoração do aniversá
rio do Município de Camaragibe estão sendo
feitos com Júbilo, através da realização de

, muitos eventos culturais, patrocinados pela
prefeitura que, apesar de jovem, tem sido

dinâmica nas mãos do Prefeito Arnaldo
Guerra.

É preciso aproveitar o presente momento
para, além de festejarmos, debatermos e en
contrarmos soluções para os problemas so
ciais que afligem o Município. Com uma po
pulação superior a 130.000 habitantes e com
uma extensão territorial de 52,9 knr, Cama
ragibe localiza-se essencialmente em área ur
bana e enfrenta muitos problemas, tais como
a falta de escolas, de saneamento básico e
de postos de saúde.

Ao lado do Prefeito Arnaldo Guerra, te
nho me empenhado junto a autoridades esta
duais e federais para debelarmos esses pro
blemas. Através de um árduo trabalho, já
obtivemos recursos para diversas obras no
município, como drenagem e pavimentação
de vias e construção de uma creche e de um
posto de saúde. Tenho certeza de que, com
a união de todos, tornaremos Camaragibe
uma cidade modelo.

Quero, portanto, cumprimentar o povo ca
maragibense, especialmente o Prefeito Ar
naldo Guerra, pelo sucesso que está obtendo
na tentativa de tornar Camaragibe um impor
tante centro econômico, cultural e político
do Estado de Pernambuco.

Parabéns a Camaragibe, ao bravo e traba
lhador povo camaragibense e ao Prefeito Ar
naldo Guerra.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI
(PFL - RR. Pronuncia o'seguinte discur~.)

- Sr. Presidente, Sr' e Srs. Deputados, está
sendo aguardada em Roraima mais uma visita
do Presidente Collor, dessa feita para um en
contro com o Presidente da Venezuela, quan
do tratarão da Rodovia Pan-Americana, cujo
trecho venezuelano está concluído. Trata-se
de oportunidade raríssima para que o Brasil
firme convênio com a Venezuela para o asfal
tamento da BR-174, trecho BV-8 (fronteira
com a Venezuela) e Manaus, passando por
Boa Vista.

O asfaltamento da BR-174, tão decantado
e tão esperado, é a única saída para assegurar
o desenvolvimento de Roraima. Um acordo
em que a Venezuela entrasse com o asfalto
e o Brasil pudesse pagar com maquinaria e
implementos seria a solução mais rápida e
mais barata para tão angustiante problema,
cuja solução constitui um sonho de gerações
de roraimenses e sua esperança de um futuro
próspero.

Apresentei nesta Casa projeto de lei qué
considerava prioritário o asfaltamento da
BR-174 dentro do Plano Rodoviário Nacio
nal, em face não só da sua importância geopo
lítica, mas também de ser ela fator essencial
para o desenvolvimento regional.

Espero, pois, que o Presidente Collor torne
realidade um sonho para o bem-estar dos mi
lhares de brasileiros que vivem em Roraima
e de tantos outros que para lá irão quando
tiverem a certeza do progresso.

Era o que tinha a dizer.

O SR. STÉLIO DIAS (PFL - ES. Pronun
cia.o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, até a sexta década deste
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século, quando se falava em seca no País,
.era espontânea a associação da idéia de que
o Nordeste secularmente sofre o fenômeno
das estiagens periódicas. Mas qualquer região
do mundo pode eventualmente suportar um
ano sem chuvas, tendo-se verificado esse fe
nômeno, nos últimos anos, com mais fre
qüência no Sul e Sudeste brasileiros.

Agora mesmo está ocorrendo uma longa
estiagem no Espírito Santo. Notícias proce
dentes de Linhares, divulgadas pelo Serviço
Nacional de Meteorologia, dão conta da pre
visão de mais trinta dias de seca no norte
do Estado, deixando em pânico os prefeitos
da região, tem1:lrosos de que se repitam as
perdas totais das lavouras de café, feijão e
cana-de-açúcar, se persistir o mau tempo.

Calcula-se que a produção regional de ál
cool cairá este ano de oito para cinco milhões
de litros, será praticamente dizimada a lavou
ra de feijão, mesmo a irrigada, atingindo 331
famílias, cerca de 1.500 pessoas, que procu
rarão os centros urbanos.

O Prefeito daquela cidade, Amaro Covre,
desapropriou uma área de três alqueires, na
zona urbana de Boa Esperança, para cons
truir um conjunto habitacional, destinado a
abrigar os retirantes. Foram fechadas três es
colas no interior do Município, em conse
qüência da fuga das famílias.

Também o Prefeito de Nova Venécia diz
que o Norte do Estado agoniza, ameaçado
de perdei toda a produção de café e feijão,
se continuar a estiagem.

Não é outra a situação do Município de
Montanha, onde se desempregàram dois mil
trabalhadores e onde foram construídas cem
barragens, somente este ano, para salvar um
pouco do rebanho e das plantações.
. Em Conceição da Barra estará prejudicada
a produção das usinas de Álcool Disa e Al
coI!' se a seca perdurar por dois meses. '

E indispensável o apoio do Governo Fede
rál para enfrentarmos essa situação de cala
midade pública.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.

o SR. SÓLON BORGES DOS REIS (PTB
- SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, a situação sala
rial do magistério estadual em São Paulo é
das mais difíceis de que se tem notícia.

.Há dez anos, os professores paulistas da
rede estadual do ensino de 1. e/ou 2· graus
começavam sua carreira ganhando o equiva
lente a 4,8 salários mínimos. Hoje, um pro
fessor ingressa no magistério paulista ganhan
do o equivalente apenas a 2,3 salários.

Várias vezes, na administração atual, os
professores de São Paulo se viram obrigados
a recorrer ao recurso extremo da greve, para
lisando as atividades nas escolas. Em vão.

Atualmente, não é apenas a perspectiva
de interrupção coletiva do trabalho do pes
soal doéente e técnico-administrativo que in
quieta os meios escolares do Estado de São
·Paulo.

O clima nas mais de 5 mil escolas mantidas
pelo Estado em São Paulo, para o ensino
de 1. e de 2. graus, é de desalento, de desâni-

mo. Os profesores sofrem em silêncio o trata
mento que recebem das altas autoridades es
taduais. Tratamento. que rescende a indife
rença, frieza, por parte do Governo, que não
se mostra ocupado e sequer preocupado com
a situação de eJ.{trema dificuldade por que
passam mais de 200 mil professores e suas
sérias conseqüências no ânimo dos educado
res.

Sobre os vencimentos de março último, o
Estado concedeu ao magistério e a outras
categorias do funcionalismo público um per
centual diferente da inflação. Sobre os venci
mentos de abril estendeu esse tratamento às
demais categorias dos servidores públicos.
Aos professores, não deu nada, sob alegação
de que não teria havido inflação no mês...

Só a luta do Centro do Professorado Pau
lista evitou que o Governo do Estado discri
minasse os aposentados e não os incluísse
no reajuste eventual de março. Mas a·recente
audiência com o novo titular da Pasta da Edu
cação, o quarto Secretário em três anos de.
Governo, não deu aos dirigentes daquela per
sistente entidade de classe a mais remota es
perança.

A luta, porém precisa continuar. E conti
nua o Centro do Professora Paulista não es
morecerá, por mais obstáculos que as altas
autoridades da administração pública em São
Paulo oponham às reivindicações do magis
tério. Para os professores, que nem estão
pleiteando o que merecem,o que lhes deveria
ser destinado, mas ao menos o de que preci
sam para sobreviver, não há outra alterna
tiva.

É vencer ou... vencer. ..
A SRA. MÁRCIA KUBITSCHEK (PRN

.....,.. DF. Pronuncia o seguinte discurso.) 
Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, a minha
presença nesta tribuna, hoje, objetiva expor
a este Plenário e solicitar ao Governo Fede
ral, especialmente ao Secretário de Adminis
tração da Presidência da República, um ato
da mais lídima justiça.

Em verdade, trata-se da reparação de uma
situação injusta para com todos os servidores
públicos da Administração Direta e Indireta
do Poder Executivo federal, que desde 21
de abril de 1960 prestaram seus serviços em
Brasília, até 20 de abril de 1962.

Realmente, a injustiça é flagrante.
Os servidores do Senado Federal, da Câ

mara dos Deputados, do Tribunal de Contas
da União e do Poder Judiciário, contam em
dobro, para fins de aposentadoria, o tempo
de srviço prestado em Brasília, no período
compreendido entre 21 de abril de 1960 e
20 de abril de 1962, haja vista as Resoluções
n· 9, de 19r>o, e 67, de 1962, bem como o
art. 3. da Lei n· 3.829, de 25 de novembro
de 1960.

Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, re
centemente, os servidores públicos civis do
Governo do Distrito Federal foram 'benefi
ciados da mesma forma, .através da Lei n.
22, de 12 de junho de 1989, em atenção à
Mensagem n" 008/89, de 27 de fevereiro de
1989, do então Governador Dr. Joaquim Ro
Ijz, aprovada pelo Senado Federal.

Naquela mensagem, é corretamente decla
rado:

"A justificativa da medida se refere
às dificuldades de toda hora com que
se dBfrontaram os primeiros habitantes
da Capital. Muitas ·eram as falhas e defi
ciências de que Brasília se resentia, tais
como falta de transportes, comércio,
abastecimento distante - na cidade livre
- e ainda o isolamento, a .carência de
vida social, o clima nada ameno! caracte
rizando li natureza especial do serviço
naqueles 2 anos."

Sr. Presidente, Sr'· Srs. Deputados, faço
minhas essas palavras do ex-Governador Ro
riz.

Efetivamente, só quem labutou naquele
início desta bela Capital e do Di~trito Fede
ral, em vias de tornar-se Estado, é que pode
bem avaliar as imensas dificuldades vividas
por aqueles servidores que deram o melhor
de suas vidas e o maior dos seus esforços
para a construção de um verdadeiro Brasil
novo voltado para o Centro-Oeste e dele irra
diando progresso e desenvolvimento para to
do o Brasil.

Apelo, portanto, ao Governo Federal, em
especial ao Secretário de Administração, pa
ra que corrijam esta tremenda injustiça para
com os servidores da Administração direta
e indireta do Poder Executivo Federal, pro
movendo e encaminhando ao Congresso Na
cional um projeto de lei que garanta àqueles
servidores, no período de 21 de abril de 1960.
a 20 de abril de 1962, os mesmos direitos
conferidos àqueles amparados pela legislação
·referida.

Esta medida é imposta por imperativo
constitucional, visto que cabe à iniciativa par
tir do Poder Executivo.

Sr. Presidente, Srs. Deputados,.a oportu
nidade deste pleito é total.

A grande maioria dos servidores públicos
que em abril de 1960 estavam em exercício
em Brasília, até abril de 1962, de uma forma
ou de outra terá um incentivo à aposenta
doria, contribuindo, deste modo, inegavel
mente, para facilitar o gigantesco trabalho
governamental federal, no tocante à reforma
administrativa tão necessária e útil no atendi
mento das metas traçadas pelo Brasil Novo.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL 
PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, o Ministro
Ozires Silva acaba de anunciar a retomada
do projeto da construção da Ferrovia Trans
nordestina, para o que já há recursos aloca
dos no Orçamento dll União, devendo a pri
meira etapa ser liberada dentro dos próximos
30 dias, quando deverão ser iniciadas as
obras.

Nenhuma notícia se me afigura mais alvis
sareira para o desenvolvimento d.a região a
~er beneficiada pela Transnordestina do que
esta que acabo de saber,

Sim, porque há mais de dez anos venho
batalhando para que essa obra se concretize.
Nesse sentido, além de inúmeros proriuncia
mentoS e apelos, apresentei projeto de lei
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que autoriza o Governo a alocar os recursos
indispensável à sua concretização.

Na verdade, o transporte ferroviário admi
nistrado conforme as mais modernas técnicas
é uma alavanca propulsora do progresso e
da prosperidade, quer seja pelo seu custo
mais barato do que os demais meios de trans
porte de carga, quer seja pelo volume, pela
rapidez e pela segurança que oferece.

O grande exemplo de que o transporte fer
roviário participa do desenvolvimentO'é'ôTes
peito e o aperfeiçoamento constante desse
meio de condução no Japão, nos Estados
Unidos e em toda a Europa, onde ele se tor
nou imprescindível e cada vez mais veloz.

No Brasil, infelizmente, a opção foi pelo
transporte rodoviário, comprovadamente
mais caro e menos seguro.

Agora, com a nova administração 'federal,
é anunciada a retomada de um projeto que,
todos sabem, proporcionará a integração de
todo o Nordeste à malha ferroviária do Sul
do País. Trata-se da antiga EF-1l6, que tanta
esperança nos trouxe.

. Consta da informação que o primeiro tre
cho a ser construído será entre Salgueiro e
Petrolina, em Pernambuco, onde as obras de
verão começar dentro dos próximos 30 dias.
Concomitantemente, serão reiniciadas as
obras de recuperação dos trechos Missão Ve
lha-Fortaleza e Salgueiro-Recife.

Gostaria de sugerir que o Sr. Secretário
Nacional dos Transportes, Dr. Marcelo Ri
beiro, mandeestudar a possibilidade dessas
obras iniciarem-se por duas frentes, no senti
do inverso, ou seja, uma partindo de Sal
gueiro e outra de Petrolina.

Convém, igualmente, lembrar que a liga
ção entre Missão Velha, no Ceará e Salguei
ro, em Pernambuco, conforme consta do pro
jeto primitivo, deve ser imediatamente inicia-o
da, para permitir a integração Ceará-Pernam
buco por ferrovia, também pelo sertão.

Outra sugestão que me permito fazer é no
sentido de que seja estudada a possibilidade
da construção de um ramal até o Município
de Trindade, Pernambuco, para que por ele

.seja escoada a produção de gesso, hoje bas
fun!e onerada pelo transporte rodoviário.
. E do .domínio público que cerca de 90%
das reservas nacionais de gipsita, até hoje
dimensionadas, estão ali, naquela região que
tem o Município de Trindade como centro
de exploração.

Portanto, não será demais, neste momento
em que se deseja alcançar a racionalidade
administrativa em todos os setores do País,
mas até patriótico, o Ministro da Infra-Es
trutura, Dr. Ozires Silva, mandar incluir nos
estudos a viabilidade desse ramal da Trans
nordestina para Trindade.

Tenho certeza de que seu custo será, em
pouco tempo, absorvido pela <;\emanda do
transporte do gesso ali produzido e pela dina
mização de um setor considerado pouco ren
tábil nos dias de hoje, mas que no futuro
poderá vir a ser propulsor de riqueza e de
prosperidade.

No mais, a Nação agradecerá.
Era o que tinha a dizer.

o SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS
(PDC - TO. Pronuncia o seguinte discurso. )
- Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, há
uma expectativa nos meios políticos e econô
micos quanto à possível extinção do over
night, a ser anunciada nos próximos dias pelo
Governo Federal.

Se confirmada tal decisão do Governo, es
taremos dando mais um importante passo na
luta contra a especulação financeira, redire
cionando as aplicações dos recursos para o
setor produtivo da economia.

Evidentemente, não há que se falar na ex
tinção pura e simples desse mecanismo finan
ceiro. O Governo continua necessitando de
captar recursos para o financiamento de seus
compromissos e da dívida. Portanto, a extin
ção das aplicações no over, se assim ocorrer,
deverá ser acompanhada de um conjunto de
medidas que permitam novas captações do
Governo e que evitem a fuga de grande parte
do dinheiro, hoje no overnigbt, para o con
sumo.

O fim das contas remuneradas confirma
a intenção do Governo de impedir o retorno
da ciranda financeira e a conseqüente reto
mada do processo inflacionário.

Não é possível continuar permitindo que
as aplicações a curtíssimo prazo rendam mais
que a poupança. É necessário incentivar as
aplicações de médio e longo prazos, enxugar
o consumo e retomar os investimentos que
tenham retorno econômico e tragam bene
fícios sociais.

As metas são o crescimento econômico,
o controle definitivo da inflação, o desenvol
vimento social. Para isso, é fundamental que
voltemos a acreditar no trabalho e na produ-o
ção, deixando para trás os tempos malditos
do dinheiro fácil e especulativo.

Acabe-se o over, mudem-se as regras de
seu funcionamento, alterem-se prazos, não
importa. O essencial é que sejam criados me
canismos que permitam o investimento na
produção, gerando empregos e propiciando
riqueza.

É o que esperamos, Sr. Presidente.. . .
O SR. LUCIO ALCANTARA (PDT - CE.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Srs. Deputados, os aposentados do
Brasil clamam pela regulamentação de seus
direitos inscritos na Constituição. Quase dois
anos são decorridos e até agora não foi vota
da, pelo Congresso Nacional, a lei que regula
menta a seguridade social. Tramitando pelas
comissões da Câmara dos Deputados, o pro
jeto até agora aguarda decisão da Comissão
de Finanças. Os aposentados há muitos anos
vêm sendo discriminados. Ao se retirarem
do trabalho ativo, em momento delicado de
suas vidas, se vêem a braços com injustifi
cadas necessidades que agravam as condições
de vida desses trabahadores. Marginalizados,
desassistidos, ganhando menos, sofrem hu
milhações inaceitáveis e aguardam a restau
ração de seus direitos com páciência e ansie
dade. Há muitas matérias constitucionais
pendentes de regulame~tação pelo Congres
so Nacional, mas sem dúvida alguma a solu-·
ção do problema dos appsentados já não com-

.porta mais delongas. E a sociedade que nos
cobra isso e ao Congresso não há outra saída
a não ser decidir logo a questão.

O SR. ANTÔNIO DE JESUS (PMDB 
GO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, preocu
pado com o desenvolvimento e aprimora
mento sócio-educacional do meu Estado, es
tou apresentando a esta Casa projeto de lei
que dispõe sobre a criação da Escola Agro
técnica Federal de Anápolis.

Sr. Presidente, entendo ser o binômio edu
ção-desenvolvimento inseparável e, para tan
to, apresentei o referido projeto, visando a
dotar o Município de Anápolis de um estabe
lecimento de ensino técnico de alto nível, que
beneficiará a um só tempo a juventude com
formação profissional e a economia da re
gião.

Anápolis é uma cidade estratégica, a Be
lém-Brasília propiciou a expansão do povoa
mento e o escoamento da produção. E privi
legiada com imenso potencial de riquezas na
turais, com economia baseada no setor agro
pecuário e com eficiente rede de transporte,
que permite a exportação. Suas atividades
industriais têm seu papel principal nos produ
tos alimentícios e pecuários, com destaque
também na indústria de calçados, cerâmica,
móveis, tecidos e outros.

A Escola Agrotécnica Federal de Anápolis
que proponho, terá as despesas para a sua
implantação e funcionamento decorrentes de
dotações específicas, a serem consignadas no
Orçamento da União

Espero que este projeto tenha a anuência
dos meus ilustres pares para a sua devida
aprovação.

O SR. UBIRATAN SPINELLI (PLP 
MT. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não con
sideramos a atividade garimpeira necessaria
mente poluente. Ao contrário, defendemos
a presença dos que trabalham na mineração
onde haja recursos do subsolo a explorar,
ouro de aluvião a extrair, cassiterita, buxita,
minérios de ferro e outros recursos naturais,
de que há grande concentração na Amazônia
Legal, onde é absolutamente indispensável
evitar a poluição dos cursos de água e a des
truição da flora e da fauna terrestre e aquá
tica.

Mas é preciso que as cooperativas dos ga
rimpeiros sejam convenientemente assistidas
e orientadas, para que esses bravos trabalha
dores, os primeiros responsáveis pela pene
tração no extremo oeste do País, não produ
zam, por falta de eslcarecimentos, atentados
bióticos, por via da poluição, com agentes
destinados a dinamizar sua atividade.

Queremos, nesta oportunidade, chamar
especial atenção das autoridades federais e
estaduais para a Reserva Ecológica do Ique
Jurema, a 700 quilômetros de Cuiabá, no nor
te mato-grossense, que, sem amparo do Go
verno e sem a mínima infra-estrutura de.
apoio ou proteção, está sendo desordenada
mente invadida, na iminência de completo
arrasa!Dento.
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Os g<:lrimpeiros precisam ser orientados pa
ra áreas específicas, livres de destruição, de
envenenamentos, de depredaçoes e até mes
mo da disputa armada, produzindo-se fre
qüentes assassinatos.

E a pretexto de uma péssima administra
ção, o Governo Carlos Bezerra ignorou por
completo um assassinato ocorrido em novem
bro de 1987, na localidade de Barro Verme
lho, distrito de Praia Grande, em Livramen
to. Daí por que reitera~os apelo ao Presi
dente da Repúb1ka,.no sentido de que ordene
as necessárias, urgentes e enérgicas providên
cias para eliminar a situação constrangedora
e altamente danosa.

Os garimpos existentes no pantanal mato
grossense, como os que se encontram em ple
no funcionamento nos Municípios de Várzea
Grande, Livramento, Poconé, precisam de
vigilância do poder público, ou se consumirá
a destruição de um patrimônio ecológico in
substituível.

É o que vim dizer.

o SR. VIC.TOR FACCIONI (PDS-RS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, dia 13 de maio,
segundo domingo deste mês, comemorou-se
o Dia das Mães.

Abstive-me, de um comentário prévio so
bre a data, especialmente porque acredito
que todos os dias do ano são o Dia das Mães
e tudo o que de elevado e de grato sobre
elas se disser poderá dizer-se' e repetir sem
pre, em qualquer dia do ano e em qualquer
momento da nossa vida.

Na verdade, o incondicional e inexplicável
amor de mãe tem sido cantado em prosa e
verso, através dos tempos, e mesmo a im
prensa, nos inúmeros anúncios que antece
dem a data, costuma ressaltar o infinito amor
materno, chamando a atenção para a exce
lente oportunidade que têm os filhos de de
monstrar materialmente sua gratidão.

É certo que o amor materno não se mede
e que, gerações após gerações, continua o
mesmo, com seus excessos, temores e vicissi
tudes, mas sempre marcado pela vontade de
ver o filho feliz.

Literatura e apelos comerciais à parte, po
rém, também é verdade que a realidade da
maioria das mães brasileiras é muito diferente
e que, se para muitas o segundo domingo
de maio é um dia de reencontro e de ale
graias, para outras é apenas um dia comum,
como tantos outros, em que a dor, o deses
pero, a fome, o desemprego, o medo e as
incertezas do amanhã marcam presença.

E, no turbilhão dos fatos sociais, políticos
e econômicos que se sucedem e nos envol
vem, com as dúvidas e incertezas que nos
trazem esta fase de transição em nosso País,
ninguém mais vive as tensões do dia-a-dia
do que as mães, pois acabam absorvendo.não
só suas próprias tensões, como as do marido
e dos filhos. ..

Não são poucas aquelas que, no anoniniato
do cotidiano, lançam-se à luta e no afã de
ajudar a família, partem em busca de um
trabalho e acabam envolvidas pela roda viva

da vida, sem poder dar aos filhos àquela aten
ção e cuidados que gostariam de dispensar
lhes, em prejuízo da própria vida familiar.

E isso nos preocupa, pois uma nação nada
mais é do que o produto da família. É nela
que se moldam os homens e as mulheres que
vão construir o nosso amanhã. A desorga
nização da família brasileira é evidente, e as
maiores vítimas são as crianças.

Aí vem a pergunta que todos nos devemos
fazer: como preservar a família - base da
sociedade - ante os fatores altamente desa
gregadores que estão solapando.os lares bra
sileiros?

Sendo a mãe a primeira e principal respon
sável pela formação e pelo desenvolvimento
do caráter do ser humano, para poder exercer
suas múltiplas funções de mãe, esposa e tra
balhadora, a mulher precisa de garantias que
lhe assegure a necessária tranqüilidade e se
gurança para o desempenho de tão impor
tantes papéis. Não temos dúvidas de que a
atenção que se der à mulher refletirá na famí
lia, especialmente nos filhos, assegurando be
nefícios a toda a comunidade.

Por isso, manifestamos aqui nossa espe
rança de 'que as justas homenagens que se
prestam às mães de nossa terra sejam respal
dadas pelo reconhecimento de suas éonquis
tas e respeito aos seus direitos, já inseridos
na Constituição, agora através da aprovação
das leis ordinárias e complementares que be
neficiarão mães, filhos e pais, enfim, a famma
e a própria Nação brasileira.

o SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES
(PMDB - RN. Pronuncia o seguinte discur
so.) - Sr. Presidente, Sra. e Srs. Deputados,
o Brasil precisa de uma reforma administra
tiva há muito tempo, e a tarefa iniciada por
Hélio Beltrão não teve a necessária continui
dade, prejudicada no Governo Sarney pela
interferência, autônoma e desestruturada,
dos diversos Ministérios e órgãos vinculados
e subordinados, revelando-se a empedernida
teimosia e a força de certos escalões do poder
informal em solapar o trabalho do Ministério
da Administração.

Talvez isso tenha provocado a impaciência
que se nota agora, pare.cendo que o Brasil
Novo é tão novo, que não conhece o velho
ditado segundo o qual "Roma não se fez num
dia", traduzido, também, na advertência po
pular de que "a pressa é inimiga da perfei
ção".

Demitindo dezenas de milhares de funcio
nários das sociedades de eco"nomia mista e
das empresas públicas, algumas insubstituÍ
veis, como a Portobrás e a Petromisa - esta
constituída numa das esperanças do Nordeste
- enquanto estão garantidos outros servi
dores da administração indireta, pela estabi
lidade constitucional dos cinco anos, o Go
verno vai provocar uma tremenda reação do
"banco de reservas", ond~ jogará funcioná
rios capazes e revoltados.

Enquanto a Ministra Zélia Cardoso diz que
eles se arranjarão na iniciativa privada, de
pois da ressurreição econômica que retiraria
o Estado do setor produtivo para a burocracia

silenciosà e cabisbaixa (menos no Banco Cen
traI, no Banco do Brasil, na Petrobrás e ou
tras mordomias), os prejudicados se prepa
ram para reagir, solapando o plano.

Se o processo" fosse mais lento, conscien
tizando os servidores da necessidade das ex
tinções e providenciando, paulatinamente, as
transferências, sem demitir nenhum com cin
co anos de serviço - mesmo das sociedades
de economia mista e empresas públicas 

<pOderia ter êxito a reforma administrativa.
Provocando o desemprego em massa de uma
elite esclarecida, marchará para o fracasso.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente,
Sra~. e Srs. Deputados.

O SR. ADOLFO OLIVEIRA (PFL -lU.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, desejei fazer uma
declaração na última quintá~feira, quando
aqui foi votado um famigerado projeto que
cria uma espécie de "A Voz do Brasil", a
ser transmitida através de cadeia nacional de
televisão, para propaganda dos trabalhos do
Congresso Nacional.

Acontece que eu estava em meu gabinete,
na Presidência da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias,
quando, após vários discursos de oradores
do Pequeno Expediente, a Mesa anunciou
a votação de certas matérias.

Eis senão quando foi colocado a votos o
projeto que instituiu o programa de quinze
minutos diários para divulgação dos trabalhos
do Congresso Nacional. Vim imediatamente
para o plenário, mas o projeto já tinha sido
votado e aprovado.

Acho profundamente estranho e lamentá
vel que nenhuma das três Comissões indica
das para opinar tenha emitido seu parecer.
O relatório - se assim pode ser chamado
um parecer quase que monossilábico e verbal
- foi dado ao conhecimento do Plenário. a
toque de caixa.

Neste momento quero protestar, até mes
mo em nome da Comissão de Defesa do Con
sumidor, Meio Ambiente e Minorias, contra
a aprovação dessa matéria. O Projeto, como
alguns desejariam e poderiam supor, não é
contrário às redes de televisão. Ele, acima
de tudo, é contrário ao telespectador, ao con
sumidor que compra seu aparelho de televi
são e o leva para casa, buscando ter uma
distração, uma informação, e será obrigado
a assistir a esse programa compulsoriamente,
todo santo dia. Meus colegas Parlamentares
não se lembraram de que, neste ano, haverá
duas horas gratuitas de propaganda eleitoral:
à noite, das 20h30 min às 21h30min, e uma
hora pela manhã. E além de tudo isso, tam
bém no horário nobre, entre 19h e 20h, have
rá mais 15 minutos de suposta defesa do Con
gresso Nacional.

Sr. Presidente, V. Ex' me perdoe, já que
a Mesa foi favorável a essa iniciativa, mas
somos livres para dar nossa opinião. Com
todo o respeito à manifestação da Mesa, o
Congresso Nacional defende-se através da
transparência das suas atividades e do traba
lho dos seus integrantes. Não será através
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ORÇAMENTO EM CRUZEIRO BTN

MAIO/90 25.497.000 21.61'8.619

JANEIRO/90 68.983.000 6.298.781

MARÇO/90 96.350. DOa, 3.261.690

dessa monótona lengalenga que iremos acres
cer alguma coisa ao prestígio do Poder Legis
lativo. Será contraproducente e altamente
negativo.

Resta-me lamentar a aprovação precipita
da do projeto, eis que estou informado de
que os Líderes não concordaram com sua
aprovação, mas apenas com sua inclusão em
pauta, tendo sido surpreendidos com essa
atabalhoada manifestação do Plenário.

Confio' em que o Senado da República re
jeite de uma vez por todas e sepulte essa
iniciativa, para que não seja compelido o Sr.
Presidente da República a fazê-lo, corrigindo
pecado grave praticado por esta Casa.

Por esta razão, naquele mesmo dia, quinta
feira, declarei da tribuna que manifestava
meu voto contrário a essa proposição. Acabo
de citar algumas razões que me levaram àque
la posição.

O SR. PAULO MACARINI (PMDB -SC.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, a Universi
dade Federal de Santa Catarina atravessa
uma séria crise por falta de verbas orçamen-,
tárias, o que levou o Presidente do seu Conse
lho Universitário, prof. Bruno Rodolfo Sch
lemper Júnior, a lançar o seguinte alerta:

"O Orçamento de Custeio e Capital
da Universidade Federal de Santa Cata
rina, para o exercício de 1990, apresen
ta-se inferior ao realizado em 1988 e'
1989.

O Orçamento de 1989 foi insuficiente
para que a UFSC cumprisse seus obje
tivos básicos de ensino, pesquisa e exten
são. A falta de recursos orçamentários
impediu a aquisição de materiais de con
sumo requeridos para o funcionamento
normal de laboratórios didáticos. As su
cessivas limitações orçamentárias anuais
têm provocado na Universidade proble
mas graves como a depreciação acele
rada no patrimônio material. A manu
tenção de prédios construídos nos anos
60 ou 70 tem sido extremamente precá
ria. Não há recursos para renovação de
pintura, recupração de concreto aparen
te com ferros expostos ao ar livre, substi
tuição de portas quebradas, substituição
das esquadrias deterioradas, troca das
cortinas deterioradas, reposição de ca
deiras em salas de aula, recuperação de
telhados sujeitos às constantes infiltra
ções de águas pluviais.

Os sistemas de infra-estrutura apre
sentam-se completamente superados. A
rede elétrica perdeu sua confiabilidade
e não suporta expansões de carga. O sis
tema de saneamento deteriorou-se face
à expansão do número de usuários e o
fechamento de banheiros Como alterna
tiva desesperada de assegurar espaço fí
sico para abrigar atividades fins. Os com
putaçiores instalados têm constantes pa
nes por estarem a condicionados em lo
cais impróprios. Constata-se o sucatea
mento de expressiva parcela dos equipa
mentos disponíveis. E sobretudo lamen-'

tável o estãdo de obsoletismo dos equi
pamentos de diversos laboratórios de en
sino e pesquisa.

Em conseqüência do exposto, houve
prejuízo de aprendizagem com repercus
são na habilitação profissional e, em al
gumas áreas, a defasagem de conheci
mento pode estar colocando vidas em
risco.

As instituições públicas de ensino su
perior têm sido responsáveis por 90%
das pesquisas realizadas no Brasil. Os
sucessivos cortes orçamentarios na
UFSC têm, como efeito, a paralisação
de diversos projetos de pesquisa em ano
damento. Obras de prédios, destinados
a abrirgar laboratórios de pesquisa e pro
gramas de pós-graduação, foram' parali
sadas. Laboratórios instalados em cons·
truções provisórias continuam funcio·

Em íaneiro de 1990; foi aprovado um
orçamento de Cr$ 68.983.000,00, corres
pondente a 6.298.781 BTN. Hoje, dispo
mos de um orçamento que equivale à
3.261.690 BTN.

A recomposição do Orçamento de
Custeio e Capital é fundamental para'
aqueles que mantêm esperanças no futu-,
ro e que projetam a modernização da
UFSC e os seus avanços no campo da
ciência e da tecnologia. Quase vencido
°problema mais difícil de qualquer orga
nização - a formação de um quadro sig
nificativo de doutores e mestres com alta
qualificação - é esperada a transforma- '
ção em realidade de projetos de implan
tação de novos laboratórios, de novos
cursos e' programas de pós-graduação,
de implantação de um sistema integrado
de informações científicas e tecnológi
cas, de execução de convênios de coope
ração internacional, de acesso computa...
dorizado a bases nacionais e internacio
nais de dados.

A perdurar a situação atual, serão sig
nificativos os reflexos na formação de
novos profissionais pela Universidade.
Percebe-se, de forma latente, a dispo
sição de professores e pesquisadores de
não repetir a postura adotada em exer
cícios anteriores, quando, apesar de todo
° esforço em busca de ampliação de re
cursos, concluíram disciplinas com de
sempenho muito aquém de uma quali
dade de ensino desejável." .

Empenho-me, pois, no apoio à solicitação
'que faz a Universidade Federal de Santa Ca
tarina para que o Sr. Ministro da Educação "

nando nas mesmas, sem quaisquer pers
pectivas concretas para início de prédios
projetados. Na pesquisa, tem sido fre
qüente a inadequação dos orçamentos
aprovados e o descompasso do crono
grama de liberação dos recursos com os
programas de trabalho propostos nos
projetos. Toma-se quase inviável a pu
blicação de livros e revistas. E tem sido
sempre uma façanha a participação em
feiras e congressos científicos.

Na extensão, tornou-se impraticável
assegurar espaço físico para a realização
de cursos de caráter permanente, provo
dando-se inibição para a tomada de no
vas iniciativas.

É necessário, pois, que seja urgente
mente resgatado o Orçamento de
21.618.619 BTN, peleiteado pelas unida
des administrativas da UFSC para o ano
de 1990, conforme quadro a seguir:

libere os recursos de custeio e capital con
soante o pretendido, a fim de que não se
verifique uma intolerável queda na qualidade
de ensino dessa instiuição, com prejuízos aos
seus alunos, professores e a toda a sociedade
catarinense.

Era o que tinha a dizer.

O SR. OSMAR LEITÃO (PFL - RJ. Pro·
nuncia o seguinte discurso.) ~Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, no dia 8 ae maio
próximo passado o Município de Silva Jar
dim, no Estado do Rio de Janeiro, come
morou mais um aniversário de sua emanci
pação político-administrativa, passados 149
anos desde a criação do então Município de
Nossa Senhora da Lapa de Capivari, que em
dezembro de 1943 passou a ser denominado
Silva Jardim.

Situado na região de. baixadas litorâneas
do Estado, Silva Jardim tem sua economia
basicamente voltada para a atividade primá
ria, em especial, para o setor rural com cultu
ras de laranja, banana, milho e feijão, sendo
que destas, a da lai:à?Ija ganha destaque por
sua expansão e comercialiZação nos mercados
do Rio de Janeiro e São Paulo.

Participando'1Tas cómemorações de 8 de
maio, tive a oportunidade de presenciar, pela'
manhã, aos desfiles escolares em homenagem
àquela data;bem como a importantes inaugu
rações de obras de benfeitorias para a comu
nidade, com destaque para as das redes de
abastecimento de água e de energia elétrica
para o bairro Cidade Nova e as obras de urba
nização do trevo de acesso à cidade, na
BR-101.

Administrado pelo operoso Prefeito Anto
nio Carlos Lacerda, em conjunto com o Sr.
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Elmari Alves do Nascimento, Vice-Prefeito
do Município, Silva Jardini tem hoje um go
verno equilibrado e transparente; que ao lon
go de seus quatorze meses de atuação tem
sido norteado pelas realizações de interesse
comunitário, dentre as quais posso destacar
a reabertura de algumas escolas fechadas há
mais de dois anos; o asfaltam~nto, calçamen
to e iluminação de diversas ruas; a ampliação
do posto de saúde da cidade, aumentando
de cinco para 21 os médicos contratados; a
aquisição de uma nova ambulância e de um
caminhão Mercedes Benz; a recuperação do
equipamento da policlínica e de todos os seus.
subpostos; distribuição de mais de 20 tone
ladas de calcário para os pequenos agricul
tores e a promoção de vários eventos voltados
para a área rural, como o II Encontro de
Soja; a inauguração de várias quadras poliva
lentes de esporte, distribuídas por todo o mu
nicípio; e, por último, entregando os melho
ramentos que já fiz menção de inauguração'
neste pronunciamento.

Congrat.ulo-me com o povo de Silva Jardim
po~ mais um aniversário de sua cidade, que

, hOJe, bem tratada por sua administração, vol
ta a destacar-se como uma das mais belas,
aprazíveis e promissoras cidades do interior
do meu Estado.

Era o que tinha a dizer.
. O SR. -CARLOS VINAGRE (PMDB 

PA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, recursa
mo-nos a acreditar que seja inspirada num
bairrismo que nunca existiu nos Estados da
Amazônia a anunciada intenção de transferir
a sede da Superintendência Regional da Cai
xa Econômica Federal de Belém para Ma
naus, sabido que a atual localização respon
de, plenamente, aos interesses econômicos
da Região Norte do país, com quatro Esta-

o dos, cerca de 9 e meio milhões de habitantes,
dos quais mais de 5 milhões e 300 mil nos
Estados do Pará e do Amapá e menos de
4 milhões no Acre, Amazonas, Rondônia e
Roraima, lotadas nos dois primeiros Estados
32 agências e ápenas 2 nos demais Estados.

Em março deste ano os contratos habita
cionais chegavam, no Patá e Amapá, a quase
;Z bilhões e 300 milhões de cruzeiros, não atin
gindo 1 bilhão nos outros quatro Estados.

No dia dia 30 de janeiro, a soma dos depó
sitos da CEF no Pará era o dobro daquela.
verificadà no Amazonas, enquanto a arreca
dação era de cerca de 4 e meio milhões de
cruzeiros no Pará e 3 e ineio milhões no Ama
zonas..

Ta!pbém 'a arrecadação das loterias foi o
dobro no Pará, em relação ao Amazonas,
chegando a seis vezes màis o valor dos penho
res no Pará e a vinte vezes mais as aplicações

· por pessoa jurídica, em dezembro de 1989.
As aplicações de pessoa física alcançaram

· o triplo do valor e os contratos ativos soma
rlijU o dobJ;o no Estado do Pará.

·Esses dados parecem-nos suficientes para de
sautorizar'essa anunciada transferência de se
de da Superintendência Rêgional da: Caixa

,Econômica Federal da Amazônia Ocidental
. de;: Belém para Manaus; que não resultaria

em qualquer benefício, nem para a.economia
regional nem para aquela instituição de cré
dito.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. FERES NADER (PTB - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden

I te, Sras. e Srs. Deputados, o que me traz
a esta tribuna é o desejo imarcescível de ver
realizada uma das aspirações maiores de flu-

o minenses e mineiros, na busca do progresso
e do desenvolvimento, através da reciproci
dade de mercado.

No ano próximo pretérito, tive o ensejo
de reivindicar, por reiteradas vezes, ao extin
to' Ministério dos Transportes, a conclusão
das obras de abertura e de asfaltamento da.
estrada que liga o distrito barra-mansense de .
Quatis, no Estado do Rio de Janeiro, a Liber
dade, no Estado de Minas Gerais, projeto
iniciado na época do Império.

Na ocasião, argumentei, através dos prinCí
pios que davam sustentação ao meu pedido:
favorecer o desenvolvimento do turismo em
Quatis, onde há uma fonte de água mineral
e' alguns pontos interessantes para quem pro
cura a paz no campo; encurtar o percurso
rodoviário do' Rio às estâncias hidrominerais
de Minas em pelo menos uma hora; servir
de corredor para o escoamento da produção
leiteira e agrícola, das fontes que se situam
na região para os centros maiores, principal
mente para o eixo Volta Redonda-Barra
Mansa; abrir novas perspectivas para o de
senvolvimento da região, que abriga peque
nos distritos com grande potencial turístico:
Passa Vinte, Vila da Fumaça e Joaquim Lei
te, entre outros.

Entretanto, o extinto Ministério dos Trans
portes, segundo informações de seus setores·
específicos, esbarrou na falta de recursos.

. Mas os mineiros e fluminanses, que tiveram
o seu sonho mais uma vez adiado, não se
afastaram da sua aspiração nem permitiram
que sua esperança se esmaecesse.

Por isso, Sr. Presidente, estou fazendo um
apelo às autoridades do setor dos transportes,
no sentido de que a estrada Quatis-Liberdade
seja concluída, levando desse modo o pro
gresso e o desenvolvimento a uma região que
interliga dois Estados importanti;ls deste País.

Tenho certeza de que o meu apelo, que
interpreta os anseios do povo, não se perderá
no vazio. Ao contrário, há de ecoar na cons
ciência d{lS nossa~ autoridades maiores.

O SR. ROSÁRIO CONGRO NETO (PSDB
- MS. Pronuncia o seguinte discurso.) 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a luta
dos Parlamentares do Centro-Oeste aliados
aos do Norte e Nordeste na Assembléia Na-

. cional Constituinte assegurou importante
conquista para a ampliação de programas de
financiamento para o setor produtivo dessas
regiões, atraves de suas instituições financei
ras de caráter regional.

Determina o art. 159, inciso I, alínea "C",
da C;onstituição Federal, que a União entre

:gue; do produto de arrecadação dos impostos
.sobre a renda e proventos de qualquer natu
reza e sobre produtos industrializados, 3%

dô arrecadado sobre 47%, os quais deverão
servir para a promoção do desenvolvimento
equilibrado do Brasil e aos interesses da cole
tividade. Determina ainda o art.. 192, § 29

que 'esses recursos sejam depositados em ins
tituições regionais de crédito e por elas apli
cados.

Criou-se, na Constituição Federal de 5 de
·março de 1988, o Banco de Desenvolvimento
do Centro-Oeste, para dar cumprimento aos
propósitos do artigos que acabo de citar.
A criação do Fundo Constituicional das re
giões Norte, Nordeste e Centro-Oeste repre
senta a vontadde de todos aqueles que, co-

o nhecendo em profundidade os problemas das
suas regiões, desejam ver encaminhada a so
lução que colocará fim aos obstáculos que
emperram o progresso e o bem-estar de par
cela considerável da população brasileira, so
frida e ansiosa para viver dias melhores.

Infelizmente: até agora o preceito constitu
cional não foi atendido.

Não é aceitável que sob o manto do progra- o

ma econômico que o Governo vêm execu
tando continuem bloqueados, pelo Banco

,Central do Brasil, 2,5 bilhões de cruzeiros,
que deveriam estar à disposição do empre
sariado do setor produtivo para o atendimen
to a programas de desenvolvimento regional

o e execução de importantes obras de infra-es
· trutura.

Enquanto o Banco de Desenvolvimento do
Centro-Oeste não é instalado, está claro que

,o Banco do Brasil é o agente financeiro legal
para financiar os projetos viáveis, enquadra
dos nos termos da Carta Constitucional vi
gente.

Faço desta tribuna apelo veemente ao Pre
sidente da República e ao Presidente do Ban-

•co Central para que o primeiro determine
e o segundo libere esses recursos, sob pena
de, se assim não fizerem, estar caracterizado
flagrante desrespeito à Constituição Federal,

I que todos juramos defender e cumprir.

o SR. OCTÁVIO ELÍSIO (PSDB -MG.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi·
dente, Sras e Srs. Deputados, desejo mais
uma vez, desta tribuna, manifestar minhas

:preocupações com relação à reforma admi
nistrativa e à política de privatização das esta-

·tais incluídas no Plano Collor. Pela Medida
,Provisória n" 151, foi proposta a extinção da
Petromisa - Petrobrás Mineração S.A. Pedi
mos destaque para votação de emenda que

·propunha. a absorção daquela empresa pela
o Petrofértil - Petrobrás Fertilizantes S.A.
Não conseguimaos ver esta nossa proposta

,aprovada pela falta de sensibilidade dos parti
dos majoritários, do Governo e do PMDB,
e estamos correndo o lisco de ver alienada,
a grupos privados não idôneos, a únida mina
de sal de potássio da América do Sul, produto
essencal à fabricação de fertilizantes e tercei
ro item de nossa pauta de importações mine
rais, depois do petróleo e do carvão. O mais
grave é que os direitos minerais correspon
dentes à área pertenciam a«;> Grupo Lume,
de idoneidade duviélosa, e, sob a justific;ativa
~e que a lavra do potássio interferia na áção
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da Petrobrás na bacia sedimentar de Sergipe,
crio,u-se a Petromisa, com a tansferência dos
referidos direitos à subsidiária da Petrobrás.
O Grupo Lume entrou na JustiçaJ'ara reaver
a jazida e o processo prossegue aguardando
decisão. A'extinção da Petromisa pode trazer
de volta ao Grupo Lume a posse da mais
importante fonte de fertilizante potássica do
País. O Curioso é que a Petromisa é a única
empresa 'de produção, e não de prestação
de serviços, incluída no rol dos órgãos em
éxtinção. Não foi incluída, como outros, en
tre as a serelI}. privatizadas' no Plano Collor.

Outro assunto que gostaria de trazer aqui
hoje" Sr. Presidente, refere-se à CSN 
Companhia Siderúrgica Nacional. Na semana
passada, foram fechadas duas minas de car
vão em Crisciúmae demitidos cerca de 1.500
trabalhador~s .:.... alguns, já definitivamente
marcados em sua saúde pelo rigor da mina
~~J11errân~~~e carvã,?, dificilmente podendo
conseguir novo emprego. As coisas ·aconte
ceram de um dia para o outro e apanharam
os traballíadores de surpresa. Em Volta Re
donda, há ameaças de demissões. Em Minas
Gerais, a CSN mantém a mina de minério
de ferro de Casa de Pedra em Congonhas,
e a Mineração de calcário em Arcos, que
abastecem Volta Redonda. Não sabemos
quais os planos do Governo Collor para essas
mirras.

Em artigo publicado no Jornal do Brasil,
de hoje, o Presidente da CSN, Roberto Lima
Neto, fala do plano de recupração da empre
sa, que consta, dentre outras metas, de "exa
me das atividades externas de Volta Redonda
(minas de minério de ferro e de calcário) ... ·"
Se se pretende privatizar a CSN, é possível
que se comece por' acabar com sua atividade
de mineração, extinguindo cargos, demitindo
pessoal e redu~indo o tamanho da empresa.
Isto' representaria privatizar a siderúrgica e
cada uma das minas, isoladamente.

Tenho receio de que se repita em Minas
o que aconteceu em Santa Catarina. A mina,
de Casa de Pedra é 'estratégica, pela quaij.-.
dade de seu minério, por sua localização, por
ter a infra-estrutura da mina implantada e
por ser administrativaménte racionalizada.
Vender seu minério de ferro no mercado afir
mo que é um bom negócio, rentável. Por
tudo isto, haverá muitos pretendentes, mas
Casa de Pedra não pode ser irresponsavel
mente alienada. Defendo que deva ficar sob
controle estatal. Se for levada à frente a priva
tização da CSN, (com o que não concordo,
pelas condições estratégicas que seu presi
dente acentua no referido artigo) a melhor
alternativa que fica à mineração de ferro da
CSN em Congonhas é sua transferência para
a Companhia Vale do Rio Doce, competente
e efeiciente empresa de mineração estatal.
Neste sentido, estou solicitando posiciona
mento da Comissão de Minas e Energia da
Câmara dos Deputados e enviando expedien
tes à Companhia Siderúrgica Nacional e à
Companhia Vale do Rio Doce.

Sr. Presidente, desejo adicionar ao meu
pronunciamebto outro assunto.

O Governo Collor repete os métodos admi
nistrativos próprios do autoritarismo. Não
bastasse o tratamento desrespeitoso dado em
geral ao funcionário público, colocando jun
tos o privilegiado de dois ou mais empregos,
o contratado pelo fisiologismo político, o inao

dimplente ou permanentemente ausente, e,
de outro lado, aqueles que fazem andar com
seriedade e competência, a máquina pública,
que entraram por concurso e recebem péssi
mos salários, não bastante isto, que alimenta
todo dia a arrogância do Secretário Nacional
de Administração, repete-se também o méto
do de exoneração ou demissão por surpresa,
publicada no Diário Oficial para ser lida no
dia seguinte pelo interessado.

Foi, deste modo, exonerado o Sr. José Car
los Carvalho da Presidência do lbama. Um
dos mais sérios e competentes homens públi
cos que conheci, dirigiu o Instituto estadual
de Florestas de Minas Gerais, foi diretor do
lBDF e do lbama e, tendo assumido a presi
dência interinamente, depois da exoneração
de Werner Zufauf, é agora surpreendido com
sua .exoneração pelo Diário Oficial. Lamen
táve1. José Carlos dava dignidade a um setor
importante, odo meio ambiente, do Governo
Collor, e não merecia ser mais uma vítima
da arbitrariedade e da prepotência.

O SR. LÉZIO SATHLER (PSDB - ES.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, criada sob a
denominação de Polícia de Estradas de Roda
gem, a atual Polícia Rodoviária Federal com
pletará, no próximo dia 24 de julho, 62 anos
de inestimáveis serviços prestados ao País,
integrada à estrutura do Departamento Na
cional de Estradas de Rodagem, órgão ao
qual o Decreto n' 6.651, de 25 de setembro
de 1941, conferiu a atribuição de fiscalizar
o trânsito nas estradas construídas ou conser
vadas pela União.

Os conliecidos e respeitados guardas ou
patrulheiros rodoviários, com seu tradicional
uniforme cáqui, constituem a autoridade por
excelência nas artérias que cruzam o terri
tório naci,onal. Preparados não só para preve
nir e reprimir abusos ou infrações de tráfego,
são também ótimos conselheiros e informao
tf!s.

Vigilantes atentos e aptos a entrar em ação
a qualquer hora do dia ou da noite, os poli
ciais rodoviários são pronto-socorristlts segu
ros e eficazes, responsáveis pela preservação
de muitas vidas nos incontáveis acidentes que
ocorrem diariamente em nossas perigosas ro
dovias, CÓIll trechos sinuosos, pistas mal sina
lizadas, com óleo ou esburacadas, entronca
mentos congestionados e muitas outras defi
ciências que põem em risco a segurança de
milhões de usuários e seus veículos

Trabalhando em condições adversas, os an
jos do as\ato, sujeitam-se a uma série de peri
gos e dificuldades-no comando do tráfego,
na escolta de cargas excedentes ou de alta
periculosidade, na apreensão de animais sol
tos no leito das estradas e no atendimento
a outras sérias ocorrências como o roubo de
carros, a sonegação, o tráfico de drogas, o

contrabando e o descaminho, muitas vezes
arriscando a própria integridade física.

Ainda bem, Sr. presidente, Sras. e Srs. De
putados, que os componentes da admirável
corporação são preparados para atuar nas
mais diversas situações, após passar por seve
ros exames de seleção, estágios de adaptação
aos serviços e cursos de instrução, nos quais
adquirem os conhecimentos técnicos, teóri
cos e práticos, indispensáveis ao desempenho
de suas importantes atribuições, como aulas
de socorro de emergência, combate a incên
dio, relações humanas e noções de Física,
de Direito e outros ramos de conhecimento
pertinentes à profissão.

Pelo exemplar cumprimento de suas atibui
ções, nobre colegas, os integrantes da Polícia
Rodoviária Federal merecem as homenagens
da sociedade brasileira, que devem ser tradu
zidas, não só através do carinho e do respeito,
mas também de melhores condições de traba
lho por parte do Poder Público, inclusive em
termos de remuneração, sendo para tanto ne
cessária a destinação de recursos orçamen
tários condizentes com as responsabilidades
e competências que lhes são inerentes.

Vale registrar, Sr. Presidente, Sra. e Srs.
Deputados, que a Constituição de 1988, reco
nhecendo as características próprias da cor
poração, seu alto grau de especialização e
sua condição de mantenodora da segurança
nas estradas federais, consagrou-a como um
dos órgãos incumbidos da' preservação da or
dem pública e da incolumidade dos cidadãos
e do patrimônio, ao definir a segurança públi
ca como dever do Estado, direito e responsa

'bilidade de todos (art. 144).
Ao parabenizar a direção da Polícia ,Rodi

viária Federal e todos os seus componentes,
pela extensa e brilhante folha de serviço pres
tados ao Brasil, ao longo de 62 anos de exis
tência, estendemos esta homenagem às cor
porações policiais rodoviárias dos Estados,
bem como aos guardas municipais de trân
sito, que, no âmbito das respectivas jurisdi
ções, contribuem para a manutenção da segu
rança do trânsito e do tráfego nas ruas, estra
das e rodovias de todo o País.

O SR. JORGE HAGE (PDT - BA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, os jornais p~bIi
cam hoje aquilo que ví)lhamos cobrando há'
vários dias: uma pesquisa de acompanhamen
to da evolução da opinião brasileira a respeito
do chamado Plano Collor.

Os dados revelam exatamente o que sus
peitávemos: uma queda acentuada na aceita
ção da população, e o desmascaramento da
ilução, apesar de toda barragem da proga
panda, sobretudo através do meio que atinge
a massa, ou seja, a televisão, e especialmente
de determinados canais que detêm as maiores
fatias da audiência. Vejo, SI. Presidente, co
mo a clareza começa a chegar até às mentes
menos informadas. Tome-se por exemplo a
capital do meu Estado, a cidade do Salvador,'
onde a esta altura a ilusão colorida já perdeu
a mãioria da opinião pública, não contando
com mais do que 45% de aceitação para o
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plano, na primeira pergunta da pesquisa Data
Folha hoje publicada. À segunda pergunta
apenas 32% da população de Salvador res
ponderam que se consideram mais benefi
ciadas pelo plano. À terceira, não menos que
68% já entendem que o desemprego vai au
mentar. E na quarta pergunta apenas um
quarto da população, ou seja, 25%, acha que
o seu poder de compra hoje é maior que
antes do Plano Collor.

Congratulo-me, Sr. Presidente com os
meus conterrâneos por já haverem percebido
o engodo e a empulhação que desde o primei
ro mõmento apontamos.

Mas, Sr. Presidente, venho a esta Tribuna,
hoje, sobretudo, para registrar importante fa
to ocorrido lá mesmo, em Salvador, neste
final de semana, que foi o Encontro de Lide
ranças Sindicais promovido pelo Movimento
Sindical Baiano, com apoio do DIAP, onde
foram debatidos, com cerca de uma centena
de lideranças sindicais, não só os.problemas
causados à classe trabalhadora pelo pacote
recessivo do Governo, mas a importância da
mobilização em torno deste Congresso, que
nos próximos dias irá votar uma das mais
importantes e absurdas medidas provisórias,
a de nO 185, que pretende restabelecer o fami
gerado efeito suspensivo das decisões dos Tri
bunais Regionais do Trabalho. Os trabalha
dores brasileiros, apesar de tudo, ainda con
fiam ou em que esta Casa seja capaz de colo
car-se de pé, de não curvar-se mais uma vez
aos desígnios do pretenso ditador do outro
lado da rua e derrube a Medida Provisória
nO 185, bem como os vetos desse Presidente
autoritário e exibicionista à Lei nO 8.030.

Quem sabe, sendo este um ano eleitoral,
a pressão popular possa surtir algum efeito
na cabeça daqueles que aqui têm oferecido
a maioria de votos obedientes aos d<:sígnios
.ditatoriais do Planalto. Quem sabe, também,
a queda da aceitação popular do pacote reces
sivo seja capaz de contribuir para que esta
Casa seja sensível aos interesses da maioria
trabalhadora.

oSR. VILSON SOUZA (PSDB-ES.Pro
lllincia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
Ü:i; e Sras.e Srs. Deputados, os vários gover
nos brasileiros têm-se deparado co~ o grande
desafio que constitui o setor educacional, sem
que tenham conseguido superá-lo. No limiar
do terceiro milênio, lutamos ainda cOm as
trevas do analfabetismo, nas quais se deba
tem ainda cerca de 26,6% da nossa popula
ção, ou seja, dos 114,6 milhões de brasileiros
acima dos 5 anos de idade, 30,S milhões são
analfabetos.

Estimativas do MEC prevêem o i.itenOi
menta de 88,9% da demanda para o l' grau
no ano 2000, o que ainda é pouco. No que
tange à pré-escola, porém, o quadro é muito
mais sombrio, é assustador: a previsão é de
se atender a apenas 22,48% da demanda, pa
ra a faixa dos 4 a 6 anos.

Entretanto, existe o consenso de que a edu
cação é uma das chaves mestras da demo
cracia - desde que não constitua privilégio
de um número mais ou menos limitado de

indivíduos, mas que seja aberj:a ou oferecida
a todos, segundo a norma fundamental da
democracia.

O inverso também é verdadeiro, já que
igualmente se pode afirmar ou mesmo seria
mais exato considerar que a democracia é
a chave mestra da educação.

Assim, conclui-se que é da educação que
depende o futuro das nações, e a história
dos países civilizados comprova tal assertiva.

O desenvolvimento progressivo do ensino
primário nos diversos. países europeus e nos
Estados Unidos da América ao longo do sécu
lO XIX foi um dos fatos fundamentais que
mais contribuíram para a Revolução Indus
trial. Na màioria dos países europeus havia
cerca de 50 analfabetos para cada 100 adultos
antes de 1850; ao final do século, esse número
não chegava a lO, em muitos deles.

Mais ou menos na mesma época, começou
a surgir na Europa um grande movimento
de interesse com a sorte e educação das crian
ças abandonadas, e datam desse tempo as
inovações do grande educador Froebel, que
ao invés de considerar a escola uma entidade
filantrópica, fez nascer a pré-escola com mol
des estritamente pedagógicos.

A éle se deve o maIs largo passo da história
da educação em favor do reconhecimento da
educação pré-escolar, como fase que deve
merecer dos pais e educadores a mais cuida
dosa'atenção pelos benefícios que pode gerar
nas etapas posteriores do educando.

A preocupação com a pré-escola no Brasil
foi despertada a partir de 1894, e muito pouco
progrediu. Quantro décadas mais tarde, co
mo vitória da legislação trabalhista, foram
criadas as primeiras creches, mas somente
muito depois essa tarefa passou a constituir
dever de Estado.

Somente nos últimos anos a legislação bra
sileira passou a dedicar algum cuidado quanto
ao pré-escolar, através de prescrições quanto
ao seu atendimel)to.

Não obstante, o problema, sobretudo nas
famílias de baixa renda, permanece, se não
desatendido, mas aeixando ainda muito a de
sejar, sobretudo diante da desordenada mi
gração para as grandes cidades e o crescente
ingresso das mulheres no mercado de traba
lho, o que contribui para agravar a questão.

Entretanto, preocuparam-se os Constituin
tes com a questão, e dentre os numerosos
direitos assegurados pela Carta Magna aos
trabalhadores e dependentes destaca-se o art.
70, inciso XXV, que assegura "Assistência
desde o nascimento até seis anos de idade
em creches e pré-escolas".

Como a norma não é auto-executável e
tem natu1'aza programática, necesita de ser
regulamentada, a fim de que se torne efetiva.

Assim, não se justifica que até agora não
tenha o Congresso Nacional legislado sobre
matéria de tal relevância, já que a mesma
representa importante mudança na área edu
cacional e um primeiro passo no sentido do
atendimento a uma das mais básicas e impe
riosas necessidades do País.

Conclamo, pois;.Qs nobres pares a conce
derem ao assúnto. a prioridade que merece,

acelerando sua regulamentação, a fim de que
se. possa, de uma vez, alijar o fantasma do
anJllfabetismo desta Nação, favorecendo o
seu desenvolvimento e o fortalecimento de
nossa democracia.

o SR. ALDO ARANTES (PC do B -GO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr'> e Srs. Deputados o Governo Co
Ilor, não satisfeito com o uso arbitrário das
medidas provisórias que promoveram no País
o desemprego em massa, o achatamento dos
salário, o confisco indiscriminado da poupan
ça e a entrega das empresas estatais ao capital
estrangeiro, volta-se agora contra as univer
sidades públicas brasileiras.

Sacando do bolso do colete números alea
tórios, sem o mínimo de justificativas técni
cas, o Governo anuncia a demissão de 360
mil funcionários públicos e tenta impor às
universidades o corte de mais de 50 mil de
seus servidores. Tal atitude não está emba
sada em qualquer estudo elaborado pelo
MEC, pelo contrário, tem simplesmente o
efeito de satisfação do Governo ao setor pri
vado, que cobra a contenção do déficit pú
blico.

Com apenas dois meses, o Governo Collor
já investiu contra os mais variados e impor
tantes setores da sociedade brasileira, deixan
do incólume os bancos internacionais e a dívi
da externa do País e criando fórmulas que
permitiram ao grande empresariado a libera·
ção de todo o seu dinheiro bloqueado pelo
confisco de março.

Os trabalhadores, ameaçados com o de
semprego, vêem os seus salários perderem
os 84% da inflação de março, os 44% da
inflação de abril, e certamente a inflação de
maio. Ao mesmo tempo, o Governo anuncia,
com o maior cinismo, os expurgos nos cálcu·
los da inflação, nos mesmos moldes promo·
vidas por Delfim e o tempo da ditadura.

Empresas .estatais rentáveis e estratégicas
vão sendo "saneadas" pelo Governo para se·
rem entregues e preço de banana para o pri·
meiro comprador, nacional, ou muito pr~va

velmente estrangeiro.
Com o conluio da Rede Globo, e com volu

moso aparato de marketing, o Governo Co
llor promove uma campanha de desmorali
zação do serviço público, procurando criar
um ambiente favorável para demitir e arro·
char salários dos servidores, omitindo sempre
que, se há apadrinhados no serviço público,
estes foram indicados pelos mesmos partidos
e políticos que apoiaram a ditadura, apoia
ram Sarney e apoiam hoje Collor.

A Constituição brasileira aprovada em
1988 garante a destinação de, no mínimo,
115% do Orçamento global da União à educa
ção e garante, ainda. autonomia administra
tiva e didática às universidades 90 País. Não
há como, dentro da legalidade, o Governo
impor às universidades um corte tão brutal·
em seu pessoal administrativo e..docente.
Além disto, declarações públicas de Reitores
das mais diversas universidades atestam que
o prógramado corte de pessoal <;>brigaria estas
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universidades a fecharem suas portas em defi
nitivo.

Manifesto, portanto, o meu mais veemente'
repúdio a esta intenção anunciada com estar
dalhaço pelo Governo. Conclamo os Srs. De
putados a lutarmos em defesa da universi
dade brasileira, ameaçada por este Governo
déspota, que governa através de novos "de- ,
cretos-Ieis", ignorando toda a sociedade e in
vestindo contra o que de mais sagrado há
em um país, a educação de se!! povo, os salá
rios de seus trabalhadores, as pequenas eco
nomias amealhadas com sacrifício por sua po
pulação, e suas empresas estratégicas,

Conclamo em especial a bancada de Goiás,
'que aqui, infelizmente, em sua maioria, apóia'
Collor, a lutar em defesa da Universidade'
Federal de Goiás e impedir a concretização
desse projeto criminoso anunciado pelo Go
verno. Qualquer demissão tanto na UFG, co
mo na Escola Técnica Federal de Goiás, in
viabilizará o funcionamento desses estabele
cimentos de ensino tão caros ao povo goiano.

,É necessário" termos claro que estas anun-
ciadas demissões de servidores das univer

,sidades e escolas técnicas fazem parte de um
plano maior, de privatização das escolas pú
blicas brasileiras. Por isto, é necessária a mo
bilização de toda a sociedade para fazer fren- ,
te a mais este crime arquitetado pelo Go
verno Collor.

A solidariedade aos servidores e profes-'
sores das eS'00las públicas é imperiosa da mes
ma forma que o repúdio veemente às inten
ções nefastas de Collor e seu Ministro da Edu
cação.

O SR. NEY LOPES (PFL~ RN. Pronun·
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, chego do Rio Grande
do Norte e constato o estado de miséria e
abandono em que se encontra o interior da·
quele Estado, em decorrência da "seca ver
de" que se abate sobre o seu territ6rio.

Multidões de famintos, desagregação, de
sespero: este é o quadro desolador. E o risco
permanente de saques e violência, com ho
mens e mulheres buscando algo para comer.

Recentemente, esteve visitando o Estado
o Sr. Egberto Batista - Secretário para As
suntos Regionais da Presidência da Repúbli·,
ca. Até o momento, nenhuma providência
concreta foi tomada.

E o povo, em busca de água'para matar
a sede, fica inquieto, apelando para os políti
cos, como instrumento de salvação final.

Sr. Presidente, sugiro que todos os parla
mentares federais do estado - Deputados
e Senadores - acima das siglas partidárias,

, solicitem audiência ao Presidente Fernando
éollor e descrevam, pessoalmente, a S. J;lx' ,
o estado de carência do Estado. Este é o I
caminho para o político cumprir o seu dever. :
Afinal, n6s, Parlamentares, podemos pouco
além disso. Estamos limitados pelas circuns- :
tâncias e somente a nossa voz erguemos para I
o registro da Hist6ria.

Sr. Presidente, fica, pois a sugestão deste
Parlamentar: solicitar imediatamente uma '
audiência ao Presidente Fernando Collor,
com a presença de todos os Deputados e Se-

nadores do Estado; após o retomo ao País
do Senador José Agripino na próxima quarta
feira. Todos'reunidos apelaremos, em instân-.
cia final, ao Presidente da República, para
que, com urgência, sejam adotadas providên
cias e medidas a serviço do Rio Grande do
Norte, que atravessa um momento de crise
e necessidade, pela seca v~rde que assola o
seu território.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. DORETO CAMPANARI (PMDB
- SP. Pronuncia o seguinte discurso) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados parece
que o Presidente Fernando Collor aprendeu
e conservou as convicções parlamentaristas
do Senador Arnon de Melo, prócer da UDN,
partido que, na Constituinte de 1946, apre
sentava nítida maioria adepta do regime de
gabinete, o Chefe do Executivo não tem ne
gado sua intenção de promover o plebiscito'
que a Constituição prevê e lutar pela implan-,
tação do parlamentarismo, que s6 não está
vigorando no País por interveniência do Pre
sidente José Sarney - da antiga "banda de
música" udenista - pressionado pelos seus
Ministros militares.

Tem o Presidente quatro anos para prepa
rar uma infra-estrutura administrativa capaz
de oferecer seguro suporte ao futuro regime
e tudo indica, pelo seu interesse em enxugar
a máquina burocrática, eliminando os FAS
e reduzindo drasticamente os DAS, para a
profissionalização do setor, afastados o ama
dorismo e o filhotismo político e parental.

O que caracteriza o parlamentarismo, além
da sua autenticidade representativa, éom os
chefes de governo substituíveis a qualquer
tempo, é justamente a eficiência administra
tiva, com burocratas de carreira ocupando
os cargos de confiança, mantida a sistemática,
do concurso público e da efetivida<:le dele de
corrente.

Nesse sistema de gabinete, a economia é
instrumento ancilar da sociedade e não um
ergástulo para puni-Ia ao talante de medidas
provisórias, decretos-leis ou leis "elegadas,
figuras que se tomam necessárias num regime,
em que o chefe do governo é escolhido pelo
parlamento.

A partiCipação dos p~rtidos e dos grupos
de pressão da sociedade no encaminhamento'
de todas as questões de interesse público,
por via do Legislativo, é plenamente assegu
rada no parlamentarismo, que não se compa·
dece dos sonhos caudilhescos de alguns políti
cos, despreparados para o verdadeiro exer
cício do Poder, que emana do povo e deve
exercer-se exclusivamente em seu benefício.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr~ e Srs. Deputados, neste último
domiIigo, o Brasil festejou o Dia das Mães.
Mas, apesar do pouco ou nenhum destaque'
dado pela mídia, comemora-se também nesta
data o Dia Nacional de Denúncia contra o I

racismo, como ficou nacionalmente conhe.
cido para os negros o 13 de .maio, dia em
que foi abolida a çsçravidão. No entanto, é ,

bom lembrar que, se a escravidão foi abolida,
o preconceito racial continua existindo; está
presente no cotidiano do povo negro, derru
bando o mito da chamada democracia racial.

Neste ano, o .Dia Nacional de Denúncia
contra o Racismo teve a feliz c~incidência,
de ser comemorado junto com o Dia daS
Mães. Isto nos faz recordar um fato histórico,
intimamente ligado a esta dupla comemora
ção, Abolição da EscravidãolDia das Mães.
Refiro-me à edição da Lei do Ventre Livre,
que concedia liberdade aos filhos dos escra
vos: "Declara de condição livre os filhos de.'
mulher escrava que nascerem desde a data
desta lei" (Lei n' 2.040, de 28 de setembro
de 1871). ,

Evocando minha condição de mãe negra,
presto minha homenagem às mães brasilei·
ras, especialmente à mulher-mãe negra, res
saltando a importância da atuação de nossas
antepassadas na resistência contra a escra·
vidão.

É bem verdade que, antes da Lei do Ventre
Livre, verificou-se uma baixa taxa de natali
dade, como forma de resistência da própria
escrava, que não se interessava em dar à luz
um filho escravo, do qual teria que se separar
mais cedo ou mais tarde. As mulheres desen
volveram, então, métodos anticoncepcionais'
eficazes, que impediam a natalidade, além
de recorrer comumente ao aborto. Ou seja,
nem o direito sagrado e biológico que toda
mulher tem de ser mãe nossas antepassadas
tiveram.

Pois bem, Sr. Presidente, evocando a dupla
,comemoração deste 13 de maio, pergunta
mos: e o que foi feito dos filhos destas escra
vas-mães, postos então em liberdade?

Antes de querer proteger o menor filho
de escrava, como apregoam alguns, o prin
cipal objetivo da Lei do Ventre Livre foi de·
sobrigar os senhores de escravos de criar estas
crianças, pois quando chegassem à adoles
cência com certeza procurariam a verdadeira
liberdade negada nas senzalas a seus pais e
a si mesmos.

A situação marginal na qual foi atirado o
homem e a mulher negros, após a escrávidão,
é um dos fatores responsáveis pelo grande
número de crianças negras abandonadas. É
inegável que mais da metade dos 35 milhões,
de crianças abandonadas são negros ou des
cendentes (mulatos, pardos, morenos).

A história do abandono da criança negra
vem de muito tempo. Tem seu início com
a própria Lei do Ventre Livre. Ao mesmo
tempo que II lei determinava que toda criança
nascida daquela data em diante não mais seria
escrava, determinava também que a mesma
deveria permanecer junto da mãe até os vinte
e um anos, permanecendo, portanto, escrava
até a maioridade. Quando o senhor de enge·
nho não se interessava pelo menor, este deve
ria ser enviado para uma espécie de orfanato.
O governo de então abriu uma casa para abri
gar estas crianças. Mas, de cada 100 crianças
que lá entravam, 80 morriam antes de com
pletar um ano de idade. Na"prática, esta lei'
separava as crianças de seus pais, desestru-

'turando a faniília negra. Então, podemos
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ronc1uir que, com a Lei do Ventre Livre '
ensinada nas escolas como uma coisa boa que
aconteceu aos escravos - surgiram os primei
ros menores abandonados do Brasil.

Sr. Presidente, diante desse resgate histó~·

rico, fazemos nova indagação: e onde anda
rão os filhos dos filhos dos descendentes de
escravos, esses mesmos que habitam as fave
las e os cortiços brasileiros? A resposta, Sr.
Presidente, é incrédula e assustadora! Faz
parte, por exemplo, de relatórios divulgados
sobre estatísticas de extermínio de crianças
e adolescentes no Brasil, como a pesquisa
feita pela Secretaria de Polícia Civil do Esta
do do Rio de Janeiro, entre 1984 e 1989.
Esse levantamento registra a morte de 1.081
crianças e adolescentes e - pasmem! - a
maioria negra - 617 menores - e do sexo
masculino, com idades que variam de 15 a
18 anos.

A idêntica constatação chegou ampla pes
quisa do Ibase - Instituto de Análises Sociais
e Econômicas e do Movimento Nacional Me
ninos e Meninas de Rua: dos casos registra
dos no Instituto Médico Legal de 16 Estados
pesquisados.sobre mortes violentas de crian
ças, 52% destas eram negras.

Já ultrapassamos o centenário da abolição
e até hoje a situação do negro se manifesta
eJll problemas sociais da maior gravidac!e, co
mo os que acabamos de mencionar. E fácil
chegar à triste constatação de que o negro
foi relegado à marginalização social e econô
mica, ao esquecimento de seu papel, na for
mação da nacionalidade brasileira, à discrimi
nação e preconceito racial. Em pleno final
do Século XX ainda precisamos realizar ma
nifestações a cada 13 de maio - e que a
mídia não divulga - para protestar contra
o racismo, que continua a existir em nosso
País.

Joaquim Nabuco afirmou: "Há trezentos
anos que o africano tem sido o principal ins
trumento da ocupação e da manutenção de
nosso território pelo europeu, e que seus des
cendentes se misturam com o nosso povo.
Onde ele não chegou ainda, o País apresenta
o aspecto com que surpreendeu seus prhriei
ros descobridores. Tudo o que significa luta

,do homem com a natureza, conquista do solo
para habitação e cultura;estradas e edifícios,
canaviais" e cafezais, a casa do senhor e as
senzalas dos escravos, igrejas e escolas, alfân
deg!ls e correios, telégrafos e caminhos de
ferro, academias e hospitais, tudo, absoluta
mente tudo, que existe no País, como resul
tado do trabalho manual, como emprego de
capital, como acumulação de riquezas, não
passa de uma doação gratuita, da raça que
trabalha à que faz trabalhar".

Sr. Presidente, apesar de sermos a segunda
maior nação negra do mundo, com 44,5%
da população - segundo o IBGE, integra
mos ainda, deforma visível, um dos segmen
tos mais explorados de nossa sociedade. O
negro teve, como pagamento pelo trabalho
prestado para construir o País, a moradia em
cortiços, favelas e mocambos, a maioria 'entre
presidiários, analfabetos, empregados do
mésticos., doentes mentais e ainda entre de-

sempregados e subempregados. Estatísticas
indicam que o desemprego atinge preferen
cialmente a parcela negra da população.

A superação desse quadro passa pela orga
nização civil dos negros, enquanto comuni
dade racial, na ativa defesa de seus direitos.
Por outro lado, é denunciando que teremos
uma visão mais apurada da realidade. Enten
demos que uma das formas de luta é a explici·
tação do racismo. A denúncia é uma delas.

Chegamos à conclusão de que o caminho
que leva à extinção do racismo é árduo e
difícil, demandando tempo, trabalho, cora·
gem e, principalmente, persistência, para que
as mudànças ocorram com o envolvimento
e comprometimento de cada um. Qualquer
iniciativa terá cumprido seu objetivo, de lutar.
para combater definitivamente este câncer
social.

Era o que tinha a dizer.

O SR. COSTA FERREIRA (PFL - MA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, SI"" e Srs. Deputados, volto à tribuna
trazendo para o conhecimento dos legítimos
representantes do povo brasileiro um relato
que considero inquietante. Trata-se de três
importántes trechos das BR-322, 316 e 135,
localizados no Maranhão, que dizem da im
portância fundamental da malha viária brasi
leira, responsável pelo desenvolvimento das
regiões do Brasil.

Por isso, a BR-322, que liga Santa Inês
a Açailândia, está ameaçada de cortes em
sete pontos, todos eles localizados em serra,
conseqüentemente, em abismos assustado
res. E, para nosso espanto, os veículos que
trafegam por essa rodovia são carretas, truca
dos, em suma, veículos pesados, o que au
menta o risco de desastres e até do não~abas

tecimento da região por mercadorias trans
portadas, em especial as perecíveis.

Esta situação torna urgente uma ação do
Ministério da Infra-Estrutura, através da Se
cretaria de Transportes, para que tome as
providências necessárias, a fim de que esse
problema grave seja resolvido urgentemente,
para a tranqüilidade dos que transportam o
nosso progresso e dele tiram o seu sustento.

.Além dos aspectos já mencionados, acres
centamos os prejuízos oriundos das BR-316
e 135, cuja situação é "idêntica à da ora em

.apreciação.
Diante deste quadro desolador, apelo para

o P):"esidente da República no sentido de que
autorize a imediata recuperação desses tre
chos, mesmo que em regime paliativo, en
quanto possa, através de uma ação bem pla
nejada, resolver de uma vez por todas tais
problemas que a cada dia tornam-se retro
cesso para a nossa economia.

O SR. MAURÍLIO FERREIRA LIMA
(PMDB - PE. Pronuncia o seguinte discur
so.) - Sr. Presidente, SI"" e Srs. Deputados,
a esquerda no Brasil, mais uma vez, mostra
estar na contramão da História. Em um mo
mento em que os espaços nos são negados
na imprensa e nos meios de comunicação de
massa, empreendemos' 1Jma luta intestina e
burra, em lugar de manter o espírito da Fren-

te Brasil Popular, de saudosa mem6ria. Em
meu Estado, os partidos que participaram da
campanha presidencial, coesos, estão prontos
a lançar candidatos próprios, em lugar de fa
vorecerem aos que têm maiores possibilida
des de se eleger trazendo consigo um número
suficiente de parlamentares para fiscalizar e
diminuir o excessivo poder que começa a con
centrar-se nas mãos do Executivo.
. Cedemos à tentação de vaidades pessoais,
em detrimento de uma ação conjunta que
nos permita uma contraposição eficiente ao
projeto de poder que está por trás do Presi
dente da República. Embasado pela mídia,
Fernando Collor de Mello lança as bases de
um novo discurso da direita, dinâmico, em
.lugar de estático, mas que pode significar um .
profundo distanciamento das teses de justiça
social, através da concessão de maiores bene
fícios às elites. Este discurso não utiliza a
aspereza do "urutu", mas no fundo é tão
autocrático quanto o que nos foi imposto pelo
regime militar de 1964.

A Frente Brasil Popular seria um antídoto
eficiente. Sei que o Deputado Luiz Inácio
Lula da Silva defendeu uma posição parecida
em meio aos seus companheiros de partido
e foi derrotado. Sei que o ex-Governador
Leonel Brizola tem ido contra às alianças que
.não alicercem aos candidatos que estão próxi
mos de suas pretensões de poder. Infelizmen
te, poucQs percebem que o bem do Brasil
está acima desta atitude mesquinha, que com
prometerá o futuro da esquerda e se transfor- .
mará em uma espécie de cheque em branco
ao Executivo. Atitudes semelhantes consoli- .
daram a New Right inglesa, que só agora,
depois de muitos anos de thatcheirismo, co
meça a ser desmascarada.

Agindo de maneira irresponsável consoli
daremos o projeto de poder de Collor e a
direita, em sua forma mais Iight, terá muito
tempo para moldar o País segundo os seus
critérios econômicos e sociais, por mais inju
tos que estes sejam. Precisamos nos unir. Não
em torno de idéias ultrapassadas, mas em
torno de um capitalismo responsável e mo
derno, base da social-democracia, origem das.
novas potências econômicas. O Brasil assim
o quer.

A SRA. LURDINHA SAVIGNON (PT 
SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr' e Srs. Deputados, a empresa
Telecomunicações do Espírito Santo - Te
lest tem quase vinte anos de funcionamento.
Chegou a ser considerada uma entre as cinco
melhores empresas.telefônicas do País.

Os problemas crescentes de ineficiência
têm sua origem na má gestão da mesma, não
sendo estrutural. Todavia, o Governo Collor.
anunciou a intenção de fundir as empresas
públicas "menores e ineficientes às similares
mais fortes". Collor quer criar uma única
companhia telefônica para os Estados do Rio
e do Espírito Santo, o que ao seu ver econo
mizaria recursos públicos. A descentraliza
ção, porém, já provou ser muito mais econô
mica para o Governo, e bem mais eficiente,
do.p'O!lto de vista do atendimento' público.
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Õ povo capixaba tem bem claro em súa
mem6ria o quadro da telefonia pública antes
da criação da Telest, quando dependia da
Telerj.

Cáso a fusão se concretize, todas as deci
sões irão se centralizar na sede do Rio, que
obterá, assim, absoluto predomínio no seu
gerenciamento. A modernização do equipa
mento com novas tecnologias e a expansão
de terminais telefônicos se darão primeira
mente á partir das necessidades do Rio de
Janeiro em detrimento do nosso Estado. Afo,
ra isso, é feito not6rio que a Telerj está com
todo seu equipamento defasado e obsoleto,
além da saturação do número de pessoas por
terminal.

Obviamente, com a centralização, a Telerj
procurará recuperar o atraso tecnol6gico e
a insuficiência de seu serviço, já que terá um
maior volume de recursos à s\la disposição.
No Espírito Santo, por seu lado, ficariam con
gelados quaisquer planos de expansão 'ou
qualificação do serviço; isso, na melhor das
hip6teses. O pior que pode advir é o sucatea
mento da estrutura da Telest, ocasionando'
um retrocesso irreparável às telecomunica
ções do Estado.

Os 1.500 funcionários da Telest, por seu
turno, estão justificadamente temerosos com
a medida, já que a Telerj tem 3.000 em nível
de semi-ociosidade, num conjunto de 17 mil
funcionários, o que poderá significar desem
prego em massa.

A categoria deverá estar unida e organi
zada para resistir a esta possível arbitrarie
dade, não s6 na defesa do emprego, mas tam
bém da manutenção da Telest, com a neces
sáriae urgente democratização de sua admi
nistração.

O Governo Collor, sob o pretexto de "en
xugamento da máquina administrativa", ob
jetiva mesmo é implodir o setor estatal, abrin
do caminho para a privatização geral eirres
trita.

Como Deputada do PT, conclamo todas
as forças democráticas e progressistas capixa
bas, e também as do Rio de Janeiro, para
obstaculizar qualquer medida no sentido de
fusão Telestffelerj.

OSR. SALATffiL CAR-VALHO (PFL
PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, S~ e Srs. Deputados, tem sido
freqüente, nos últimos dias, a veiculação de
informe e notícias que se relacionam com as
atividades das igrejas evangélicas, destacan
do-se um sensacionalista programa de televi
são há pouco mais de uma semana e uma
longa matéria publicada em revista de circula
ção .nacional desta semana.

Como evangélico e Deputado eleito com
maioria de votos dados pelos evangélicos de
'pernambuco, assim como aconteceu com
quase todos os representantes da comunidade
evangélica brasileira que aqui chegaram no
início da atual Legislatura, não podemos ficar
indiferentes a essas manifestações de setores
da imprensa nacional.

O que mais nos chama a atenção, Sr. Presi
I dente, é a intenção, sutilmente demonstrada,
de caracterizar as atividades das igrejas evan-
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gélicas como algo suspeito, ilegal ou um mo
vimento obstinado a levar pessoas desespe
radas, desinformadas e humildes ao engano
e ilusão.

Fica evidente o tratamento discriminat6rio
quando tais reportagens se referem às igrejas
evangélicas tratando-as como "seitas" e con
siderando o crescimento dos evangélicos co
mo um fenômeno cuja significação é o desvio
dos verdadeiros fiéis da verdadeira Igreja:
a Católica Apostólica Romana.

Não queremos defender nenhuma ativida
de escusa ou excessos cometidos por charla
tões ou curandeiros que, em nome do Evan
gelho, estejam praticando qualquer tipo de
exploração. Se tal fato acontece entre pessoas
que se dizem evangélicos, também é freqüen
te entre seguidores de determinados cultos
e seitas. É um grave e inadmissível equívoco
transmitir à opinião pública nacional um qua
dro que apresenta evangélicos como uma sei
ta de fanáticos que cresce às custas de prega
ções e promessas capazes de alienar as pes
soas e convencer os incautos a entregarem
suas economias para o sustento da Igreja e
dos seus líderes.

Estranhamos, Sr. Presidente; as informa-·
ções da reportagem publicada' na revista a
que já nos referimos, segundo as quais a "cú
pula da Igreja Cat6lica constata, inquieta,
até um pouco assustada, que o poder de arre
gimentação ,das seitas é muito maior .do que
se imaginava". Ora, Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados; a ser verdade tal afirmação, seria
conseqüente admitir que a cúpula da Igreja
Cat6lica se julga no direito de tutelar a reli
giosidade do povo brasileiro. Sinceramente,
preferimos não tomar como verídicas essas
declarações atribuídas pela revista à alta hie
rarquia da Igreja Católica. Até porque seria
uma afronta ao princípio da mais ampla liber
dade de culto estabelecido pela atual Consti
tuição. Lançando as bases de uma Nação so
berana, livre e democrática e resgatando os
aspectos fundamentais da plena cidadania,
a nova Lei Maior não poderia ser diferente
e, sim, consagrar a liberdade religiosa com
o mais essencial dos direitos individuais.

Insistimos em que a exploração em nome
da fé, desde que constatada e comprovada
pelas autoridades competentes, com a identi
ficação de falsos líderes religiosos, pratican
tes de ações perniciosas e contrárias à integri
dade física e moral da população, que ações
pseudo-religiosas desta natureza, devem ser
comIJatidas e tratadas ao rigor da lei. O que
não admitimos é a generalização que se tenta
fazer, identificando os evangélicos como mi
lagreiros e vendedores de curas.

Na verdade, Sr. Presidente, a comunidade
evangélica no Brasil é hoje, sem dúvida, o
mais expressivo e coeso segmento da socie"
dade brasileira. Não são apenas 16 milhões
como informa a revista, citanélo estimava da
CNBB. Os números mais cotêetos apontam
para 30 milhões de brasileiros que professam
a fé evangélica e estão espalhados por todos
os recantos deste País. A nossa estrutura,
formada de aproximadamente 50 mil tem
plos, que se ergut;m na totalidade dos muni-

cípios brasileiros, é únicâ e sem símilaridade
com qualquer estrutura existente na nossa
sociedade civil organizada.

Não é uma instituição voltada apenas para
o espiritual, tendo em vista uma forte atuação
no campo social, contribuindo efetivamente
para o bem-estar da população. O trabalho
de promoção social se desenvolve através de
uma extensa rede de milhares de escolas, cen
tros profissionalizantes, centros de recupe
ração 'de drogados, centros ,de apoio ao me
nor carente, asilos para idosos, orfanatos,
creches, ambulat6rios e hospitais.

É, portanto, uma comunidade qué atua no
mais rigoroso cumprimento da lei e cuja ex-:
pansão se deve não a mera propagação de
ilusões, como querem interpretar alguns veí
culos de comunicação, mas ao poder regene
rador e libertador da mensagem do Evan
gelho, como palavra de Deus viva e eficaz,
capaz de transformar o homem em uma nova
criatura e tornar a sua vida digna de ser vi
vida.

Os evangélicos, que no passado foram até
apedrejados, continuarão crescendo cada vez
mais e com maior velocidade; porque cremos
e propagamos un:í"Cristo que morreu pelos
pecadores, mas que está vivo e pronto para
dar vida nova e alegria perene aos que o acei
tam como Salvador pessoal e real.

Se a intenção destas reportagens é denegrir
a imagem dos evangélicos, como arma para
barrar o seu crescimento, é muito importante
lembrar que vivemos num páís onde não há
religião oficial, cuja Constituição garante li
berdade para qualquer culto propagar a sua
fé e crescer.

Confiando no Deus vivo e poderoso a
quem servimos, cremos que brevemente os
evangélicos serão maioria no Brasil e este
País receberá a bênção contida no Salmo 33,
versículo 12: "Bem aventurada é.a Nação
cujo Deus é o Senhor."

Era o gue tinha a dizer, Sr. Presipente.

o SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCE·
LLOS (PFL - MG. Pronuncia o seguinte
discurso.) -Sr.·Presidente, Sr'" e Srs. Depu
tados, queremos registrar a luta que vem sen
do travada pela pOPl!lação de Araxá por suas
lideranças políticas em prol da preservação
do Grande Hotel Araxá.

Trata-se de um dos principais centros turís
ticos da região do Triângulo Mineiro, consti
tuído por um parque termal internacional
mente conhecido, um terreno circunvizinho
de interesse ecol6gico e de um majestoso ho
tel cinco estrelas, construído com material
importado e ricamente decorado.,

No momento, todo esse patrimônio corre
risco de dilapidação, devido ao estado de
abandono do hotel e à inoperância,da empre
sa responsável por sua administração.,

Ante as freqüentes tentativas de privati:
zàção do hotel, surgiu um movimento em
Araxá, qUfi,vem crescendo em todo o Estado,
em defesa do tombamento do complexo do
Hotel do Barreiro.

Seria essa uma providência definitiva em
termos. de preservação do patrimônio do po-
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ANEXO AO DISCURSO DO ORA
DOR:

ganização do Sistema Financeiro NaCJ0T1al,
Dr. Gustavo Jorge Laboissiére Loydla, pela
forma proficiente e rápida com que acolhea
nossa sugestão.

O SR. HÉLIO ROSAS (PMDB - SP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sr" e Srs. Deputados, ·os cooperativados'
do Empreendimento Vitória Régia, da Coo
perativa Habitacional das Classes Liberais do
Estado de São Paulo, sob a liderança do Sr.
Nelson Generali, tornaram pública, em abril
próximo passado, uma "Carta Aberta", pu
blicada pela imprensa de nosso Estado para
expor a difícil situação em que se encontram
em face de um quadro que I:\ão esperavam
ter de enfrentar.

impedindo a aprovação do Plano de Bene
fícios e de Custeio, do Plano de Saúde e do
Plano de Assistência Social.

Mas, não bastasse esse grande prejuízo,
ocorre, ainda uma defasagem violenta nas
normas baixadas pela Previdência, em rela
ção às faixas de contribuição pelos trabalha
dores e a respectiva renda mensal que ocor- .
rerá após a concessão do benefício.

Quero destacar um documento que anexo
ao meu pronunciamento e que é cópia do
que está fixando nos guichês da Previdência
Social em Porto Alegre. Nele se chama a
·atenção dos requerentes da aposentadoria
por tempo de serviço para o valor da sua
futura renda mensal. Pode-se ver, nesse do
cumento, que os contribuintes até quatro sa
lários mínimos que recorreram à aposenta
doria proporcional com trinta anos de serviço
receberão menos de um salário mínimo; os
que completaram trinta e cinco anos recebe
rão mais de 15%. Os contribuintes de até
dez salários mínimos chegarão a uma aposen
tadoria de 3,01 salários, na proporcional de
trinta anos, obtendo 3,06 salários quem com
pletar trinta e cinco anos de trabalho.

Isto é uma violência, sobre a qual requeiro
explicações do Sr. Ministro do Trabalho e
da Previdência Social.

J\.~ 3
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v - GRANDE EXPEDIENTE
Tem a palavra o Sr. Miraldo Gomes.

O SR. MIRALDO GOMES (PDC - BA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, ocupo a tribuna
neste horário regimental destinado ao Gran
de Expediente para uma análise de certa for
ma não tão profunda, mas que faz uma evoca
ção a este Governo e a tantos quantos assu
mem responsabilidades nesta Casa.

Sr. Presidente, Sr" e' Srs. Deputados, a Su
perintendência de Campanhas de Saúde PÚ
blica - SUCAM, tem sido, ao longo de duas
décadas de serviços prestados à comunidade,
um dos órgãos mais eficientes deste País:

Criada em 1970, com a fusão do ex-Depar
tamento Nacional de Endemias Rurais, da
ex-Campanha de Erradicação da Malária e .

As 770 famílias (cerca de quatro mil pes
soas), que estão prestes a assinar seus contra
tos de financiamento para a casa própria com
a Caixa Econômica Federal, estão vendo seus
sonhos itnpiedosamente barrados pela aplica
ção integral da inflação do mês de março no
valor de Re.ferência do Financiamento 
VRF, de abril.

Não esperavam eles, Sr. Presidente, diante
das constantes afirmativas do Presidente Fer
nando Collor de que o ônus de seu Plano
Brasil Novo jamais\recairiam sobre o traba
lhador, serem acuados por uma decisão injus
ta da CEF, que simplesmente inviabiliza a
realização do que vinham esperando há mais
'de dois anos - isto é, a aquisição de casa
própria através de financiamento oficial.

Neste sentido, junto meu protesto e meu
apelo ao dos cooperativados do Empreen
dimento Vitória Régia, no sentido de qu
a Ministra Zélia Cardoso de Mello, titular
da Economia, repare a injustiça, de vez que
os salários não foram reajustados na mesma
proporção.

Era o que tinha a dizer.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PRN
- SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr" e Srs. Deputados, peço licen
ça para fazer um registro futebolístico, a fim:
de cumprimentar os atletas da Portuguesa de
Desportos, que obtiveram a classificação pa
ra a terceira fase do Campeonato Paulista
de Futebol.

Como o grupo é expressivo, cito o técnico
Emerson Leão como o condutor da equipe,
que a assumiu numa fase difícil de quase des
classificação, mas com determinação e lide
rança superou dificuldades. Esses métodos
deveriam servir de exemplo ao selecionado
brasileiro.

Como Presidente da Portuguesa de Des
portos, cargo que assumi já com o campeo
nato em andamento, faço o registro, augu
!aBdo êxito à equipe, à qual darei todo apoio,
para cobrar os resultados, que tenho certeza,
proporcionarão novamente satisfação, júbilo
e alegria.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) 
Passa-se ao
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vo de Araxá e de Minas, além, evidentemen
te, de garantir a todos os brasileiros o acesso

,a uma das mais belas e saudáveis estâncias
termais do mundo, desfrutando o conforto
e o aconchego de um serviço hoteleiro de
primeira linha.

A Assembléia Constituinte de Minas Ge
rais adotou esse posicionamento, fazendo
constar do projeto de constituição dispositivo
nesse sentido.

Enquanto aguardamos, confiantemente, a
adoção dessa medida, queremos instar o Sr.
Governador de Minas a cuidar com màis zelo
e diligência desse patrimônio do povo minei
ro, evitando decadência, até mesmo com vis
tas a uma possível privatização.

Queremos, portanto, unir nossas forças
àquelas que pugnam pelo tombamento do
Grande Hotel Araxá, verdadeiro monumen
to histórico e cultural do Triângulo Mineiro
e importante gerador de riquezas para a re
gião, certos de que servirá ainda a muitas
gerações de brasileiros.

O SR. JORGE UEQUED (PSDB - RS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, nunca na Previ
dência Social brasileira houve tanta desconsi
deração para com trabalhadores aposentados
e pensionistas como atualmente. As medidas
previstas na Constituição não conseguem ser
implementadas porque o Governo Federal,
que controla a maioria no Congresso, está

O SR. JOSÉ MARIA 'EYMAEL (PDC 
SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr" e Srs. Deputados, há 10 dias
solicitei desta tribuna que o Banco Central
realizasse aperfeiçoamento de uma norma
que vinha penalizando ~s famílias e nossos
concidadãos.

Nosso pedido foi integralmente atendido,
com a edição da Circular n° 1.719, que em

! seu art. 2", desburocratizou a comprovação
d~contratos devidos em cruzados novos pela
simples apresentação de pagamentos anterio
res feitos pará o mesmo fim.

Quero, nesta ocasião, enaitecer e homena
gear o procedimento do Banco Central do
Brasil na pessoa do'Diretor de Normas e Or-
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da'ex-Campanha de Erradicação da Varíola,
abrange todo o territ6rio nacional. Para seu
funcionamento, além de recursos humanos
extremamente dedicados, conta com viatu
las, embarcações trafegando em toda a bacia
hidrográfica da Amazônia, além de motoci
cletas, bicicletas, bem como inúmeros muares
que se destinam ao acesso das regiões que
não oferecem·condições de penetração a ou
tros tipos de transportes.

Esse quadro pode, por si s6, dar-nos uma
idéia da natureza do trabalho e das dificul
dades enfrentadas pelo pessoal da Sucam em
prol da sociedade brasileira.

Nosso País possui louvável tradição no de
senvolvimento de programas regulares contra
as grandes endemias e, nesse campo, pode-se'
considerar como marco inaugural a iniciativa
de Oswaldo Cruz, nos prim6rdios deste sécu
lo, com a criação do Instituto Federal de So
roterapia, em Manguinhos, no Rio de Janei-,
ro.

A equipe de pesquisadores ali instalada,
juntamente com relevantes pesquisas sobre
a doença de Chagas e a Leishmaniose, produ
ziu normas e estabeleceu estratégias para o
combate aos vetores da malária e da febre
amarela, em nível de campo. ,

Vemos, assim, que desde o'início o con·'
trole de doenças endêmicas no Brasil esteve'
unido ao conhecimento científico gerado por'
instituição de renome e conceito internacio
nal.

Anos mais tarde, a criação do Instituto Na
cional de Endemias Rurais, !NERu, no âm
bito do DNERu, manteria essa tradição.

A luta contra o Anopheles gambiae nos
anos 30 e início dos 40 promoveu o surgi
mento de uma geração de sanitaristas e pes
quisadores, alguns dos quais em atividade até
os nossos dias. O êxito alcançado com a elimi
nação total daquele transmissor da malária
em nosso País levou ao surgimento de servi
ços específicos de controle da malária, febre
amarela e da peste.

Nas décadas de 50 a 70 a evolução dos
programas contra endemias levou a outros
êxitos, como a erradicação da bouba e da
varíola do País.

E assim tem sido, até os nossos dias, num
esforço combinado de pesquisadores e agen
tes de saúde pública; aqueles, nos labora
tórios de pesquisa, esses, detectando a pre
sença de agentes transmissores das mais va
riadas moléstias em todos os quadrantes do
País.

É indiscutível, Sr. Presidente, que fatores
sócio-econômicos têm influência decisiva no
surgimento e disseminação de moléstias, so
bretudo, as de caráter endêmico, cujo com
bate exige esforço contínuo e sistemático. Es
tá comprovado, igualmente, que más condi
ções de habitação, ausência de saneamento
básico e toda a precariedade do pr6prio am
biente rural contribuem para elevar a incidên
cia dessas endemias que costumam ocorrer,
principalmente, em regiões de clima tropical.

Ouço o nobre Deputado Gonzaga Patriota.
O Sr. Gonzaga Patriota - Nobre Depu,

tado Miraldo ~omes, como médico e nordes-

tino do sertão de Feira de Santana, V. Ex'
conhece muito bem o trabalho dos soldados
da Sucan e, hoje, com muita propriedade,
faz um retrato sem retoques desses trabalha
dores. Gostaria de associar-me ao pronuncia
mento de V. Ex' e dizer que os soldados da
Sucam, que penetram as caatingas, os rios,
as matas, as periferias urbanas, enfrentando
muitas vezes o perigo de barbeiros e de outros
transmissores de moléstias, mesmo assim, ao
que parece, não são vistos com bons olhos
pelo Governo. Há, porém, nesta Casa, uma
série de projetos de lei que visam a reparar
a sitaução dos trabalhadores da Sucam. Exis
te na Constituição federal dispositivo que de
termina sua paridade com trabalhadores de
outros 6rgãos de saúde pública. Todavia,
uma medida provis6ria, de cujo número não
me recordo, editada pelo Presidente Fernan
do Collor, extingue a Sucam e cria o Conselho
NaciQnal de Saúde. Pois permita-me V. Ex'
que abra um parêntese e lembre ao Governo
que estabeleça imediatamente a isonomia em
favor dos soldados da Sucam, que se valem
da moto, da lancha, ou até jornadeiam a pé
pelas caatingas, para bem cumprirem o seu
importante trabalho em prol da saúde no Bra
sil: Agradeço a V. Ex' e desculpe-me por
ter interrompido o belo discurso com que nos
brinda nesta tarde.

O SR. MIRALDO GOMES - Nobre Depu
tado Gonzaga, Patriota, honrado, estou Ipe-'
lo seu aparte, no momento em que todos
recOnhecemos a necessidade de se reformar
administrativamente muita coisa em nossa
Nação.

Peço permissão a V. Ex', nobre Deputado
Gonzaga Patriota, que me honra com o privi
légio de sua amizade, para agregar o seu apar
te ao meu pronunciamento, o que só faz en
grandecê-lo.

Prossigo, SI. Presidente.
Poderíamos citar, sem receio de engano,

que as endemias mais persistentes em nosso
território e mais danosas à população, quer
pelos males que 'causam às vítimas, quer por
sua capacidatle de expansão, são: malária,

, doença de Chagas, febre amarela, peste,
leishmaniose tegumentar americana, leish
maniose visceral (calazar), tracoma, esquis
tossomose filariose bancrofti e bócio endê
mico. A malária, a hanseníase, a tuberculese
e a febre amarela silvestre são de alta endemi
cidade na Amazônia.

A luta contra a maioria delas se caracteriza
por um conju.to de ações e medidas que vão
atuar sobre várias facetas da situação, uma
vez que não se conta com medicamentos efi~

cazes para o combate à malária, à doença
de Chagas, ou à esquistossomose, por exem
plo.

Por outro lado, doenças antes encontra
diças em determinadas regiões do País têm~se
disseminado para outros locais através da nii
gração desordenada que passou a ocorrer nos
últimos anos.

A malária, por exemplo, que era caracte
rística da Região Amazônica, abrange hoje
uma área de 6,9 milhões de quilômetrjls qua-

drados, com 57 milhões de habitantes, estan
do presente em todas as unidades da Federa
ção, excetuando-se o Distrito Federal, Rio
Grande do Sul e o Territ6rio de Fernando
de Noronha.

Até 1958, o combate à malária era dirigido
à redução da incidência, passando, então, a
ser orientado para a erradicação. A partir
de 1970, passou-se ao controle na Amazônia
e à erradicação nas demais áreas, isso porque
aquela região contribuiu', em 1983, com
99,2% dos casos, ou seja, 295.300, em
297.687.

Na verdade, na Amazônia existem as con
dições ideais para o favorecimento da trans
missão que, por sua vez, dificultam o contro
le. A endemia é favorecida pelas condições
ambientais de temperatura, umidade elevada
e chuvas abundantes, habitaçõés precárias e
antropofilia do principal vetor, o A. darlingi.

Já seu controle é dificultado basicamente
pela baixa e dispersa densidade populacional,
pela dificuldade de acesso' a numerosas locali
dades e, conforme já dissemos, pelos fluxos
migrat6rios, até dentro mesmo da pr6pria re
gião.

Não obstante, a transmissão da malária já
foi interrompida em 1,8 milhão de quilôme
tros quadrados, com 41,1 milhões de habi
tantes, graças à ação, sem tréguas, da Sucam.

Já a doença de Chagas se estende por 19
Estados, envolvendo uII!a população de 47
milhões de habitantes. E uma doença fatal
e não existe ainda tratamento nem vacina
capazes de curar as pessoas infectadas.

O único elo vulnerável da cadeia de trans
missão é o triatomídio vetor que tem sido
combatido pela Sucam através de três etapas:
o reconhecimento das áreas afetadas com o
levantamento das habitações e a captura dos
triatomídeos (trata-se de um vetor que tem
hábitos noturnos, em casas de taipas), o ata
que, através da aplicação de inseticidas nas
habitações e, finalmente, o da vigilância, nas
localidades onde haja interrupção do ciclo
intra~omiciliar da doença.

Já a febre amarela tem sido objeto de um
programa de controle sob a responsabilidade
da Sucam que engloba serviços de erradica
ção e vigilância do aedes ,aegypti, vacinação,
viscerotomia e investigações e trabalhos ento
mol6gicos. O Brasil possui a maior área en
z06tica da febre amarela rio continente, o
que exige um grande esforço para enfrentar
o problema.

O prop6sito do programa é controlar a
doença, mediante o combate e a erradicação
do mosquito aedes aegypti, devendo, para is
so, manter vigilância epidemiol6gica da
doença e vigilância entomol6gica do vetor
urbano em cidades, portos e aeroportos inter
nacionais, além de vacinação das populações
expostas à doença.

b mesmo trabalho tem sido executado no
combate ao dengue, conseguindo-se contro
lar o surto que se iniciou no País por volta
de 1986,.quando se teve decretada, em 1987,
a Campanha Nacional de Combate ao Aedes
aegypti.
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Por outro lado, nobres colegas, a esquistos
somose se alastra por 17 unidades da Federa
ção, inclusive no Distrito Federal, numa área
de 540 mil quilômetros quadrados, com uma
população de 25 milhões de habitantes sujei
tos à doença.

A leishamaniose tegumentar americana
vem aumentando em números de casos regis
trados, sobretudo na Amazôniae no Nordes
te. A Sucam vem combatendo a doença atra
vés de estÚDulo à detecção precoce, ao diag
nóstico e tratamento da endemia, ao forneci
mento de medicação específica, ao apoio às
pesquisas de vacinas e eventuais operações
com inseticida.

A leishmaniose visceral (Calazar) agrava
se no Nordeste, em algumas áreas do Norte,
do Sudeste e do Centro-Oeste. Reativado em
1980, o programa de controle e combate à
doença vem se expandindo, embora aquém
do desejado, por falta de material'humano
e necessidade de melhor aproveitamento la
boratorial, para atendimento da demanda.

O b6cio endêmico faz parte de programa
específico da Sucam e tem como principal
ponto o adequado suprimento de iodato de
potássio para adicionamento ao sal. A doença
tem estado sob controle, embora permaneça
a vigilância em algumas áreas' selecionadas
do Pará, Maranhão, Minas Gerais, Bahia e
Goiás.

Essas apenas algumas amostras do trabalho
'executado pela Sucam, já que terminaria por
tornar-se enfadonho se passasse a recitar o
mais que tem sido feito.

Entretanto, não seria demasiado lembrar
outra faceta da atuação da Sucam que muitos
brasileiros até desconhecem. Em 1988, após
os sérios problemas de calamidade pública
ocorridos no Rio de Janeiro, no Acre e em
outros Estados, causados por tempestades,
enchentes e inundações, tendo o então Minis
tro da Saúde Luís Carlos Borges da Silveira
observado o desempenho da Sucam em apoio
às ações imediatas de socorro, criou o Co
mando da Sucam de Operações Sanitárias de

.Emergência, para atender às situações de ca-
lamidade pública~ A tal Comando, de ação
executiva, compete:

- auxiliar na assistência às populações afe
tadas, participando de ações de socorro e de
sua remoção das áreas atingidas;

....:.... integrar o sistema de apoio logístico pa
ra alcançar a distribuição de alimentos e ou
tros insumos de emergência às populações
desabrigadas;

- estabelecer medidas especiais de prote- .
ção à saúde em toda a área e nos abrigos
provisórios;

- implantar medidas de vigilância epide
miológica das doenças transmissíveis e as
ações de educação e orientação à população
para proteger-se de doenças e epidemias;

- realizar ações de rociamento com inseti
cidas, medidas emergenciais de combate a
vetores, roedores, vacinação, medicação co
letiva, atividades de saneamento do meio,
controle de alimentos e outras medidas de
,caráter geral.

Pelo exposto, nobres Deputados, ressal
te-se o extremo valor do trabalho desenvol
vido pela Sucam, cujos servidores apresen
tam características incomuns de apego, zelo
e dedicação.

São milhares de homens e mulheres cujas'
vidas se transformaram numa missão de amor
ao próximo, enfrentando enormes adversi
dades, trabalhando em ambientes perigosos
e insalubres, percorrendo enormes distâncias
a pé, em precárias embarcações, no lombo
de alimárias, sob sol e chuvas, sobretudo na
densa selva amazônica, onde o perigo esprei
ta atrás de cada árvore, depois de cada curva
do rio.

É a esse bravo pessoal de campo que, jun·
tame~te com os cientistas, pesquisadores e
técnicos, deve o Brasil a graça de se ter livra
do de algumas graves moléstias e o combate
à disseminação de outras, para as quais não
há cura nem vacinas. Não fosse seu silencioso

"e abnegado trabalho ainda lutadamos hoje
contra a varíola e o bócio; a malária e outras
tantas continuariam dizimando descontrola
damente a população; estaríamos, realmen-.
te, chafurdando num lamaçal de enfermida
des que nos deixaria em situação de lamen
tável atraso.

Unem-me a essa gente profundos laços
emocionais:Conheço de perto o trabalho que
executam, pois meu pai, hoje aposentado,
dedicou sua vida profissional a um dos órgãos
que antecederam a Sucam: foi funcionário
do DNERu - Departamento Nacional de
Endemias Rurais.

Portanto, Sr. Presidente, St!' e Srs. Depu
tados, solicito aquiescência de V. Ex" para,
ao homenagear a Sucam, inserir ô nome de
meu pai, Antonio Pascasio Gomes, aposen
tado, que hoje, após mais de quarenta anos
de trabalho, ainda se diz saudoso do que fez
pela sua Pátria através da Sucam.

Agora, a Sucam e a Fundação de Serviços
Especiais de Saúde Pública serão fundidos.
Isso não quer dizer que cessará o trabalho
da Sucam, muito pelo contrário. A união dos
dois órgãos e a afinidade de suas atribuições
somente poderá render frutos ainda mais va-'
liosos no que diz respeito aos cuidados com
a saúde da nossa população.

Gostaria de encerar enaltecendo, mais uma
vez, os excelentes serviços prestados pela Su
cam ao povo brasileiro e desejar ao novo
órgão que ora se forma o mesmo e ainda
maior sucesso em sua meritória e árdua mis
são.

Neste momento, invoco o nobre Deputado
Gonzaga Patrioti, que com seu aparte só veio
enriquecer meu pronunciamento, para dizer
que rogamos ao novo órgão que continue de
'senvolvendo o trabalho realizado não só pela
Fundação SESP, mas também pela Sucam,
que tanto conheço e com a qual pude conviver
durante anos, não como profissional, mas co
mo filho de aposentado da Superintendência
de Campanhas de Saúde Pública.

Agradeço a todos os companheiros aqui
presentes e espero que o novo Governo, a
quem"dei total apoio, faça'as correções neces
sárias dos rumos que tem dado à Nação, reco-

nhecendo os erros que possa cometer. Este
Governo, que apóio e continuarei apoiando,
não se deve sl:lntir intangível, julgando-se in
falível e perfeito.

Esta Casa, através de julgamento desapai
xonado, saberá auxiliar o Governo, a fim de
que o Brasil possa, amanhã, cantar os louros
da vitória. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Ed~

milson Valentim.

O SR. EDMILSON VALENTIM (PC do
B- RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr's e Srs. Deputados, hoje, 15 de
maio, o plano de estabilização econômica do
Governo Collor completa dois meses de im
plantação. Neste período, temos denunciado
suas fragilidades, incoerências e irresponsabi
lidades. Até mesmo a imprensa governista
já admite que o plano começa a vazar e a
demonstrar os primeiros sinais de ineficiên
cia. Se a própria imprensa oficial fala em si
nais, de instabilidade é porque eles são na
vp.rdade, muito maiores do que reconhece
a hipocrisia do atual Governo.

G<ilstaríamos de analisar uma das vertentes
do pi<}no,l;lue, ao,,~osso ver, é a que mais
o caracteriza. Trata-se da situação dos traba
Ihadore's no que se refere à questão salarial
e, principalmente, ao problema do desem
prego.

A tônica do plano foi o arrocho salarial
sobre os trabalhadores, a recessão econômica
e a penalização das camadas médias da socie
dade, que tiveram suas poupanças retidas em
nome de um falacioso combate à inflaçãoó
A inflação oficial de 3% ao mês só foi regis
trada no nono mês do Plano Cruzado, editado
em 1986; no primeiro mês, a inflação foi nega·
tiva. No Plano Collor, o plano da inflação
zero, ela já apareceu no primeiro mês.

Estamos diante de uma artimanha mal
montada, pior do que o primeiro plano do
Governo Sarney. Se consideramos os índices'
do DIEESE, veremos que enquanto no Plano
Cruzado a inflação no primeiro mês foi de
1,4%, a do. Plano Collor ficou em 22,29%.
Tudo foi feito com a justificativa de que era
uma forma de combater a inflação; no'entan
to, ela já dá mostras de não ter esmorecido.

Como anunciávamos, as causas principais
não foram combatidas. A dívida externa,
principal causa do déficit público, não foi to
cada; em seu lugar o Presidente "Esporte
Espetacular" elegeu como inimigo público
número um o funcionárif} público. Anun
ciam-se demissões de 360 mil funcionários
e promete-se que apenas 10% do restante
ficarão em Brasília. E pura bravata, sensacio
nalismo, bem a gosto do estilo presidencial,
jogar para a arquibancada-e deixar o" time
aoversário tomar conta de campo. A demis
são, conseqüência da recess"ão que se inicia,
bate com força à porta do trabalhador.

Sr. Presidente, não é à toa que a máquina
administrativa encontra-se paralisada neste
País. As anunciadas demissões correm à raia
da total falta de critério. No sistema ferroviá
rio, Rede Ferroviári4l Federal e CBTU, em
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primeiro lugar foi anunciado que haveria re
dução de 60% no quadro de funcionários.
cerca de 40 mil demissões. Os ferroviários
fizeram urna carta aberta, publicada nos jor
nais, e logo depois o Ministério da Infra-Es
trutura baixou o índice de redução do quadro
de 60% para 20%. O número de demissões
baixou para 16.800. O mesmo acontece em
diversos setores, corno é o caso da Companm
hia Siderúrgica Nacional. Ontem. após urna
resistência dos trabalhadores, com ameaça
de greve pacífica, o Governo foi obrigado
a negociar, a rever as injustiças cometidas
nas demissões.

A tônica, a marca principal, a vitória do
plano de combate à inflação do Governo Co
llor passa, sem dúvida alguma, corno verifica
mos, pelo desemprego em massa dos traba
lhadores, tanto no setor público corno no se
tor privado.

O setor siderúrgico foi um dos mais atingi
dos. O Instituto Brasileiro de Siderurgia
apontou urna queda de .J:e;6% na produção
de aço bruto 110 primeiro trimestre deste ano
em relação ao mesmo período do ano passa
do. Em apenas 10 dias. no ABC paulista,
ocorreram 1.110 demissões. As estimativas
indicam que em todo o Brasil as demissões
já são mais de 300 mil e as férias coletivas
já atingem outros 120 mil trabalhadores. Já
soma meio milhão o número de assalariados
que tiveram sua jornada de trabalho e salários
reduzilios em 20% ou 30%, por 30, 60 ou
90 dias de estabilidade no emprego.

Deste contingente, pouco menos da meta
de obteve garantia de emprego em troca da
redução e muitos acordos foram feitos sem
presença ou a anuência dos sindicatos.

No Estado do Rio de Janeiro, no Estaleiro
Caneco, cujo proprietário é o Presidente da
Federação das Indústrias do Rio de Janeiro,
a redução de salário chegou a 90%, concede
ram-se férias coletivas e licença remunerada
de 20 dias, esta podendo ser transformada
em 40 dias. Tudo isso sem a anuência do
sindicato, obrigando os trabalhadores daque
la empresa a assinarem um acordo.

Entre os funcionários públicos, a demissão
atingirá uma população maior do que a de
alguns países, como as Bahamas, no Caribe
(240 mil), ou a Islândia, na Europa (247 mil).
Será um público maior do que dois maracanãs
lotados (300 mil). Se todos os futuros funcio
nários demitidos dessem as mãos, fariam uma
corrente humana capaz de ligar a Cidade do
Rio de Janeiro à 'i:Ie ClmIpos, uma distância
de 400 quilômetros.

O Governo do Estado de Santa Catarina
propôs aos funcionários públicos estaduais a
redução da jornada de trabalho de oito para
seis horas; bem assim a redução da média
dos salários em 37% para efetuar a folha de
pagamento do mês de abril.

No nosso Estado, Rio de Janeiro, as peque
nas e médias empresas registraram uma que
da de 72% em suas vendas, tendo demitido
5% dos seus funcionários, o equivalente a
150 mil trabalhadores. Há estimativa de que
esse índice chegue aos 20%, atingindo cerca
de 700 mil trabalhadores.

Em Curitiba, Estado d9 Paraná, mais de
trinta emprósas metalúrgicas de pequeno e
médio porte diminuíram o horário e a remu
neração dos-seus funcionários. Na indústria'
automobilística os efeitos do plano se fazem
sentir. a Autolatina reduziu a produção em
45%, a General Motors, em 40%; e a Fiat
teve dois dias de paralisação técnica, por falta
de equipamentos.

O arrocho salarial é um dos maiores já
registrados no País. O Governo Collor che
gou ao cúmulo de proibir a retirada do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
É um absurdo tão grande que, no dia seguinte
à proibição, ele próprio foi obrigado a reco
nhecer a gafe e a revogar a portaria que proi
bia a retirada do fundo, direito líquido e certo
do trabalhador, já tão vilipendiado. Segundo
dados do DIEESE a conseqüência do fim
da reposição automática da inflação nos salá
rios e a ausência de reajustes em abril causou
tremendas perdas aos trabalhadores, que va
riam entre 55,12% e 63,91 % conforme a da
ta-base da categoria. Foram mais atingidos
aqueles cuja a data-base é em junho, que
tiveram seus salários reduzidos em 36,09%
em relação a junho do ano passado. Segundo
dados ainda do DIEESE a cesta básica de
março teve elevação de 109,89% em Forta
leza; 95,69% em Porto Alegre; 86,39% no
Rio de Janeiro; 81,79% em São Paulo; e
78.31% em Salvador. Já a FIBGE calcula
que o trabalhador terá perdas de até 62,53%
com a decisão do Governo de não repassar
aos salários a inflação acumulada de março
e abril, que chegou, medida pelo IPC, a
166,89%. Segunda esta fundação o salário
mínimo, no valor de 3 mil 674 cruzeiros e
6 centavos em março, deveria estar, hoje.
em 9 mil 805 cruzeiros e 69 centavos.

Outra das bases de sustentação do Plano
é a privatização de empresas estatais.

Sr. Presidente, ainda abordando a questão
salarial, estes dados demonstram que quem
está pagando a conta do falacioso combate
à inflação são, mais urna vez, os trabalha
dores, aqueles que, com sua 1'uta, seu traba
lho, seu suor, levaram o Brasil à pujança eco
nômica de oitava economia do mundo capita
lista atual. Este Governo não é diferente das
gestões da ditadura militar e do período do
Presidente Sarney.

Mais uma vez os trabalhadores estão sendo
penalizados. Quem está pagando a conta são
os chamados descamisados e os pés-descal
ços, conforme referência contumaz do Presi
dente Fernando Collor aos trabalhadores.

Outra das bases de sustentação do plano
é a privatização das empresas estatais. Corno
disse, em Volta Redonda, ontem os operários
ocuparam a Companhaia Siderúrgica Nacio
nal, corno forma de evitar sua privatização
e defender seus empregos. Aqueles trabalha
dores constuíram a usina que, no próximo
ano, completará 50 anos, dos quais 46 produ
zindo aço e sendo pólo de desenvolvimento
industrial deste País.

Produção de aço significa autonomia, inde
pendência, desenvolvimento industrial. Não
se pode colocar nas mãos do capital estran-

geiro uma empresa corno a CSN. É' o que
acontecerá se for levada a cabo a proposta
do Governo. O preço do aço, que durante
duas décadas foi mal-controlado pelo Gover
no, passará este domínio às multinacionais,
provavelmente ao Japão, conforme a atual
proposta.

Ouço o nobre Deputado Paulo Ramos.

O Sr. Paulo Ramos - Deputado Edmilson
Valentim, dirigi-me ao plenário especialmen
te para ouvir seu discurso. Não posso deixar
de fazer, primeiro, urna observação elogiosa
a V. Ex' pelos dados que traz ao conheci
mento desta Casa. Seria importante que to
dos os representantes do povo, com assento
no Congresso Nacional, lessem com atenção
seu pronunciamento. Faço questão de dizer
que o Governo Collor vem desenvolvendo
a mesma política da ditadura, que consiste
em sufocar o mercado inteno através do de
semprego e do arrocho salarial, para que o
Brasil tenha possibilidade de exportar, isto
é, mata o povo de fome para que tenhamos
superávit na balança comercial. Mas o ato
mais criminoso que este Governo começa a
praticar - e que certamente concretizará,
se não houver a resistência do povo brasi
leiro, e esperamos que haja - é a entrega
do patrimônio nacional, a privatização de em
presas atrvés do processo de conversão da
dívida externa. Há um estudo feito nesta Ca
sa, por decisão da Assembléia Nacional
Constituinte, comprovando que a dívida ex
terna foi construída de forma fraudulenta.
O Governo agora escancara o País, mais do
que já estava escancarado, ao capital interna
cional, entregando o patrimônio do povo bra
sileiro, o patrimônio da nossa Pátria ao es
trangeiro, através do pagamento da dívida
externa pelo processo de conversão. Para
béns a V. Ex' Que o seu discurso signifique
uma advertência àqueles que têm o dever
de representar o povo. de defender a socie
dade brasileira e o patrimônio nacional.

O SR. EDMILSON VALENTIM - Agra
deço ao nobre Deputado Paulo Ramos o
aparte.

Estamos enfocando apenas uma vertente
do plano, a questão salarial e o desemprego,
mas é perfeitamente pertinente a observação
de V. Ex' Preocupa-nos muito a condução
que o Governo Collor vem dando à questão
das companhias estatais.

Até o momento não tocaram no ponto
principal que levou algumas empresas à situa
ção difícil em que se encontram, como é o
caso da Companhia Siderúrgica Nacional.

Há quase duas décadas se vem roubando
o povo através da transferência de recursos
públicos à iniciativa privada, do aviltamento
do preço do aço, da roubalheira das diretorias
colocadas pela ditadura militar e pelo fisiolo
gismo político. Até hoje essas questões não
foram dissecadas pelo atual Governo. Só ou
vimos falar em demissões de servidores públi
cos e das estatais, de recessão e enxugamen
to.

Sr. Presidente, somos afavor de que se faça
o enxugamento da máquina estatal, mas com
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a demissão dos remanescentes da ditadura
militar, dos militares que infestaram as esta
tais e órgãos de segurança, acumulando dois
salários. Lá foram colocad'os pelo fisiologis
mo político, não para trabalharem e sim para
gerenciarem tais empresas. Nestes casos, so
mos a favor do enxugamento. Para se fazer
isto há que haver democracia. Os sindicatos
que representam a sociedade precisam ser
ouvidos. Não se pode prejudicar o funciona
mento dessas empresas, como agora estão
fazendo, anunciando demissões na Rede Fer
roviária Federal e na CBTU. isto é irrespon
sabilidade e leviandade.

SI. Presidente, somos favoráveis a que a
máquina administrativa do Governo seja ade
quada às condições do Estado e que o déficit
público seja combatido. O que nós e diversos
representantes progressistas da sociedade
não defendemos é que funcionários públicos
sejam escolhidos como bodes expiatórios e
que as estatais, patrimônio dos trabalhadores
brasileiros, sejam indiscriminadamente pri
vatizadas a preço irrisório com o objetivo de
beneficiar os grandes grupos privados nacio
nais e estrangeiros.

Se o Presidente queria combater a inflação
deveria ter 'ltacado, primeiramente, sua cau
Sa iúndamental a dívida externa, e não arro
char salários de trabalhadores. Se queria mo
ralizar o serviço público deveria ter atingido
em' primeiro lugar os marajás, aqueles que
acumulam empregos, aqueles que não traba
lham. Se o Presidente queria reduzir a Iiqui
dez da economia deveria ter enfrentado os
grandes especuladores, aqueles um por cento
da população brasileira que sempre ganhou
com a especulação em detrimento do conjun
to da sociedade, e não o pequeno e médio
poupador. Se ele queria privatizar deveria,
em primeiro lugar, 'buscar as empresas adqui
ridas pelo Governo para saudar dívidas de
seus antigos donos, apaniguados das costas
quentes oficiais, e não as empresas essenciais
ao desenvolvimento do País, como a CSN,
que se tem problemas é devido à política do
Governo para favorecer grandes grupos pri
vados. O Presidente Collor continua"depois
de dois meses, e nós não tínhamos dúvidas
de que isto aconteceria, a meter os pés pelas
mãos. A saúde brasileira está em crise com
falta de recursos, equipamentos, medicamen
tos, com profissionais mal remunerados e o
seu Ministro da Saúde sai a público para acu
sar os médicos e demais profissionais da saú
de como responsáveis pela falta de atendi
mento ao público. É o governo da hipocrisia,
da cara de pau, da desfaçatez.

Devo dizer, SI. Presidente, Sr's e Srs. De
putados, que nesses dois meses o povo brasi
leiro já começa a perceber que por trás da
máscara de competente, realizador e conse
qüente que, com a ajuda da imprensa, o Pre
sidente Collor colocou, escondem-se interes
ses mesquinhos de grandes grupos privados
nacionais e estrangeiros e a incompetência
de quem elegeu-se sem nenhum!! proposta
concreta para resolver os problemas brasi
leiros, de quem elegeu-se somente com a de
magogia, o poder econômico, a mentira e

a cara de pau de dizer os maiorés absurdos
sem que a sua face ficasse colorida.

Em lugar de "colorir" o Brasil, como diz
a campanha oficial, o Presidente e seus alia
dos deveriam é corar as faces pela irresponsa
bilidade, pela incompetência, pelo arrocho
salarial, pela desnacionalização da economia,
pela recessão e pela insegurança que estão
trazendo a milhões de lares de trabalhadores
brasileiros que estes, sim, sempre tiveram a
cara colorida, pela vergonha de ter seu País
dirigido por uma elite despreparada e contrá
ria aos interesses nacionais e da marioria do
povo brasileiro. (Palmas.) .

Durante o Discurso do Sr. Edmilson
Valentim, assumem sussesivamente a
Presidência os Srs. Arnaldo Faria de Sá,
Suplente de Secretário, e Paes de Andra
de, Presidente

o SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade)
-Achando-se presente o SI. Climério Perei
ra Velloso, representante do Partido do Mo
vimento Democrático Brasileiro, pelo Estado
do Rio de Janeiro, em virtude do afastamento
do titular, convido S. Ex' a prestar o compro
misso regimental, com o Plenário e as Gale
rias de Pé.

Comparece à Mesa o Sr. Climério Pereira
Velloso e presta o seguinte compromisso:

"Prometo manter, defender e cumprir
a Constituição, observar as Leis, promo
ver o bem-estar geral do povo brasileiro,
sustentar a União, a integridade e a inde
pendência do Brasil."

O Sr. Jayme Paliarin - SI. Presidente,
peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. JAYME PALIARIN (PTB - SP.
Sem revisão do orador~) - SI. Presidente,
acabei de receber um telefonema do Reve
rendo Valdir Facioni, relatandO' que dia 13,
às 19h30m, em Recife, à Avenidá Norte, n'
6.173, foi jogada uma bomba sobre o templo
da Igreja do Evangelho Quadrangular, quan
do nele estavem 1.200 pessoas. A bomba,
por sorte, não atravessou de imediato o telha
do, explodindo sobre ele e jogando estilhaços
na multidão presente, ferindo várias pessoas.

Queria pedir ao Secretário de Segurança
Pública do Estado de Pernambuco sejam to
madas as devidas providências. Também soli
citaria ao DI. Romeu Tuma, da Polícia Fede
ral, que entrasse em contato com aquele Se
cretário, para que sejam descobertos os res
ponsáveis pelo arremesso dessa bomba sobre
um templo na hora do culto.

Era o que tinha a dizer, SI. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Paes Landim.

O SR. PAES LANDIM (PFL - PI) - Sr.
Presidente, no dia 22 de dezembro último,
dirigi-me à cidade de Curimatá, no Estado
do Piauí, fronteira com o Estado da Bahia,

através da BR-20, que liga Brasília a Barrei
ras. Na ocasião, pude constatar o estado pre
caríssimo em que se encontram as rodovias
federais de nosso País, sobretudo aquelas que
demandam a direção do Nordeste.

SI. Presidente. para percorrer um trecho
de quase 600 quilômetros, saindo de Brasília
às cinco horas da manhã, somente atingi Bar
reiras às 16 horas, sendo obrigado, por conse
qüência, a fretar um avião', a fim de chegar
em Curimatá a tempo de paraninfar uma tur
ma de 2° grau daquele Município. Por coinci
dência, assisti nesse dia, lá em Curimatá, a
uma interessante reportagem do "Jornal Na
cional" sobre a situação dramática da BR-20,
que ficara paralisada no dia anterior por vá
rias horas, em razão do desmoronamento de
uma de suas pontes, reconstruída às pressas
pelos próprios caminhoneiros que transitam
naquela importante estrada para o eixo co
mercial-econômico de Brasília com o Nor
deste.

Sr. Presidente, é lamentável como os go
vernos militares, que prestaram grandes ser
viços na construção da infra-estrutura rodo
viária do País, deixaram de lado o grande
projeto de Juscelino Kubitschek, que tenta
va, através da BR-20, encurtar as distâncias
entre Brasília, o Sul e o Nordeste, facilitando
o escoamento da produção do Nordeste, atra
vés dessa estrada, em função da precariedade
de nosso sistema ferroviário. Como já tive
a oportunidade de dizer aqui, somos um País
de estadistas rodoviários, na expressão de
Afonso Arinos de Mello Franco, quando dei
xamos de lado as hidrovias e ferrovias para
concentrar o esforço de políticas públicas de
transportes tão-somente no sistema rodoviá
rio.

Por ironia do destino, menos de um mês
depois o "Jornal do Brasil", na edição de
18 de janeiro, trazia um reportagem relatan
do que o DNER pretendia recuperar algumas
estradas nacionais, trazendo declaração do
então Diretor Antônio Alberto Canabrava,
em que ele simplesmente ignorava a BR-20
e, sobretudo, a BR-135, que prolonga Bar
reiras em direção ao Nordeste - porque a
BR-20 está interrompida exatamente nesse
trecho e passa a ter continuidade tão-somente
na cidade de Picos, no segundo grande en
troncamento rodoviário do Nordeste, um dos
maiores do Brasil, quando prossegue em dire
ção a Fortaleza. Como sabemos, a BR-20
faz a ligação Brasília-Fortaleza. Se tivesse si
do concluída, estaria economizando recursos
do setor de transportes na direção do Mara
nhão e de Fortaleza, porque através de outras
estradas, como a Rio-Bahia ou a Belém-Braí
lia, tem-se um aumento do percurso de cerca
de ~OO quilômetros ou mais, exatamente por
falta de conclusão da chamada BR-20.

Já tive a oportunidade de tecer tais ponde
rações desta tribuna. Levei-as ao conheci
mento do então Ministro dos Transportes,
que, na sua indiferença ou na ignorância do
que é, efetivamente, o Nordeste jamais deu
a essa estrada a atenção devida. Estamos ago
ra tentando, através da Comissão de Orça
mento, alocar recursos para um subtrecho
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entre São João do Piauí e Símplício Mendes,
no meu Estado, estrada essa entregue ao
Exército e, talvez por isso mesmo, com recus
sos lentamente liberados, com os maiores en
traves burocráticos, sobretudo na gestão an
terior do DNER e da Diretoria de Trans
portes.

O que me traz hoje a esta tribuna é o qua
dro de perplexidade que novamente presen
ciei no Município de Picos, eixo central da
BR-20 e de várias outras BR, e situado numa
área.que enfrenta dramática estiagem e a au
sência de uma política pública determinada,
que efetivamente aproveite o seu potencial
de produtividade, daquele município, talvez
o maior do Nordeste, proporcionalmente, re
flete a carência de uma política pública do
Governo Federal para toda aquela região.

Como fazem parte deste quadro a fome
e a miséria, que podem ser constatadas pelas
autoridades federais, reitero o apelo ao Sr.
Egberto Batista para que visite Picos e tenha
um retrato de toda aquela dinâmica região
do Nordeste, perturbada pela ausência de
chuva e de uma política pública de irrigação
c de aproveitamento de seu vasto potencial
ccooómico.

Ouso lembrar ao Governo Federal que,
ao invés da política assistencialista, que tem
sido uma tradição nas épocas de,. seca, fome
c miséria no Nordeste, adote uma política
consistente de recuperação da malha rodo
viária daquela região. Seria um mecanismo
de absorção de mão-de-obra, que diminuiria
as tensões sociais e, ao mesmo tempo, daria
um impulso econômico à região, diminuindo
os graves prejuízos ocasionados pela preca
ríssima manutenção oas estr.adas que circun
dam Picos, ou, como falei há pouco, dos en
troncamentos rodoviários.

Além da citada BR-20, que, da mesma for
ma que a Belém-Brasília, foi um sonho geo
político de Juscelino Kubstschek, há ainda
a BR-230, que atravessa todo o Nordeste e
demanda a Região Amazônica; a BR-316,
a chamada Transamazônica, que liga o Nor
deste à Amazônia; a BR-407, que liga aquela
cidade a Salvador, e a que liga Picos a Recife.
Esse eixo rodoviário, fundamental para o
Nordeste, vem sofrendo percalços em sua
manutenção, ocasionando, conseqüentemen
te, prejuízos ao transporte da produção ~rí

cola e de passageiros, em função dos aciden
tes e da demora, dos obstáculos que as estra
das, neste momento, apresentam em virtude
do seu estado precário.

Ainda no diâ 11 do corrente mês o jornal
"O Dia", de Teresina, Capital do meu Esta
do, trouxe, como manchete principal: "BR
do Piauí são recordes de acidentes". E o Sr.
Z6zimo Tavares, pessoa competente e Ínte
gra, possivelmente o principal colunista polí
tico do Estado, deixou de lado a análise dos
fenômenos da política piauiense para se dedi
car às "estradas da morte", tamanho é o nú
mero de acidentes e tantas e incessantes as
reclamações contra a precariedade de todo
o sistema rodoviário que circunda a região

_. de Picos, município com cerca de 150 mil

habitantes e um dos grandes p610s de desen
volvimento do Nordeste.

Portanto, Sr. Presidente, desejo, neste
Grande Expediente, dirigir novo apelo ao Sr.
Ministro Ozires Silva, brasileiro da mais alta
qualidade, que esteve, hoje, na Comissão de
Trabalho ...

Presença indevida, aliás, porque demissões
no serviço público é tema inerente à Comis
são de Serviço Público, que deve ser discutido
com o Sr. Secretário de Administração Fede
ral. Além do mais, discutiu-se, naquela ma
nhã, a privatização mais do que propriamente
a problemática dos servidores públicos. Ao
Ministro Ozires Silva, homem competente,
de grande visão do Brasil e do papel do setor
privado na economia, faço um apelo para
que estude a reestruturação da malha rodo
viária do Nordeste, sobretudo no eixo de Pi
cos, que S. Ex' conhece tão bem, sobretudo
pelos estudos que faz do sistema rodoviário
nacional. Diante das dificuldades que enfren
ta o setqr rodoviário brasileiro, peço a S.
Ex' que estude a aplicação, aqui, do meca
nismo existente nos Estados Unidos, de ma
nutenção das estradas federais pela iniciativa
privada.

Não é justo que o setor, sobretudo no Nor
deste, continue a enfrentar essas dificulda
des, dramáticas e humilhantes, gerando o
caos rodoviário. Tenho certeza de que o Mi
nistro Ozires Silva, com sua competência e
seu alto saber, e o Secretário de Transportes,
Sr. Marcelo Ribeiro, com sua visão e expe
riência de empresário vitorioso, dinâmico,
que tem noção exata dos custos das rodovias
nacionais e da sua importância econômica,
estão perfeitamente capacitados para dar
imediata solução ao problema, atenuando as
perplexidades refletidas pelo setor rodoviário
nordestino nesta quadra difícil por que passa
a região, em razão das dificuldades pluviomé
tricas diariamente denunciadas, há muitos
anos, pela imprensa nacional e pelas lide
ranças políticas, mas nunca devidamente ata
cadas com uma política pública conseqüente
e séria.

Quando viajava, de autom6vel, no dia 21
de dezembro do ano passado, de Brasília a
Barreiras, pela BR-020 - .aliás, demorei das
5 às 16 h para percorrer um trecho de 600
km, fato inédito na hist6ria da rodovia federal
passei por mais de 400 caminhoneiros. E to
dos eles, Sr. Presidente, tinham, em seus ca
minhões, a propaganda do Presidente Fer
nando Collor de Mello. As eleições tinham
sido realizadas há quatro dias. Esta foi uma
das razões da presença maciça de Collor no
interior do Brasil, nos sertões, nesses Gerais.
Percebi que os caminhoneiros depositavam
sua confiança numa política nova para o setor
rodoviário, que seria instalada no Brasil pelo
jovem e dinâmico candidato, depois eleito
Presidente, Dr. Fernando Collor de Mello.

Tenho certeza de que as esperanças dos
caminhoneiros não serãó frustradas, porque,
CQm~ disse com propiie&de, Marcos Vini
cius Villaça, foram sempre um espécie de em
baixadas no sertão. Ainda hoje, com as difi
culdades tecnol6gicas, de comunicação e de

transporte, são os caminhoneiros que levam
as mensagens dos grandes centros para o inte
rior do País. Foram eles, portan!o, os porta
vozes da mensagem do Presidente Fernando
Collor de Mello nestes brasis esquecidos, per
didos. É grande, pois, a responsabilidade do
Governo em atender a essas aspirações.

Por isso, Sr. Presidente, façô este apelo
ao grande Ministro Ozires Silva, para que
não deixe de atender aos anseios dos nordes
tinos, que depoistaram sua confiança no Pre
sidente Fernando Collor de Mello e faça com
que as estradas do Nordeste tenham um desti
no diferente do de hoje, com as condições
precaríssimas em que se encontram hoje.

Diante dessas considerações, Sr. Presiden
te, faço um apelo às autoridades governa
mentais no sentido de que as políticas públi
cas deste País, que aliás o Projeto de Lei
de Diretrizes Orçamentárias pretende corri
gir, não sejam mais subordinadas, sobretudo,
a interesses puramente eleitoreiros ou regi
nais.

Espero que o Geipot, dirigido hoje pelo
Secretário-Geral do Ministério dos Transpor
tes do governo anterior, tenha uma visão eco
nômica, mas também social do problema de
transporte deste País, e ·que pense também
no Piauí comô- grande eixo rodoviário, que
pode encurtar distâncias e custos de fretes
e, conseqüentemente, impulsionar a econo
mia do grande comércio que liga o Sul ao
Nordeste, ocasionando benefícios sociais e
econômicos para toda a região e, conseqüen
temente, para o Brasil.

Estou certo de que as condições precárias
das rodovias nacionais, sobretudo as do Nor
deste, devem ser atacadas de frente, com co
ragem e determinação, com lucidez e compe
tência. Todas essas qualidades o Sr. Omes
Silva já demonstrou ao longo da sua vida,
em todos os setores em que atuou como ho
mem público.

Esta foi a mensagem, estas .foram a con
fiança e a esperança que o Presidente Collor
de Mello transmitiu aos nordestinos, sobre
tudo aos que vivem diariamente do sofrido
transporte rodoviário do Nordeste.

Durante o discurso do Sr. Paes Lan
dim, o Sr. Paes de Andrade, Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu·
p.'"a pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 1" Vice
f' ··'sidente.

O Sr. Amaury' Müller - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra, pela ordem.

O SR. AMAURY MüLLER (PDT - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

.a Associação dos Servidores da Câmara dos
Deputados, a respeito do Programa de Ali
mentação e Nutrição, divulgou hoje um novo
esclarecimento, tentando justificar a eleva
ção em 100% dos preços das refeições popu
lares servidas no restaurante conhecido como
"Bandejão". Invoca o aumento substancial
'dos custos, alegando que hoje eles são os
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mesmos praticados a 19de fevereiro, o que
torna inexeqüível o Programa de Alimenta
ção e Nutricáo.

Esse programa está lastreado em ato da
Mesa, o de n9 40, de 1984, que, num largo
de justiça social, passou a subsidiar as refei
ções feitas por funcionários da Casa, sobre
tudo as de caráter popular, contemplando
aqueles setores cujo padrão salarial é sabida
mente baixo e que exigiria como contrapres
tação uma refeição subsidiada em até 90%,
tal como consta do referido ato da Mesa.

Aparentemente essa elevação se justifica,
mas deve-se considerar também que a infla
ção do período não foi de 100%, seja qual
for o indicador utilizado para medi-la, o
INPC, o IPC ou a nova metodologia adotada
pela super-Ministra Zélia Cardoso de MellC?

O que me surpreende, então, Sr. PresI
dente, é que o custo foi elevado em 100%,
quando os valores relativos à variação dos
preços, no mesmo período, não correspon-
dem a esse índice. .

Chamo a atenção de V. Ex' para o fato
de que o '-'Bandejão" atende prioritariamen
te aos funcionários de baixo salário, aqueles
mais pobres e, portanto, mais necessitados,
dentre os quais estão incluídos os prestadores
de serviços que operam no setor de limpeza
da Casa e que, a rigor, recebem o salário
mÚlimo como remuneração bruta.

Ora, se eles fizerem uma refeição diária,
nos vinte e dois dias úteis de cada mês, gasta
rão, pelos novos preços em vigor a partir de

.amanhã, Cr$ 2.200,00, ou seja, dois terços
do que recebem como remuneração total,
destinada a atender às suas necessidades de
alimentação, habitação, educação, vestuário,
transporte, previdência social e lazer.

Assim, peço a V. Ex', com a compreensão
e a tolerância que sempre caracterizaram sua
vida pública, uma revisão nessa decisão da
Ascade, que pode parecer justa, pode até
ter atendido às gritantes oscilações dos gastos
operacionais, mas onerar, abruptamente em
100% esses servidores, subsidiados segundo
resolução da própria Mesa, parece-me tam
bém absolutamente injusto.

'Por isso, em nome dessa multidão que o
Sr. Fernando Collor de Mello chama de des
'camisados e pés-descalços, os pequenos fun
cionáriose os que servem à Casa através de
locadoras de mão-de-obra, peço a V. Ex' que
determine à Ascade que reveja a decisão to
mada, para que o aumento dessas refeições
não seja da ordem de 100%, como pretende
a Ascade.

O Sr. Paulo Macarini - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE ~Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. PAULO MACARINI (PMDB -SC.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, a revisão dos benefícios de prestação
CO'lltinuada, mantidos pela Previdência So
cial, ocorreu ~ partir de maio de.;J.989, como
determinava o disposto no.art. 58 do .Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias.
No entanto, os projetos de lei relativos à or-

ganização da seguridde social e aós planos
de custeio e de benefício, tratados no art.
59 do mencionado Ato, ainda estão penden
tes na Comissão de Finanças desta Casa.

Esses projetos seriam apresentados no pra
zo máximo de seis meses da promulgação da
Carta, ou seja, até 5-4-89; o Congresso Nacio
nal teria outros seis meses para apreciá-los,
ou seja, até 5-10-89; aprovados pelo Con
gresso Nacional, os planos seriam implanta
dos. progressivamente nos dezoito meses se
guintes.

É bem verdade que quatro projetos que
tratam na Ordem Social (art. 193), notada
mente ligados ao conjunto de ações desti
nadas a assegurar os direitos relativos à saú
d.e, à previdência e à assistência social, serão
votados amanhã quarta-feira, na Comissão
de Finanças e Tributação. A seu turno, esta
Comissão realizou, na semana passada, uma
audiência pública envolvendo o Sr. Ministro
do Trabalho, presidentes de confederação
patronais e de empregados, com.o objetivo
de discutir o parecer do Relator, o nobre
Deputado Fernando Bezerra de Souza Coe
lho, que envolve quatro propostas: a) Proje
tos n9' 2.570 e 3.110, do Poder Executivo;
b) Projetos n" 3.099 e 3.101, de utoria do
Deputado Raimundo Bezerra.

Inobstante a auspiciosa notícia de que os
projetos da seguridade spcial possam ser vo
tados na Comissão de Finanças, no dia de
amanhã, há duas notícias que preocupam o
plenário e, porque atormentam a vida de mi
lhares de brasileiros, estão a merecer uma
pronta ação da Mesa da Câmara dos Depu
tados a saber: tramitam, no Supremo Tribu
nal Federal, mandados de injunção para que
a norma regulamentadora do dispoto no §
59 do art. 201 da Constituição Federal, que
estipula que "nenhum benefício que substitua
o salário-de-contribuição ou o rendimento do
trabalho do segurado, terá valor mensal infe
rior ao salário mínimo", torne viável o exer
cício dos direitos e das prerrogativas ineren
tes à cidadania, isto é, à própria vida e ao
sustento dos segurados: .

Proliferam em todo o País campanhas'para
a propositura de medidas judiciais em nome
dos aposentados rurais, para que estas nor
mas constitucionais sejam regulamentadas.

É claro, é evidente que o ajuizamentó des
tas mepidas importará em custos de hono
rários e despesas para os aposentados rurais
e que, embora reduzidos, representam para
eles elevados ônus.

Diante de tais fatos, a questão de ordem
se resume em dois pontos: a) determinação
da Mesa para que se incluam, em regime de
urgência, os projetos já mencionados, de n"
2.570 e 3.110, de origem presidencial, e n"
3.099 e 3.101, de autoria do Deputado Rai·
mundo Bezerra, para que a norma constitu
cional sobre a seguridade social seja regula
mentada de imediato; b) a Mesa da Câmara
assegure à Nação brasileira, notadamente aos
apos.entados rurais, que esta matéria será ob
jeto de apreciação pelo Plenário da Casa nos
próximos dias, com II conseqüente remessa

ao Senado Federal, para posterior sanção
presidencial.

O SR. PRESIDENTE(Inocêncio Oliveira)
- Em resposta ao nobre Deputado Paulo
Macarini, esta Presidência informa que ama
nhã, qua~ta-feira, às lOh, a Mesa estará reu
nida no gabinete do Presidente 'Paes de An
drade, com todos os Líderes partidários desta
Casa, para tratar das matérias que devem
ser colocadas em regime de urgência.

Em segundo lugar, quem solicita o regime
de urgência sâo os Líderes. À Mesa comete
apenas submeter a decisão ao Plenário desta
Casa.

Quero ressaltar que a Mesa já catalogou
as matérias prioritárias que devem ser vota
das até o dia 30 de junho. Entre elas estão
incluídas os projetos a que se refere o nobre
Deputado Paulo Macarini.

Portanto, na reunião de amanhã, às 10h,
no gabinete do Presidente Paes de Andrade,
estaremos presentes e levaremos o pleito de
V. Ex', para que possamos votar esta matéria
o mais rápido possível.

Sou, como V. Ex', conhecedor do reclamo
da sociedade, sobretudo no que se refere à
urgência da concessão dos benefícios ao ho
mem do campo contidos na atual Constitui
ção. O pagamento do salário mínimo inte
gral, a título de aposentadoria, como deter
mina a nova Carta, bem como redução da
idade limite, de 65 para 60 anos para o ho
mem e de 60 para 55 anos para a mulher,
devem ser também regulamentados através
desses projetos. São matérias importantes
que a Presidência, sob a direção do ilustre
Deputado Paes de Andrade, tem discutido
com os Líderes. E temos elaborado a pauta
no sentido de dar prioridade às leis comple
mentares e ordInárias que regulamentam dis
positivos da nova Constituição.

O SR. PAULO MACARINI - Agradeço
a V. Ex'. Espero que a Mesa e o Colégio
de Líderes resolvam pela inclusão desses pro
jetos em regime de urgência, na Ordem do
Dia das próximas sessões.

O Sr. José Lourenço - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Concedo a palavra pela ordem ao nobre De
putado José Lourenço.

O SR. JOSÉ LOURENÇO (PDS - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, fomos surpreendidos
pelos noticiários da última sexta-feira, dando
conta da aprovação, na Câmara dos Deputa
dos, no período matinal de quinta-feira, de
projetos de lei que regulamenta a apresen
tação de programa, através do rádio e da
televisão, com duração, de dez minutos, para
divulgação de nossos trabalhos.

O projeto, segundo fui informado, foi
aprovado através de voto de Liderança, sem
a presença de alguns Líderes e sem uma ava
liação correta dos reflexos desse programa
na sociedade brasileira. Entendo que projeto
dessa magnitude, de importância fundamen
tal na formação da opinião pública e da iina-
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gem do próprio Congresso perante o País,
não poderia ser votado sem discussão ampla,
serena e objetiva quanto ao seu texto e tam
bém sobre seus reflexos no interesse do País.
Acho que muitos dos Srs. Dept!tados desco
nhecem inteiramente como foi votado o pro
jeto por que o foi e qual o seu conteúdo.
Entendo mesmo que os Líderes deveriam ter
convocado suas bancadas para uma discussão
interna desse projeto, mas nada disso ocor
reu.

Durante a Constituinte, verificamos que
o programa "Diário da Constituinte" - com
uma duração de cinco minutos e não de dez,
como agora se pretende instituir - foi con
trolado pela esquerda radical. Diversas vezes
denunciei o fato ao Pre'sidente da Assembléia
Nacional Constituinte, Deputado Ulysses
Guimarães. Conversei, inclusive, com o res
ponsável pelo mesmo, o Deputado Marcelo
Cordeiro, para que houvesse distribuição
equânime daquele horário, destinado a tão
importante comunicação social. O que verifi
camos - e dispomos de documentação que
comprova isso - é que havia uma tendência
natural e constante - e V. Ex' bem o sabe,
porque era Vice-Líder do nosso partido 
aquela época, o PFL - pelos Constituintes
do PT, do PC do B e do PCB em detrimento
dos Constituintes do Centro Democrático.
Parece-me que se quer repetir o mesmo com
portamento agora.

Já temos a "Voz do Brasil", que é sufi
ciente para levar à opinião pública brasileira
os trabalhos do Congresso Nacional. Além
disso, tenho visto permanentemente, nas te
levisões, jornais e rádios, uma cobertura que
considero satisfatória sobre os trabalhos do
Congresso Nacional e de cada um dos seus
membros individualmente.

Peço a V. Ex' que seja sustada a remessa
desse projeto ao Senado, para que possamos
reavaliar seus efeitos e causas e fazer um estu
do aprofundado do seu teor, porque confesso
minha ignorância a esse respeito. Desconhe
ço totalmente o texto do projeto, assim como,
acredito, a quase totalidade da Casa, já que
foi votado, através de Voto de Lidera-nça,
num momento em que praticamente ninguém
se encontrava presente.

Creio que o projeto é legal, porém, ilegíti
mo; como tal, merece revisão. Esta a minha
proposta e a solicitação que faço a V. Ex'.

O SR. PRESIDENTE! (Inocêncio Oliveira)
- Esta Presidência ouviu com muita atenção
o nobre Líder José Lourenço sobre a votação
do projeto de lei do nobre Deputado José
Tavares, que determina um tempo de dez
minutos, entre as 19 e 20 horas, na televisão,
para o Congresso Nacional.

Em primeiro lugar, esta Presidência gosta
ria de dizer que o referido projeto entrou
na pauta. por acordo unânime das Lideranças
dos diferentes partidos com assento nesta Ca
sa.

Em segundo lugar, esse projeto já havia
tramitado por todas as Comissões da Câmara.
Portanto, não era desconhecido da Casa.

Em terceiro lugar, o projeto foi aprovado
na Câmara. Regimentalmente, agora com-

pete ao Senado fazer a sua parte, as correções
que julgar necessárias, já que o Senado é
a Casa revisora da Câmara e vice-versa.
Quando esse projeto voltar do Senado, aí
sim, iremos submetê-lo à discussão de todos
os membros da Casa, para que possamos ter
realmente um dispositivo que atenda à von
tade da maioria da Câmara dos Deputados
e do Congresso Nacional.

O Sr. Afif Domingos - Sr. Presidente, pe
ço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. AFIF DOMINGO (PL - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quanto
à matéria anteriormente tratada, gostaria de
lembrar que, na reunião de Lideranças, nós
nos propusemos a escolher matérias que hoje
mais angustiam a sociedade e pressionam o
Congresso Nacional. Tanto isso é verdade
que foram escolhidos assuntos como a seguri
dade social, a previdência e a regulamentação
do sistema de saúde no País, ainda pendentes.
Quando surgiu o projeto que tratava do horá
rio na televisão, acordamos, por unanimida
de, sua inclusão na pauta, mas recomenda
mos que constasse como último item. Assim,
a Câmara daria demonstração pública de que
estava bastante atenta às matérias de inte
resse da sociedade. Se essa matéria fosse co
locada em primeiro lugar, daria a impressão
de que esta Casa mais se preocupa em legislar
em causa própria do que vir ao encontro da
quilo que pensa a sociedade. O acordo dos
Líderes, por unanimidade, foi no sentido de
incluir essa matéria no final da pauta. Aque
les assuntos foram discutidos para que as Li
deranças deles tomassem conhecimento, co
municassem aos seus liderados, e estes se ma
nifestassem, tanto é que o meu partido, no
mesmo ato, enviou circular a todos os compa
nheiros, para que se pronunciassem a respei
to daquele item.

Portanto, Sr. Presidente, não se trata de
discutir o mérito da questão, mas a priori
dade. Afinal de contas, a forma como a maté
ria foi aprovada, logo no dia seguinte, feriu
o acordo das Lideranças, que era no sentido
de discuti-Ia por último, e não em primeiro
lugar.

Aquilo que não desejávamos acabou acon
tecendo: formou-se a imagem de que a-Câma
ra se manifesta primeiro sobre projetos de
seu interesse, em detrimento do interesse da
sociedade.

Por iss3, faço questão de salientar que foi
a inversão de pauta que criou o conflito que
precisamos dirimir.

O SR. PRESIDENTE, (Inocêncio Oliveira)
- Em respeito ao nobre Líder do Partido
Liberal, Deputado Afif Domingos, ressalto
que tudo o que S. Ex' disse neste plenário
representa a pura verdade do que aconteceu
na reunião dos Líderes, com um único aden
do: foram escolhidas seis matérias, e, por últi
mo, o projeto que tratava de determinação
dos dez minutos para o Congresso Nacional.
Das seis matérias, nobre Deputado Afif Do-

mingos, apenas duas se encontravam em con
dições de entrar em pauta: a que tratava do
Conselho da República, votada primeiro, e
o projeto de autoria do nobre Deputado José
Tavares, pois a que trata do Conselho de
Defesa Nacional, também considerada prio
ritária, foi adiada por duas sessões, a pedido
do Relator, Deputado Paes Landim. O quar
to projeto, que trata do Estatuto da Çriança
e do Adolescente, ainda se encontra no Sena
do Federal. Quanto ao quinto-Código de De
fesa do Consumidor - a Comissão Mista já
terminou sua análise, mas trata-se de matéria
cuja competência é do Congresso Nacional.

Portanto, nobre Deputado, não houve in
versão de pauta. Ocorre que dois projetos
já estavam prontos, dentre eles o de autoria
do Deputado José Tavares, que foi colocado
em pauta.

Repito, mais uma vez: o Senado Federal
poderá fazer alterações, e o projeto voltará
à Câmara. Aí, então, a Presidência - já con
versei com o Deputado Paes de Andrade a
esse respeito - reunirá as Lideranças para
discuti"lo com maior acuidade. Não podemos
correr o risco de, ao invés de trazer benefício
à Instituição, trazer-lhe algum desprestígio.

Eram esses os esclarecimentos que gostaria
de dar ao nobre Líder do PFL.

O Sr. Jorge Vianna - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma reclamação.

O SR. PRESIDENTE, (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. JORGE VIANNA (PL - RO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, mais
uma vez venho à tribuna desta Casa para
fazer reclamação à Mesa, pois ela não teve
a gentileza de responder ao pedido de infor
mação que formulei há um ano.

Gostaria de saber se terei de usar de prerro
gativas constitucionais, como o crime de res
ponsabilidade, para obter a resposta relativa
à utilização dos recursos do SUOS.

A todo momento os hospitais brasileiros
estão demonstrando a precariedade de sua
atuação. Pacientes estão morrendo, a saúde
brasileira está caótica, e a responsabilidade
também é desta Casa, por cooperar na omis
são da resposta.

Gostaria que a Presidência da Câmara nos
respondesse sobre quais as medidas que to
mou em relação ao pedido de informações
- várias vezes reiterado - que fiz já há um.
ano?

Desejo saber se a Mesa está tomando ou
não providências para que o Deputado tenha
seus direitos respeitados.

O SR. PRESIDENTE, (Inocêncio Oliveira)
- Esta Presidência informa ao Deputado
Jorge Vianna que todos os pedidos de infor
mações são relatados pela Primeira Vice-Pre
sidência.

Em nossas mãos, não há pedido algum que
não tenha sido relatado, discutido e aprovado
pela Mesa. O pedido de V. Ex' já foi encami
nhado à autoridade competente e reiterado
mais"de uma vez. Depois desta se!iSão, trata
rei de assunto com o nobre Presidente da
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Câmara Deputado Paes de Andrade, que tem
envidado esforços nesse sentido e tem sido
muito correto em suas decisões. Pedirei a S.
Ex' que reitere mais uma vez a resposta às'
solicitações de informação feitas pelos mem
bros desta Casa.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Bo
nifácio de Andrada e, em seguida, ao nobre
Deputado Nilson Gibson.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS
-MG, Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, gostaria apenas
de esclarecer aquilo que no Regimento Inter
no parece estar bem indicado.

O art. 24 do Regimento Interno dispõe que
as-matérias contidas em projetos terão sua
fase terminal no debate das Comissões. No
entanto, cria algumas exceções, dentre as
quais estão os projetos que recebem pare
ceres divergentes, diferentes. Parece-me que
há uma divergência clara; por isso, peço a
Mesa que nos socorra. Quando uma Comis
são aprova um projeto e outra aprova o subs
titutivo, fica claro o conflito. Portanto, a ma
téria deve viria plenário.

É esse o entendimento da Mesa?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio ()liveira)
- O Deputado Bonifácio de Andrada, um
dos sub-relatores do Regimento, com muita
honra para esta Presidência e para o próprio
Vice-Presidente, que foi Relator, pois deu
contribuição valiosíssima ao nosso trabalho,
sabe que a matéria foi incluída, desde que
haja divergências entre duas Comissões Téc
nicas desta Casa, o assunto deve vir ao plená
rio, que é o órgão soberano para decidir sobre
essas questões.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA - Sr.
Presidente, agradeço a V. Ex', relembrando
o seu trabalho como Relator da matéria, que
foi da mais alta importância para o Legis
lativo.

O Sr. Nilson Gibson - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem a palavra o nobre Deputado.

O SR. NILSON GIBSON (PMDB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

. Sr" e Srs. Deputados,data venia,está haven
do um erro contundente de alguns ilustres
Parlamentares, bem assim da própria impren
sa.

O Relator do nosso Regimento Interno,
Deputado Nelson Jobim, apresentou no seu
trabalho para discussão e votação, modifi
cação muito expressiva das modalidades do
processo de votação.

A imprensa vive gritando na televisão: "vo
to de liderança". Vêm os Parlamentares, há
pouco ex-líderes, e dizem: "voto de lideran
ça". É um absurdo. A Mesa deve ensinar
à imprensa e também a alguns Parlamentares'
da Casa que agora só existem duas modali
dades de votação: simbólica e nominal. A
votação de Líderes não existe mais. O nobre
Relator, eminente Deputado Nelson Jobim,
.com sua inteligência e cultura, efetivamente

., extinguiu o voto de Lideranças dentro da Câ
mara dos Deputados.

Neste caso, em que aqui se traz à discussão
o Projeto ne1.192, de autoria do ilustre Depu
tado José Tavares, gostaria de lembrar aos
Srs. Parlamentares aqui presentes na 5' feira
à sessão convocada - com avulsos distribuí
dos que as Lideranças tomaram conhecimen
to de que inicialmente houve o Pequeno Ex
pediente. Posteriormente, passou-se às Co
municações de Lideranças e se iniciou a dis
cussão, procedendo-se à votação. A Mesa in
dicou os Parlamentares das Comissões pró
prias permanentes - Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação e Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In
formática - para apresentarem os seus pare
ceres. A Mesa também proferiu o seu pare
cer.

Após os pareceres proferidos pelos Relato
res, iniciou-se a discussão, que foi muito bem
retratada e delineada pelo "nobre Deputado
Lysâneas Maciel. Não houve mais Parlamen
tar para discutir a matéria. Encerrado o deba
te, foi iniciada a votação. Com o trabalho
sério e íntegro com que preside a Mesa, V.
Ex' a realizou. Não houve pedido de verifica
ção. Somente o Deputado Érico Pegoraro
solicitou que se registrasse o seu voto contra.
Agora, alguns Parlamentares, querendo ser
agradáveis à televisão, vêm à tribuna, sem
saber o que é voto de Liderança, nem distin
guir as modalidades da votação.

Sr. Presidente, dentro do nosso entendi
mento, só aceito reclamação se, porventura,
S. Ex' o desejar, do Deputado Érico Pego
raro, porque, na ocasião, pediu ele fosse re
gistrado o seu voto contra.

Era o esclarecimento que queria dar, por
que fui Relator da matéria, e, às vezes, essas
acusações também atingem modestos e hu
mildes Parlamentares que se dedicam aos tra
balhos da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Esta Presidência agradece ao nobre Depu
tado Nilson Gibson, que retratou fielmente
o que aconteceu naquela reunião. Processou
se a votação com toda a lisura, como a Mesa
e esta Casa sempre têm feito. O nobre Depu
tado Lysâneas Maciel é testemunha; veio à
Mesa, inscreveu-se, discutiu a matéria. De
mos a palavra aos Relatores das Comissões
de Constituição, Justiça e de Redação, da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, e também da Mesa, pois
se tratava de assunto a ela relativo. Em segui
da, submetemos a matéria à votação do Ple
nário, visto não haver mais voto de Lide
rança.

O Regimento Interno é claro: o Plenário
é que vota. Se muitas vezes a Mesa consulta
as Lideranças, é porque tem dúvida quanto
à votação. Por esta razão é que a matéria
foi votada pelo Plenário, com toda lisura,
como esta Casa e a Mesa, sob a Presidência
do digno Deputado Paes de Andrade, têm
feito.

Gostaria de dizer que, naquela oportuni
dade, os nobres Deputados Erico Pegoraro

t: Cunha Bueno pediram que seus votos fos
sem registrados como contrários, e a Presi
dência mandou consigná-los em Ata. Por is
so, não entendo a celeuma que se levanta
contra a matéria. A Câmara dos Deputados
cumpriu seu papel. Compete agora ao Sena
do Federal cumprir o seu. O projeto, caso
emendado, voltará à Câmara dos Deputados
e, assim, o discutiremos, mais uma vez, com
toda a serenidade e lisura, como acontece
numa Casa de representantes do povo brasi
leiro.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Éri
co Pegoraro. Em seguida, falarão os Depu
tados Lysâneas Maciel e Osvaldo Macedo.

O Sr. El'ico Pegoraro - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem a palavra o nobre Deputado.

O SR. ERICO PEGORARO (PFL - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
em consideração à votação efetivada na últi
ma quinta-feira, na sessão da Câmara. gosta
ria de dizer que de maneira :llguma quero
duvidar do acerto dos Líderes reunidos quar
ta-feira, quando decidiram colocar a matéria
em votação na quinta-feira.

Apenas desejo fazer um adendo. Na pape
leta do PFL, estava escrito à mão, pelo Vice
líder que representou o Partido na reuniãQ
de Líderes, como Relator da matéria da Co
missão de Constituição e Justiça e de Reda
ção Deputado Nilson Gibson, que iria pedir
o adiamento da votação.

Sr. Presidente, na verdade, outros Líderes
se estão manifestando, dizendo que não foi
este o acordo feito na reunião de Líderes
da quarta-feira.

Srs. Deputados, o Líder do PFL, na sua
sala, nesta Casa, falou da discordância do
Partido com relação à votação que foi feita,
porque não houve uma discussão nas Comis
sões Técnicas Permanentes da Casa, que são
cinco, e que teriam de se manifestar.

O Deputado Ricardo Fiúza, por este Vice
Líder, manifestou-se peremptoriamente con
tra a votação que foi feita. Pessoalmente, te
nho a avocar a assertiva de que estava escrito,
ao lado da anotação da Ordem do Dia, que
o Relator, que faria o relatório em plenário,
pediria adiamento da votação.

Na oportunidade, fui aos Deputados José
Tavares e Nilson Gibson, que disseram que
o acertado pela comissão de'Líderes era votar
a matéria.

Como há dubiedade e dificuldade de enten
dimento - houve, inclusive o não compare
cimento de muitos Líderes a nossa reunião
do acerto para a votação - solicito à Mesa
a possibilidade de se retornar ao debate da
matéria para votação na sessão de amanhã.
Com isso, iríamos, de fato, definir.o que real
mente foi acertado pelos Líderes desta Casa.

Vejam, nobres Parlamentares, que não es
tou aqui representandolobbynenhum. Ao
contrário, naquela oportunidade, poderia ter
pedido verificação de votação. Não o fiz por
confiar na palavra dos Deputados Nilson Gib
son e José Tavares, que me diziam, contra-
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riando a papeleta de anotação do PFL, que
teriam acordado pela votação. A anotação
está aí feita de punho, por um Vice-Líder
que compareceu à sessão e disse que o Depu
tado Nilson Gibson iria pedir adiamento de
votação.

Recorro a V. Ex', nesta oportunidade, para
que a Mesa possa reunir-se amanhã, com a
comissão de Líderes e colocar em pauta este
assunto, a fim de que as cinco comissões,
inclusive a de admissibilidade, desta Casa,
possam pronunciar-se no sentido de que se
retome à discussão do assunto e esta Casa
possa votar conhecendo todo o projeto.e não
se coloque matéria de undécima hora na pau
ta.

Veja que assunto de tamanha magnitude
foi colocado de forma peremptória, de forma.
repentina na pauta e apanhou alguns Líderes
de surpresa, em detrimento de outras maté
rias que há muito não são inseridas na pauta
e nem discutidas pelas comissões permanen
tes, e pelos Líderes.

Na oportunidade, eu me manifestei contrá
rio ao projeto. Recorro a V. Ex' no senido
de que determine providências acerca de re
tomo desse assunto. Assim, esta'Casa poderá
verdadeiramente discutí-Io com calma, com
seriedade, e as cinco Comissões se pronun
ciarão a seu respeito.

É esta a solicitação que faço a V. Ex', em
nome da Liderança do Partido da Frente Li
beral.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Esta Presidência indeferein liminea ques
tão de ordem do nobre Deputado Erico Pego
raro. A matéria é vencida. A votação foi feita
com lisura, correção, e a Mesa está cônscia
de sua responsabilidade. Agora só compete
ao Senado Federal cumprir o seu dever, como
o fez a Câmara dos Deputados. Se a matéria
for emendada no Senado, voltará à Câmara.
Então será discutida, de acordo com as nor
mas regimentais, como tem sido a conduta
desta Mesa.

O Sr. Lysâneas Maciel - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. LYSÂNEAS MACIEL (PDT - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
V. Ex' foi testemunha de que, tendo sido
eu o Relator de dois projetos ·semelhantes

'.àquele aprovado, tive o cuidado de exami-
ná-los em grau de profundidade. Não foi uma
votação açodada, como muitos querem fazer
crer. Discuti-os lon'gamente, submetendo-os
à apreciação desta Casa.

Sr. Presidente, um dos argumentos que se
levanta contra a divulgação dos trabalhos do
'Congresso é o de que nossas mazelas, nossas
ausências, nossas deficiências seriam coloca
das a nu, a descoberto, para um grande seg
mento da sociedade brasileira.

Sr. Presidente, se este Congresso tiver me
do de se mostJ;"ar como é, na verdade quer
continuar escondido, ou qller ser comandado
por determinada emissora.

Sr. Presidente, temos ouvido as maiores
mentiras. Cito como exemplo a emenda que
apresentamos às 13h30min, proibindo o privi
legiamento de certos grupos de- investidores.
Não houve, sobre o assunto, uma linha se
quer, dizendo que apreciamos aquele privi
légio concedido aos grandes investidores, in
clusive a um dos donos de famosa emissora
que quer comandar os trabalhos do Congres
so.

Sr. Presidente, este Congresso tem sido ab
solutamente castigado, algumas vezes com
razão, mas precisamos mostrar o que está
sendo feito. Essa mesma emissora diz que.
s6 aprovamos dois decretos-leis neste ano,
quando, desde o princípio do ano, esta Câma
ra apresentou 661 projetos, que foram recu
sados pela maioria. Por que não podemos
divulgar que esses projetos têm sido recusa
dos, muitas vezes, por ausência? Os que têm
medb da divulgação têm medo da verdade.
E não é isto o que diz uma emissora que
sempre se mancomunou com as negociatas,
que inclusive se beneficiou do artl 79, inciso
11, como credora privilegiada de CDI. E para
que serve o CDI? Para beneficiar os uRo_
bertos Marinhos" da vida, os grandes bancos.
Instalamos até uma Comissão Parlamentar
de Inquérito para verificar quem foi benefi
ciado e quais foram os grandes excluídos. Fo
ram os pequenos poupadores? Não, foram
os grandes aplicadores.

Sr. Presidente, ao atacar o Poder Legisla-.
tivo, está-se pinçando um dispositivo da
Constituição que se refere à liberdade de in
formação. A eles interessa atacar-nos. Mas,
quando se trata de coibir o monopólio da
informação, aí o público não tem interesse
em verificar o que faz o Legislativo. É a mes
ma cantilena de sempre. O Poder Legislativo
tem dçfeitos, particularmente o do Brasil; po
rém não se encontrou na civilização contem
porânea nenhum sistema melhor que a demo
cracia representativa. E, se este. Congresso
tem defeitos, tem dificuldades, deixemos que
o povo as perceba, substituindo seus repre
sentantes na eleição que se aproxini'a. Não
podemõs temer que nossas mazelas e.dificul-'
dades sejam mostradas. Não podemos per
mitir que a TV Globo; emissora que goza
dos favores oficiais, e Roberto Marinho, esse
homem nefasto, ditem normas ao Congresso
Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência, antes de passar a palavra
ao próximo orador, apela aos Srs. Deputados
presentes nas diferentes dependências da Ca
sa para que compareçam imediatamente ao
plenário, a fim de que haja quorum para vota
ção da pauta de hoje.

O Sr. Felipe Mendes - Sr. Presidente, pe
ço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra. .

O SR. FELIPE MENDES (PD'S - PI. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, com;
relação à polêmica criada com a aprovação:
do projeto do nobre Deputado José Tavares,

eu não poderia deixar de registrar nos Anais
desta Casa o meu voto. Infelizmente, não
pude chegar a tempo ao plenário. Invoco,
inclusive, o testemunho de V. Ex' com quem
me encontrei no Salão Verde e a quem exter
nei minha opinião contrária à aprovação da
quele projeto. Gostaria que fosse registrado
nos Anais que o meu voto teria sido contrário
à aprovação do projeto.

O Sr. Nosser Almeida - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. NOSSER ALMEIDA (PDS - AC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
queria registrar a minha presença, uma vez
que o painel não a está marcando.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Peço ao pessoal encarregado do sistema
eletrônico que registre a presença do nobre
Deputado Nosser Almeida.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Vai-se passar ao horário destinado às

VI - COMUNICAÇÕES DE
LIDERANÇAS

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
-Concedo a palavra ao nobre Líder do PRP,
Deputado Adhemar de Barros Filho.

O SR. ADHEMAR DE BARROS FILHO
(PRP - SP. Pronuncia o.seguinte discurso.)
- Sr. Presidente, S1'" e Srs. Deputados, pen
sávamos que, aprovada a Constituição de
1988, estaríamos livres dos perigos de um pos
sível retomo das pressões por parte daqueles
que, durante os governos autoritários, fize
ram valer seus desígnios sinistros à custa da
supressão do espírito federativo da Nação.
Mas não. Esse perigo, infelizmente, ainda
paira no ar. Não são poucos os que ainda
estão dispostos a conspirar contra a Federa
ção, no sentido de manter o status quo vigente
durante três décadas de regime autoritário,
responsável pelas mazelas atualmente en
frentadas pelo nosso povo, tendo como su
porte principal o modelo econômico super
concentrador de renda, que dividiu nosso
País em uma minoria de privilegiados e uma
imensa maioria de miseráveis e deserdados.

Ainda continuamos, Sr. Presidente, Sr" e
Srs. Deputados, a ouvir os intransigentes de
fensores de um governo centralizador e auto
ritário.

A Nação, infelizmente, continua a ouvir,
pasma e preocupada, as vozes daqueles que
ainda não se conformaram com a nova reali
dàde duramente conquistada pelo povo brasi
leiro, qual seja a de estarmos hoje vivendo
uma democracia, em que os Estados da Fede
ração ganharam autonomia e em que o' Go
verno Central, outrora todo-poderoso não
pode tanto como podia, pois nós, os legítimos
representantes do povo,'inscrevemos, na no
va Constituição, leis que fixaram democrati-
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camente os limites de cada Poder da Repú
blica, .bem como as responsabilidades do Go
verno, dos Estados e dos Munjcípios, procu
rando relativizar o poder de cada um, em
benefício da sociedade braSileira como um
todo.

Ressaltamos esse assunto, neste momento,
Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, porque,
no último fim de semana, lemos, procupados,
na "Folha de S. Paulo", declarações de dois
ex-Ministros importantes dos Governos anti
democráticos - Octávio Gouvêa de Bulhões
e Delfim Netto, sendo este, hoje, eminente
integrante desta Casa - favorável a uma
maior limitação de recursos repassados pelo
Governo Central aos Estados e Municípios,
'porque julgam que estes repasses são, atual
mente, os principais responsáveis pelo perigo
de uma nova escalada inflacionária, decor
rente do excesso de Iiquidez presente na eco
nomia.

O Sr. Octávio Gouvêa de Bulhões, criador
da correção monetária, que acabou gerando
o processo de indexação generalizada em nos
so sistema econômico, responsável pelo auto
matismo da escalada dos preços, independen
te de qualquer circunstância, entende que é
necessário, para limitar a liquidez monetária,
barrar o fluxo de recursos destinados aos Es
tados. Propôs alterações na Constituição, no
sentido de impedir tais fluxos e controlar os
gastos dos Estados e Municípios. Certamen
te, o Sr. Octávio Gouvêa de Bulhões está
saudoso do tempo em que, junto com o seu
companheiro de Ministério, o ex-Ministro
Roberto Campos, do Planejamento, e hoje
eminente Senador da República, fazia e des
fazia, no comando da economia brasileira,
já que, sustentados por um Governo discri
cionário, autoritário e excludente, centrali
zou todas as decisões e eliminou a Federação,
transformando-a em mero instrumento, ma
nipulável ao gosto de suas intenções e dese
jos.

De 1964 a 1972, os Srs. Ministros Roberto
Campos e Octávio Gouvêa de Bulhões conse-'

· guiram reduzir a inflação da casa dos 90%
para 34%. Esta tarefa foi cumprida, entre
tanto, à custa da supressão da liberdade de
atuação dos sindicatos, colocados na ilegali
dade, e graças à total centralização dos pode
r~s de decisão, bem como da cassação de'
mandatos dos Parlamentares e de seus res
pectivos partidos, na tentativa insana de im
pedir a manifestação do livre pensamento da
Nação sobre o novo regime, que havia elimi
nado o processo democrático inaugurado
com a Constituição de 1946.

Evidentemente, Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados, que, de posse de tamanha soma
de poderes, de tal discricionarismo político,

· não foi difícil aos Ministros da área econô-.
mica conter a inflação; as manifestações con~

trárias à nova política econômica instaurada
pelo Governo autoritário foram bloqueadas
pela força das armas, com a instauração do:
direito da força. Que mérito foi esse de c6m-'

· bater a inflação às custas da liberdade do'
cidadão~Ao seu resultado, passadas três dé
cadas, podemos hoje assistir desolados: a vi-

gência de um modelo econômico supercon
centrador de capital, que destruiu a economia
brasileira.

Consideramos, Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados, que o mal maior que tomou conta
da Nação e teve como reflexo o caos em que
vivemos foi justamente a supressão do pro
cesso democrático. Eliminada a democracia,
abriu-se espaço para o autoritarismo, a vio
lênci/l política, responsável pela sustentação
de um modelo econômico injusto e exclu
dente, cujo reflexo é o perverso perfil da ren
da nacional em que 70% representam o capi
tal (juros, lucros, aluguéis) e somente 30%
correspondem aos salários, perfil exatamente
inverso ao que vigora há três décadas no País,
quando a Renda Nacional era composta de
32% de capital e 68% de salários, relação
esta em vigor nos países capitalistas ociden
tais.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, não
é essa a realidade que inscrevemos na nova
Constituição, qual seja a de fortalecer os Es
tados e Municípios, dotando-os não só de
maior volume de recursos, mas, principal
mente, de maior autonomia administrativa
e política, atributos indispensáveis ao verda
deiro espírito federativo, causa principal do
retorno da inflação neste momento, como
querem fazer crer os Srs. Octávio Gouvêa
de Bulhões e Delfim Netto.

O Sr. Delfim Netto destaca que os Estados,
com a reforma monetária baixada pelo Go
verno para controlar a liquidez, adquirir o
poder de emitir moeda, razão pela qual julga
indispensável controlar o poder emissor dos
Governos Estaduais, já que dispõem de liber
dade para converter cruzados novos em cru
zeiros e, desta forma, aumentar a Iiquidez
que o Governo deseja combater.

Não entendemos, assim, o problema colo
cado pelo nobre Deputado. Graças à autono
mia constitucionalmente garantida aos Esta
dos e Municípios se pode evitar o agrava
mento do temporário processo recessivo que
estamos vivendo. Os Governos Estaduais e
Municipais, sustentados nessa autonomia, ti
veram condições de garantir a continuidade
das obras estaduais e municipais, evitando,
assim, mais desemprego e tensões sociais. Al
gum desvio, evidentemente, poderá ter ocor
rido, mas não corno fruto da ação dos Gover
nadores e Prefeitos, senão pela flexibilização
do Governo Federal, que permitiu às empre
sas e· pessoas físicas pagarem seus impostos
e dívidas contraídas anteriormente ao Plano
Collor com os cruzados novos retidos.

Na verdade, se aos Estados e Municípios
fosse proibida a conversão dos cruzados rece
bidos em pagamento de impostos e taxas,
evidentemente, os Governos Estaduais e as
Prefeituras Municipais ficariam sem receita,
conseqüentemente, ficariam asfixiados, e não
temos nenhuma dúvida de que a crise econô-·
mica ganharia dimensão muitas vezes supe
rior à que estamos vivenda, neste momento
difícil para todos os brasileiros.

Querer agora imputar aOS Estados e Muni
cípios a culpa pelo retorno das pressões infla
cionárias é desconhecer as verdadeiras causas

da inflação brasileira, fruto das terríveis in
justiças sociais produzidas pelo modelo su
perconcentrador de renda, modelo este cons
truído justamente por aqueles que contribuí
ram para a supressão das liberdades públicas
e soerquimento de um Estado autoritário.
Não será com o retorno ao passado, com o
enfraquecimento dos Estados e Municípios'
e um novo fortalecimento desigual do Go
verno Federal, a pretexto de evitar o retorno
das pressões inflacionárias, que conseguire
mos evitar o retorno da inflação.

Enfraquecer a Federação, Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, servirá apenas para
revigorar o atual modelo econômico super
concentrador de renda e de capital, contra
o qual nós, do Partido Republicano Progres
sista, lutamos e continuaremos a lutar, até
que possamos viver numa sociedade mais jus
ta e mais humana, objetivo que só alacança
remos com uma taxa crescente de prática de
mocrática e fortalecimento do espírito fede
rativo, por excelência participativo, coope
rativo e, obviamente, democrático.

Era o que tinha a dizer.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Antes de conceder a palavra ao próximo
orador inscrito, reitero o apelo aos nobres'
Deputados no sentido de comperecerem llO
plenário, para que possamos atingir o q1IO

rum e iniciarmos o processo de votação da
pauta da sessão de hoje.

Concedo a palavra ao nobre Líder do PDS,
Deputado Amaral Netto.

O SR. AMARAL NETTO (PDS - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"'
é Srs. Deputados, assomo à tribuna hoje uma
posição inusitada, porque vou fazer alguma
coisa que poderá ser consideradà anti-regi
mental: discutir uma decisão do Plenário que
considero suspeita.

Sr. Presidente, gostaria de rever fatos co.lo
cados pelos Deputados Afif Domingos e Eri
co Pegoraro, referentes a uma reunião à qual
V. Ex' estava presente e, inclusive, presidiu
a sessão. Nessa reunião das Lideranças, reali
zada na quarta-feira, discutiu-se o que colo
car em pauta em regime de prioridade. Aban
donou-se, então, tudo o que era projeto com
urgência e começou-se o estudo de uma série
de projetos que deveriam vir a plenário e
ser votados com essa prioridade.

Acontece que jamais, Sr. Presidente - e
V. Ex' sabe disso, porque estava lá - em
momento algum, nas reuniões de Lideranças
com a Mesa, foi considerado o mérito dos
projetos. Concordamos sempre com a coloca
ção, de acordo com o pedido de cada.Lide
rança, ma~ o mérito tem de ser discutido e
votado aqui dentro.

Ora, Sr. Presidente, no final da reunião,
foi proposta a inclusão do projeto do nobre
Deputado José Tavares, por quem tenho
grande admiração e respeito; logo, minha po
sição nada tem a ver com S. Ex'

Ao contrário do que se disse aqui, só no
dia 10 de maio j na reunião que se travou
na manhã de quinta-feira, em que foi votado,
li que foi publicada uma ordem do dia da·
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qual fazia parte o Projeto n" 4.432 e detalhes.
E, no final, pendente de pareceres da Comis- .
são de Constituição e Justiça e de Redação,
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, e da Mesa. Então, foi
designado um parecerista de momento, o De
putado Nilson Gibson.

Devo dizer a V. Ex' que essa reunião ex
traordinária não chegou ao meu conhecimen
to por um motivo muito simples. Ela foi con
vocada nO final da sessão de quarta-feira,
quando eu já me havia retirado, porq.ue uma
filha doente me obrigou a ir a minha casa.
Mas ninguém foi ao meu gabinete, ninguém
me comunicou que haveria uma sessão ex
traordinária na manhã seguinte. V. Ex' sabe
disso porque estava nessa reunião, e é tete
munha de que não foi cogitada a convocação
de uma sessão para esse dia. Aí aconteceu
um imprevisto. Esse projeto, entre os cerca
de trinta que íamos colocar em preferência,
aparecia no primeiro dia numa sessão ex
traordinária em que ponho em dúvida a exis
tência de número sequer para cuidar da Or
dem do Dia. Não para votar.

Em segundo lugar, SI. Presidente, aqui es
tou para pedir a V. Ex' uma coisa também
inusitada. em função do que aconteceu. Va
mos passar diante da Nação por pessoas que
- de fato, isso não é verdade - cuidam
dos seus interesses na frente dos interesses
da Nação.

Sr. Presidente, quero dar o testemunho de
quem, no domingo, atravessou a Avenida
Vieira Souto por duas horas, de ponta a pon
ta, ida e volta. Nela tive, graças a Deus, ape
nas manifestações de simpatia. Só me falaram
em duas coisas: "Deputado Amaral Netto,
onde está a pena de morte"? Saibam V. Ex"
que esse é um fato. Segundo: "Deputado
Amaral Netto, que vergonha é essa agora
de V. Ex' permitir que o Congresso tenha
uma "Voz do Brasil" na televisão"?

Sr. Presidente, não posso concordar com
isso. Considero que essa votação foi feita va
mos dizer, de maneira não muito legal, não
muito decente, não por causa de V. Ex', mas
por causa do problema que foi colocado aqui.
Conseguimos chegar a essa situação de ter
um projeto.votado sem número, sem as Lide
ranças, na sua maioria, estarem· presentes.
Não estavam presentes as Lideranças do
PFL, do PDS, do PL, do PTB e várias outras.

Por isso, SI. Presidente, diria a V. Ex' que
nós temos sido agredidos injustamente pelos
meios de comunicação. Temos passado maus
bocados, não s6 por ver~ades,mas por men
tiras que dizem de nós. As vezes, filmam este
plenário vazio em momento em que até não
há sessão, para dizer que não havia ninguém.
Reconheço isso, mas não vejo como esses
dez minutos vão enriquecer a nossa folha.
O povo não quer isso, porque quer o seu
lazer, que é o pouco que lhe resta.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, esta
mos-nos apropriando de um tempo que não
é nosso. Exemplifico. Ontem, no Rio de Ja
neiro, um Deputado Estadual apresentou
projeto, solicitando dez minutos no programa

"para a Assembléia Legislativa do Estado.

V. Ex' sabe que vai ser um pIpocar no Bra
sil inteiro. Em um período pré-eleitoral, va
mos ter campanha eleitoral, e não a defesa
do Congresso. Alguns serão privilegiados pa
ra usar esses dez minutos, e vamos iniciar
uma guerra entre Senado e Câmara, para ver
quem vai falar mais. Depois, teremos uma
guerra aqui dentro também, para saber quais
os partidos e ideologias que irão falar mais
nesse programa.

Portanto, Sr. Presidente, eu não poderia
deixar de fazer algo inusitado. Esperava V.
Ex' me beneficiasse com que o Regimento:

A Seção III do Regimento Interno intitu
lada "Sujeitos a Deliberação do Plenário",
enumera 21 representantes, 21 requisições,
21 pedidos que independem de ser apresen
tados por escrito e que a Mesa pode decidir.
Por outro lado, diz que os requerimentos não
especificandos neste Regimento são ~olicita

dos por escrito e obrigatoriamente votados.
SI. Presidente. em defesa do decoro desta

Casa, peço a V. Éx' que leve em consideração
este requerimento, abolutamente regimen
tal:

"Exmo. Sr. Presidente da Câmara dos
Deputados:

Na forma admitida no art. 117 do Re
gimento Interno desta Casa, requeiro a
Vossa Excelência, ouvido o Plenário, se
ja apreciado em dois turnos o P!ojeto
de Lei n" 4.432, de 1989, que "cria o
Programa Diário do Congresso Nacional
para divulgação dos trabalhos do Poder
Legislativo na televisão e determina ou
tras providências", anexado ao Projeto
de Lei n" 1.091, de 1988.

O presente Requerimento se justifica
pela grande e negativa repercussão da
matéria objeto daqueles projetos per.an
te a opinião pública, mormente quando
se desencadeia uma campanna de desva
lorização do Poder Legislativo, parecen
do-nos conveniente se proceda a novo
estudo daquelas proposições."

V. Ex' dirá que o Senado vai decidir a ques
tão e nos devolver o projeto. Entretanto, não
quero ficar com o peso de quem não assumiu
esse voto na Comissão de Líderes. V. Ex'
estava lá e sabe que isso não ocorreu. Assumi
a responsabilidade de colocar o projeto em
uma pauta de trinta outros projetos, tanto
quanto V. Ex' No dia seguinte, fui surpreen
dido com uma sessão fulminante, bem des
crita pelos Deputados Afif Domingos e Erico
Pegoraro, em que se votou alguma coisa que
aparentemente seria o nosso favor e que con
sidero deletéria para a posição do político
às vésperas de !lma eleição.

SI. Presidente, lembre-se do Diário da
Constituinte. O Deputado Marcelo Cordeiro
deu seu depoimento sobre a guerra que foi
aquele programa. Agora será pior, porque
estamos em um período pré-eleitoral. E esse
tempo que pretendemos, as televisões vão
ter de dá-lo aos partidos políticos e aos candi
datos.

É um absurdo, Sr. Presidente! Isso só nos
desmoraliza. Temos o direito de exigir que

as coisas erradas sejam retificadas. Temos
o direito de exigir de qualquer televisão ou
de todas que digam a verdade sobre o Con
gresso. Mas não temos direito de usar dez
minutos de um horário nobre de todas as
emissoras em que o povo assisti às suas nov~
las - boas ou más, não me interessa -;- e
com as quais se diverte, para obrigar a Nação
a nos ouvir.

Trago a V. Ex' o que ouvi anteontem nas
ruas do Rio de Janeiro: "Vamos odiar isso,
porque vocês nos estão tirando um pedaço
do nosso lazer". Não é justo que procedamos
dessa maneira.

Portanto, Sr. Presidente, encaminho este
requerimento à Mesa. Peço a V. Ex' que,
por favor, não deixe o peso dessa decisão
nas costas do Senado. O erro foi nosso.

Acredito na boa vontade e na boa-fé do
nobre Deputado José Tavares. Acredito
igualmente que alguns imaginem que isso ~

favorável ao nosso trabalho. Mas não é. E
uma desgraça e uma guerrilha interna e exter
na. Devemos usar nossos poderes, porque
em pouco tempo o Executivo, o Judiciário
e as Assembléias também irão querer um
tempo diário nos rireios de comunicação, e
aí a carreira política se danará.

Desculpe-me, mas penso que o que eu disse
é do conhecimento de V. Ex' O meu objetivo
é o melhor. Quero apenas que a Mesa decida
um problema que deve ser resolvido entre
n6s, ao invés de esperarmos a solução do
Senado.

O Sr. José Genoíno - SI. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"
e Srs. Deputados, esta questão é polêmica,
não há a menor dúvida. É polêmica no que
diz respeito ao mérito e é polêmica ao mérito
em relação à sociedade e ao Congresso Nacio
naI.

Agora, Sr. Presidente, o Parlamentar OI:

o partido - e, neste sentido, peço esclareci·
mentos à Mesa - que vier à tribuna para
dizer que a votação da matéria foi realizada
de maneira irregular, sorrateira, ou para faci
litar sua aprovação, está'escondendo, em re
lação à matéria polêmica, o fato de as Lide
ranças não estarem presentes a uma sessão
previamente convocada, com aquela pauta.

Aliás, Sr. Presidente, digo isto muito à von
tade, porque o projeto que apresentei em
1988 não era sobre os dez minutos, mas sobre
o direito de os Poderes Legislativo, Judiciário
é Executivo requisitarem cadeia nacional de
televisão para se pronunciarem diante de fa
tos graves. Após a promulgação da Consti
tuição, esse projeto esteve em pauta várias
vezes, mas saiu do regime de urgência, en
trando em seu lugar o projeto do Deput{ldo
José Tavares, que causou grande polêmica
neste plenário, com a Casa cheia, sobre sua
urgência.

Na ocasião, nobre Deputado Amaral Net
to, levantei questão de ordem, porque se es
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tava votando o regime de urgência por acordo
de Liderança. A urgência estava sendo dada
a um projeto que, pela sua numeração, estava
passando à frente de outro, de nossa autori~,

diferente em relação ao tempo na televisão.
Entretanto, ninguém reclamou. E eu disse
que não criaria dificuldades. Apenas chamei
a atenção da Casa para que se le.vasse em
conta a numeração do projeto. A Casa estava
cheia. Todavia, isso não aconteceu.

Quanto ao projeto polêmico do Deputado
José Tavares, disse a S. Ex' que poderíamos
ver o caso no Plenário da Casa ou do Senado.
E que, em relação ao tempo de dez minutos,
iríamos estabelecer modificações no projeto.
Fiz essas colocações na sessão que votou o
Conselho da República. Durante a votação,
houve encaminhamentos e emendas. As lide
ranças estavam presentes. Votamos o Conse
lho da República, em seguida, outros, e o
do Deputado José Tavares entrou na seqüên
cia dos projetos. Estava na pauta o Conselho
de Defesa Nacional. Apresentei emendas.
Aliás, se eu não as tivesse apresentado, o
Conselho de Defesa Nacional teria sido apro
vado, com a Saden, o Ministério do Planeja
mento e o EMFA, que não existem mais.

Então, Sr. Presidente, vamos admitir que
aqueles que foram contra o projeto naquela
sessão deveriam estar aqui para modificá-lo.
Agora, dizer que se fez um expediente irregu
lar, para votar a matéria, não aceito. Naquela
oportunidade chamei o Relator e disse que
preferia o outro projeto, mas já que aquele
seria votado, não criaria problemas. Não fos
sem estes os fatos, estaríamos dizendo à so
ciedade civil que se fez uma sessão irregular
para votar matéria que beneficiou os Deputa
dos. Sou favorável a que o projeto sofra mo
dificações. Acho, inclusive, que ele deveria
ser novamente colocado em pauta, porém
mais substantivo.

Concordei com as observações corretas fei
tas hoje pelo nobre Deputado Afif Domin
gos. Todavia, não podemos transformar esta
questão, como se se tratasse de votação em
uma sessão irregular. Repito, não foi irregu
lar. Eu estava aqui no plenário, nobre Depu
tado Amaral Netto, votamos vários itens, e
o projeto constava da pauta. Portanto, não
houve irregularidade e nenhuma manobra
sorrateira para aprovar o projeto.

Pessoalmente tinha restrições, não em rela
ção ao mérito da tese segundo a qual o Con
gresso tem de ter o direito. de informar a
sociedade, mas em relação especificamente
aos dez minutos. Disse isso ao autor do proje
to, até porque preferia um projeto de nossa
autoria, diferente, em relação ao tempo. Te
ríamos um tempo menor, de 'ctois minutos,
abrangendo os três Poderes: Executivo, Le
gislativo e Judiciário..

Sr. Presidente, é importante, agora, ouvir
uma explicação da Mesa. Devemos ter diver
gências. Mas dizer que se fez uma sessão irre
gular para votar matéria que beneficia Depu~
tados não corresponde à verdade.•

Espero, portanto, esclarecimento da Mesa
da Câmara dos Deputados.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Esta Presidência concorda com o nobre
Deputado José Genoíno. O que S. Ex' acaba
de relatar corresponde à verdade. Vale a pe
na salientar que a sessão extraordinária das

.10h de quinta-feira foi convocada nas sessão
do Congresso Nacional, às 19h, na noite ante
rior, reiteradamente informada pelo nobre
Senador Nelson Carneiro. Portanto, houve
uma prévia convocação para a ses~ão extraor
dinária. Além do mais, o projeto do nobre
Deputado José Tavares só entrou em pauta
porque estava em regime de urgência. Não
se venha dizer que ele não passou pelas Co
missões "a", "b" ou "c", porque, em regime
de urgência, desde que haja acordo de Lide
ranças, os projetos vêm diretamente a ple
nário.

Quero informar a V. Ex' que a matéria
foi votada com a máxima lisura. O Deputado
José Genoíno tem razão. Os que estão protes
tando o fazem porque não estavam presentes,
ou, então, omitiram-se. Não venham hoje
com a justificativa de que houve vício na ma
téria.

Outrossim, quanto ao requerimento do
Deputado Amaral Netto, solicitando votação
em dois turnos para a matéria, está indeferido
porque o ,Projeto já se encontra no Senado
Federal. E matéria vencida.

O Sr. Cardoso Alves - Sr. Presidente, pe
ço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio OIveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deptuado
Cardoso Alves.

O SR. CARDOSO ALVES (PMDB -SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
estou ouvindo V; Ex' empenhar-se profunda
e louvavelmente neste assunto, defendendo
a incolumidade da matéria vencida. V. Ex'
está, a meu ver, seriamente convencido de
que a matéria foi votada de maneira absoluta
mente regular e, como é do seu caráter, da
sua maneira de ser, da sua personalidade V.
Ex' se envolve apaixonadamente no assunto,
como um homem bravo, corajoso e transpa
rente que é.

Sr. Presidente, quero bem a V. Ex', o res
peito, tenho mesmo grande admiração por
V. Ex' e faço vQtos que sua vida pública tenha
sempre sucesso. Todavia, acho que V. Ex'
caminha perigosamente nessa matéria. V. Ex'
está assumindo sozinho uma responsabilida
de grave.

Ouvi vários Líderes e também o nobre De
putado Amaral Netto desfilarem uma série
de partidos ausentes no momento da votação.
Ouvi outros Líderes caminharem no mesmo
sentido, trilharem a mesma senda. E me fico
perguntando se seria absolutamente regular
e fora de qualquer dúvida a convocação de
uma sessão da Câmara dos Deputados numa
sessão destinada ao Congresso Nacional. Não
sei. Fico me perguntando, depois de ver uma
fotografia que, segundo a imprensa, foi tirada
no momentu·em que a matéria foi votada,
se haveria número para que a sessão prosse
guisse. Fico me perguntando: se houvesse nú-

mero para que houvesse a sessão, teria núne
ro necessário para a votação? Teria sido ela,
na realidade, regimental? A matéria estava
realmente em regime de urgência?

O nobre Deputado Gastone Gighi tem um
projeto há dois.anos em regime de urgência,
mas, como é matéria polêmica para a Câmara
dos Deputados e que aborrece o povo, dela
ninguém gosta. Estou isento para falar nisso
porque ninguém apanha mais da imprensa
do que eu, mas acho que não tem sentido
empurrar goela a dentro do tepespectador,
no horário nobre, matéria que não lhe diz
respeito ou lhe diz muito pouco respeito.

Sr. Presidente, peço'a V. Ex' que jogue
o chumbo de suas averiguações, ouvindo as
Lideranças e cada um dos Deputados.

Teria sido essa matéria conformada à von
tade da maioria da Câmara dos Deputados,
ou ela apenas traduz um artifício regimental
para uma votação esporádica em que uma
minoria deu um "passa moleque" na vontade
da Câmara, e tornamos projeto de lei, peran
te o Senado, para ser examinado por aquela
Casa, matéria que não se conforma e não
se adapta à vontade da maioria da Câmara?

Peço a V. Ex' que investigue um pouco
mais ou, se não quiser fazê-lo envolva toda
a Mesa, mas dissolva sua responsabilidade
entre a Mesa e as Lideraças. Não fique, soz.i
nho, sustentando isto, Sr. Presidente. V. Ex'
é um patrimônio da Casa, mas não assuma
isto sozinho. Deixe que a Casa decida, na
sua soberania, porque soberano, na realida
de, nem é o Regimento, mas o Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência agradece as referências elo
giosas feitas a este Parlamentar pelo nobre
Deputado Roberto Cardoso Alves. No en
tanto, esta Presidência gostaria de dizer que
não tem posição firmada sobre o assunto;
o que está defendendo é a própria instituição,
que, soberana e isentamente, decidiu a pro
pósito de matéria colocada previamente e so
bre todos os dispositivos regimentais. Assim
sendo, por ser matéria vencida, não vai mais
dar a palavra para manifetaçães sobre este
assunto.

O Sr. Assis Canuto - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Se for sobre o assunto, é matéria vencida,
nobre Deputado.

O Sr. Assis Canuto - Sr. Presidente, não
é sobre este assunto. V. Ex' é um tanto quan
to exCitado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- V. Ex' é quem está querendo perturbar
os trabalhos. A PresidênCia já disse que não
concede a palavra para manifestações sobre
este assunto, a fim de não ter o constran
gimento de cortar palavra a um Deputado.

O Sr. Assis Canuto - V. Ex' está prejul
gando a minha questão de ordem, Sr. Presi-
dente. .

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Inocênio Oliveira)
- Esta Presidência não mais permitirá que
se levantem questões de ordem sobre matéria
vencida.

Prossegue o período destinado às Comuni
cações de Lideranças.

Concedo a palavra ao nobre Líder do PL,
peputado Afif Domingos.

O SR. AFIF DOMINGOS (PL-SP. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, o Banco Central do
Brasil, alegando fundamentar-se no art. 9 da
Lei n. 4:595, que lhe atribui competência para
cumprir e fazer cumprir as normas expedidas
pelo Conselho Monetário Nacional, acaba de
editar resolução que, à guisa de alterar alt
quotas e base de cálculo do IOF, cria novas
incidências do imposto não previstas na Lei
n· 8.033/90.

Através da mencionada resolução, fica
"instituído" o IOF, à alíquota de 20%, sobre
as transferências de titularidade previstas na
Lei n. 8.024/90, para qualquer fim, inclusive
pagamento de impostos.

Tal medida representa frontal violação ao
art. 150, I, da Constituição Federal, que veda
a exigência de tributo sem lei que o estabe
leça, pois os depósitos em cruzados novos
que se encontram retidos no Banco Central
não 'configuram qualquer das hipóteses de
incidência contempladas nos incisos I, lI, 111,
IV e V do art. 1· da Lei n. 8.033/90.

o SR. ASSIS CANUTO (PL - RU. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, infeliz
mente, tenho de me referir ao assunto, por
que V. Ex' o provoca. Quero aproveitar o
elJsejo para lavrar o meu protesto, já que
não tive oportunidade de votar essa matéria,
quanto à maneira açodada com que ela foi
conduzida, não pela Mesa, mas pelas Lide
ranças. Existem matérias muito mais impor
tantes estagnadas no plenário, que não são
votadas porque não contam com a sensibi
lidade das Lideranças para colocá-Ias em pau
ta.

Sr. Presidente, minha questão de ordem
é sobre o seguinte assunto: estamos preocu
pados com os trabalhos parlamentares. E,
semana passada, levantei uma questão de or
dem ao Presidente da sessão sobre se há en
tendimento das Lideranças com a Mesa para
a elaboração de uma pauta para um esforço
concentrado. Claro, temos de estar aqui, mas
V. Ex' há de convir em que estamos num
ano atípico, num ano de campanha eleitoral
e precisamos estar permanentemente em con
tato com as nossas bases. Queremos estar
aqui para votar, queremos que a nossa vinda
a Brasília seja produtiva. Afinal, há muitas
matérias de interesse da Câmara e do próprio

, Congresso Nacional para serem apreciadas.
Enfim, Sr. Presidente, minha questão de

ordem visa saber se há uma preocupação por
parte da Mesa em convocar as Lideranças
para definir uma pauta para um esforço con
centrado.
, O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Em resposta ao nobre Deputado Assis Ca
nuto, pedindo desculpas se fui grosseiro com
S. Er. porque já havia justamente encerrado
a diiCussão sobre essa matéria, diria que, na
reunião da Mesa com os Líderes, ficou deci
dido que não haverá esforço concentrado.
A Câmara dos Deputados continuará, até o
dia 30 de junho, votando, às terças, quartas
e quintas-feiras. O esforço será permanente,
até o dia 30 de junho. Para o dia 1· de agosto,
quarta-feira, às lOh, o Presidente Paes de
Andrade já convocou todos os Líderes, a fim
de decidirem sobre a pauta dos meses de
agosto e setembro.

A Mesa está consciente de que este é um
ano difícil, atípico, porque eleitoral. No en
tanto, devido à importância das matérias que
precisam ser votadas e das novas prerroga
tivas do Poder Legislativo em nosso País, esta
C~sanão pode deixar de tomar decisões sobre
as matérias a ela encaminhada.

O Sr. Domingos Leonelli - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem a palavra o nobre Deputado.

o SR. DOMINGOS LEONELLI (PSB 
BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, minha questão de ordem refere-se ao
art. 15, inciso VIII, do Regimento Interno.

Diz o art. 15, inciso VIII:

"À Mesa compete', entre outras atri
buições estabelecidas em lei, neste Regi-

mento ou por resolução da Câmara, ou Mas ainda que assim não fosse, ou seja,
delas implicitamente resultantes: ainda que a Lei n. 8.033/90 autorizasse a co-

VIII adotar medidas adequadas para brança de IOF nas operações de transferência
promover e valorizar o Poder Legislativo de titularidade, jamais poderia o Banco Cen-
e resguardar o seu conceito perante a traI, ou mesmo o Conselho Monetário Nacio-
Nação." nal, alterar as alíquotas do impostá, quer por

E' b d . . . M não haver lei que assim autorize querr porqueasea o neste artigo que requeiro a esa
. . I tal delegação só poderia ser feita ao Presi-

que utilize o dispositivo constltuclOna para dente da República, para exercê-Ia via de-
assegurar o direito de resposta aos ataques creto.
que esta Casa vem sofrendo diariamente, es- Com efeito, o art. 153, §.1". da Constituição
pecialmente pela Rede Globo de Televisão. Federal, faculta ao Poder 'Executivo, aten-

É fundamental, pois que toda vez que esta
C C N '0' I &0 em cI'tados didas as condições e limites estabelecidos emasa e o ongresso aCI na l' r
tenham o direito de se manifestar. lei, alterar as alíquotas de alguns impostos,

Sr. Presidente, assistimos diariamente a entre os quais o IOF.
enquetes populares, bem assim a entrevistas Como se depreende da letra do dispositivo,

t" - ditares Cont além de ser imprescindível que a lei contem-com a par IClpaçao e par amen . u-
do só aparecem aqueles que condenam a idéia pIe tal delegação esta não pode ser uma dele-

gação "em branco", para que o Executivoda criação do programa Diáriod() Congresso
"legisle" como lhe aprouver nessa matéria..Nacional. Trata-se de manipulação absoluta-

mente, inconstitucional. Aprovamos nesta O princípio da indelegabilidade de funções
entre os Poderes da República, consagradoCasa, quando da elaboração da Constituição na Constituição, veda delegações em branco,Federal (art. 5·, V), o direito de respost!l,

para que nos pudéssemos defender; inclusivé~.). J~nto assim que a própria lei delegada - ins-
d O · t" do me'os de comunl'caça-o frümento hábil a veicular delegações legislaos pr pne anos SI.

Quero dizer a V. Ex' Sr. Presidente, que tivas - só pode fazê-lo estabelecendo parâ
metras à ação do Executivo quer s6 será legíme recuso a participar desse campeonato de

defesa da Rede Globo. Não pretendo agora tima se exercitada dentro das balizas legais.
discutir o mérito do projeto de lei aprovado Ora a Lei n· 8.033/90 não contempla qual-
aqui. Mas requeiro à Mesa que, com base quer delegação ao Executivo para alterar alí-
no art. 15, inciso VIII, do Regimento Inter- quotas', estando portanto vedado que este o
no, tome imediatamente as providências faça sem previsão e limites legalmente estabe

lecidos.quanto ao direito de resposta desta Casa, pa- Ademais, ainda que a referida lei veicura que se cumpra o mandamento regimental. lasse uma delegação dessa natureza, esta so-
mente poderia ser exercitada pelo Chefe do
Poder Executivo, via decreto. Nunca por
meio de resolução do Banco Central ou por
ato do Conselho Monetário Nacional.

Ives Gandra da Silva Martins, no 6. volume
de obra ,"Comentários à Constituição do Bra
sil" quer elabora juntamente com Celso Bas
tos, ao analisar o art. 153, § 1·, da Consti
tuição, alerta:

"A delegação, todavia, não pode ser
ofertada à autoridade inferior. Só é titu
lar da delegação concedida o Presidente
da República, de tal forma que qualquer
mudança de alíquota tem que necessaria
mente ser veiculada pelo Presidente da
República e dentro dós estritos limites
permitidos pela lei quer delegou a com
petência."

Resta, portanto, inequívoco que a resolu
ção do Banco Central configura uma intole
rável tentativa do Executivo de aviltar o Le
gislativo, violando a ordem constitucional e
desrespeitando o princípio da independência
e harmonia entre os Poderes da República
quer nela estão consagrados.

Por isso, Sr. Presidente, nobres Deputa
dos, encerrando minha manifestação querro
deixar bem claro que nossa atitude é de coo
peração com a Presidência da República, mas
esta deve estar atenta a atos da burocracia,
como o que outro dia proibiu o pagamento
do Fundo de Garantia e foi imediatamente
revisto. Hoje, o Banco Central se torna lçgis
lador, acima do Congresso Nacional e acima
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do próprio Presidente da República. É neces
sário, urgentemente, pôr ordem na Casa. Ho
je - permitam-me os economistas - não
há excesso de liquidez no mercado; há falta
de confiança quer gera consumismo, exata
mente pelo fato de que atualmente, com esse
tipo de medida atabalhoada, o meio econô
mico perde confiança inclusive sobre as leis.
Há um verdadeiro sobressalto em todos os
processos, com novidades introduzidas sem
conhecimento, talvez, do Presidente da Re
pública, por ato do Presidente do Banco Cen
tral.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio.Oliveira)
~ Pela Liderança do PST, concedo a palavra
ao nobre Deputado José Fernandes.

O SR. JOSÉ FERNANDES (PST - AM.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
a revista "Veja" que circulou ontem traz um
artigo abordando a preocupação do Gover
no, principalmente da sua equipe econômica,
no que diz respeito ao controle da política
financeira estabelecida como parte da progra
mação da política econômica durante a exe
cução e por ocasião da elaboração do Plano
Collor.

Desagrada-nos verificar que ao mesmo ar
tigo são enumeradas as várias formas de sabo
tagem ao Plano Collor e já pedimos ao Go
verno que envide esforços para punir os res
ponsáveis. Dentre as maneiras encontradas
para sabotar o Plano Collor, podemos citar
a transformação de cruzados em cruzeiros por
parte de empresas e também de poupadores
representados por pessoas físicas, recursos
que deveriam estar retidos no Banco Central.
Empresas pagavam seus impostos com recur
sos retidos de terceiros, assim como prefei
turas e Estados. .

Para dar confiabilidade ao Plano Collor é
necessário uma satisfação às pessoas que tive
ram parte da sua poupança, de dez, vinte
ou trinta anos, retida, punindo as que, de
modo escuso, o burlaram. Sugiro uma sindi
cância para examinar que prefeitura fraudou
o Plano Collor por via de lançamento de mul
tas ou coisa semelhante, dizendo que devol
veria o dinheiro em cruzados e, caso confir
mado, impedir que essa prefeitura receba o
seu Fundo de Participação até justificar por
que agiu contra uma iniciativa em que mais
de 80% da população brasileira confiava,
apostava e para a qual contribuiu.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Stélio Dias, que falará pela Liderança do
PFL.

O SR. STÉLIO DIAS (PFL - ES. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"
e Srs. Deputados, gostaria de registrar, hoje,
neste horário destinado a comunicações de
Liderança, ó trabalho que vem sendo em
preendido pelo Ministro da Saúde, nosso ex
colega Alceni Guerra.

Pela primeira vez, Sr. Presidente, o sistema
de saúde brasileiro vem a público com toda
a transparência devida e necessária. Pela pri-

meira vez um Ministro não varreu a sujeira
para baixo do tapete. Pela primeira vez uma
autoridade levanta o véu que encobre o setor
que vivia estagnado e não justificava anterior
mente, pelo trabalho que prestava, sequer
o status e a denominação de Ministério.

Na realidade, quando a ferida no setor da
saúde é aberta com esta profundidade e de
maneira tão contundente e as questões da
saúde são discutidas e debatidas como nunca
antes foi feito, vê-se uma face muito feia e
quase cruel. Alguns equívocos, naturalmen
te, são cometidos, como, por exemplo, iniciar
a discussão pela ponta da corda, que é o siste
ma hospitalar, e levar esta discussão do pro
blema apenas pelo lado da irresponsabilida
de, mostrando apenas algumas faltas ou erros
médicos cometidos.

Mas não é isso o que o Ministro Alceni
Guerra pretende quando abre a discussão e
dela participa ativamente como parte do pro
blema e da sua solução. Temos a dura reali
dade a enfrentar, como, por exemplo, o de
que mesmo estando em 9· lugar em Produto
Nacional Bruto, ocupamos o 74. lugar em
esperança de vida. Somos contemplados com
a 7' produção agrícola do mundo e estamos
em 7<f. lugar em consumo de calorias e a taxa
de mortalidade infantil está em 70 por mil,
uma das mais negativas do mundo. Com to
dos esses .números desfavoráveis, gastamos
apenas 2.7% do Produto Interno Bruto, en
quanto a maioria dos países do P:-imeiro
Mundo despende 8% do mesmo Proti"lt<) In
terno Bruto na área da saúde.

Mas devemos também alertar sobre o ll'le
não foi e não está sendo discutido, pois, de
repente, todos repetem que a administração
da saúde no País por parte do INAMPS deve
ria acabar, que o sistema deveria ser unifi
cado e seu gerenciamento descentralizado.

Ora, Sr. Presidente, daí para frente nada
mais se discutiu que não fosse esse modelo,
e estava encerrada a discussão. Quem fosse
contra seria conservador e quem fosse a favor
seria progressista.

O mais lamentável até agora é que ninguém
avaliou a execução deste modelo que a Nova
República, graças a incúria do desastrado ex
Ministro da Previdência e Assistência Social,
Raphael .de Almeida Magalhães, implantou
neste País.

Qual o Estado em que este modelo conse
guiu seus efeitos? Qual a avaliação dos recur
sos repassados, que em 1987 e 1988 chegou
à cifra de 1 milhão de dólares? O que se
viu foi exatamente o contrário, a presença
do Tribunal de Contas da União, que impug
nou até agora as contas de todos os Estados
da Federação, com denúncias gravíssimas de
desvio de recursos, até hoje ainda não devida
mente apurados, com conseqüências para os
seus autores.

Compreendemos e até aceitamos, na teo
'ria, que as ações de assistência médico-hos
pitalar, assim como a proteção e a promoção
da saúde, devem ser reorganizadas sob a con
formação de um sistema único de saúde, co
mo está previsto na Constituição, e esta, Sr.
Presidente, é matéria vencida. Dentro desse

modelú administrativo de saúde, que neces
sariamente não deveria estar incluso na Cons
tituição, é que tem que ser armada a partici
pação do sj::tor público na saúde do nosso
País. E para isso confiamos no discernimento,
na capacidade, na experiência, na capacidade
técnica e política do Ministro Alceni Guerra,
a quem apoiamos nas suas ações até agora
empreendidas.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência pede aos Srs. Líderes que
sejam breves nas suas intervenções, pois já
temos quorum para iniciar o processo de vo-
tação. '

Concedo a palavra, para falar pela Lide
rança do PSB, ao nobre Deputado e Líder
José Carlos Sabóia.

O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA (PSB 
MA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr" e Srs. Deputados, hoje o Go
verno Collor está completanto sessenta dias.
Faltam apenas quarenta para, conforme o
prometido, o Brasil ter sua história completa
mente mudada. Os cem dias criariam as con
dições irreversíveis para a superação da misé
ria e o ingresso do País no restrito clube dos
países desenvolvidos do ·Primeiro Mundo.
Disse o Presidente do BNDES, Eduardo Mo
diano, ao ser perguntado pela revista "Veja"
se o Brasil, como todos os países do Primeiro
Mundo, procuraria criar um quarto bloco
com seus vizinhos da América do Sul, que
"O Brasil já é um bloco em si. Vamos seguir
nosso próprio caminho".

O caminho que o Governo Collor traçou
para a economia brasileira está baseado na
perspectiva neoliberal de retirada do Estado
de suas funções intervencionistas e regula
mentadoras no mercado e de seu papel clás
sico, pelo menos no Brasil, de propulsor do
desenvolvimento econômico mediante a cria
ção da infra-estrutura e das indústrias de base
que o setor privado não tinha interesse ou
condições de assumir.

Partindo da constatação de que o Estado
brasileiro exorbitou no cumprimento dessas
funções e acabou por ter um tamanho e capa
cidade de interferência na vida econômica
além do que seria desejável, o Governo Co
llor concluiu, de maneira simplista, que a ne
cessária reforma do Estado se resume na di
minuição de seu tamanho, sinônimo de redu
ção do déficit público. Para tanto, frente às
empresas estatais endivididas, basta que elas
paguem a dívida com a venda de seu patrimô
nio, tornem-se saudáveis e sejam vendidas
ao setor privado. As que não têm dívidas,
melhor ainda: o preço de venda será maior.

O diagnóstico e a receita não envolveram,
em momento algum, a consideração óbvia
de que antes seria preciso analisar'o peso
do setor produtivo estatal no conjunto da eco
nomia, de modo a que a 'passagem a uma
nova forma de organização econômica não
fosse traumática para o conjunto da econo
mia do País.

O Plano Collor, ao contrário, antes prefere
arrasar a terra para' depois ver o que pode
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ser plantado. Sem qualquer política indus
trial, sem a mínima noção do impacto a curto,
médio e longo prazos para a economia interna
e a soberania nacional, a única diretriz que
se pode enxergar é que as medidas fiscais
foram no sentido de retirar subsídios e isen
ções, de modo que os vários setores de capital
finalmente assumissem a competição como
regra de funéionamento. Mas mesmo esta po
lítica fiscal é contraditória: empresas como
a Alcoa, a Alú1t1.ir, e a Albrás continuam
com energia subsidiada. Para grandes consór
cios, com maioria de capital muItinacional,
instalados com todas as benesses governa
mentais - financiamentos, terrenos, subsí
dios etc. - à revelia dos pareceres técnicos
do próprio Governo, que concluíam pelo
não-interesse de investimento no setor, o PIa
no Collor não significou nenhuma alteração.

Uma outra contradição é que a privatiza
ção, a cargo do BNDES, será financiada pelo
próprio Governo, conforme veto do Presi
dente a uma emenda do Congresso que impe
dia esse recurso. Eis que, de novo, o Presi
dente do BNDES, nesta semana, em entre
vista à "Veja", declara:

"É preciso ressaltar que um dos maio
res entraves ao desenvolvimento da dé
cada de 80 foi a falta de capacidade do
Estado para investir no campo da infra
estrutura, onde devia funcionar como su
porte às atividades do setor privado. O
Govelillo simplesmente não dispunha de
recursos para isso. As medidas adotadas
pelo Governo Collor resolvem essa ques
tão. Com o ajuste realizado na área fiscal
e os cortes de gastos, o Estado voltará
a dispor de recursos para investir."

Esse gênero de raciocínio cabe àqueles que
encaram como função do Estado ser propul
sor de desenvolvimento. O Sr. Modiano fala
pelo Governo? Afinal, quem fala pelo Gover
no? Ou devemos entender que, da privati
zação do Estado, que ocorreu nos últimos:
vinte anos, vai-se partir, finalmente, para a
sua simples ocupação, em prol 'do interesse
privado? Todos pagarão pesados tributos pa
ra que o Governo financie diretamente a pri
vatização, sem plano e sem fiscálização algu
ma? O enxugamento da Iiquidez e a liquida
ção do déficit público são para uma redistri
buição da renda em prol do capital privado
nacional e estrangeiro?

Todas estas minhas dúvidas têm cabimento
diante de um Governo que realizou o maior
confisco da história brasileira em nome do
combate à hiperinflação. Todos os combates
estão submetidos a causas. Qual a grande
'causa do Governo Collor? O confisco igualou
a todos como especuladores, seqüestrou pou
panças, invadiu contas correntes, destruiu a
credibilidade desse patrimônio nacional e
mundial de todos Governos, que é' a pou
pança, tirou capital de giro de pequenas e
médias empresas.

A reforma administrativa extingui, fundiu
e criou órgãos. De novo fazendo tábula rasa
da realidade, igualou todos os funcionários
sob a denominação de marajás, corruptos e

ociosos. Vender carros, quer vender casas
e apartamentos, enfim, quer enxugar a má
quina. Tudo submetido à decretação de nú
mero's mágicos. Para o confisco, Crz$
50.000,00. Para o enxugamento da máquina,
25%. O primeiro número, decretado há mais
tempo, gerou um excesso de enxugamento
da liquidez, e a equipe econômica passou o
último mês a escrever portarias - na sua
maioria refeitas e anuladas por outras porta
rias subseqüentes porque estavam erradas 
para liberar recursos aos setores que foram
injustamente atingidos, como os aposenta
dos, ou simplesmente paralisados. Os 25%,
como diz o porta-voz, certamente vão coin
cidir com o número de ociosos. O fato é que,
do mesmo modo que não existe inflação zero
em lugar algum do mundo, não há máquina
estatal que não tenha diferenciação interna.
Que setores dela estão inchados e quais care
cem de funcionários? Para responder a essa
questão é preciso ter, antes de tudo, uma
política de Governo para todos os setores.
Decretar 25% para todos eles ,não é coerente
com as primeiras medidas de fusão e extinção
de órgãos. Para que manter um Ministério
da Saúde, por exemplo, se não se tem uma
política para a saúde? Como determinar o
tamanho do funcionalismo sem esses prelimi
nares básicos?

Como não há política industrial, política
da saúde, da educação, dos transportes, da
habitação, da Previdência Social, dê-se o cré
dito de que há pelo menos a causa nobre
de liquidação da inflação. Todos os sacrifícios
impostos, tangenciando e violando princípios
constituionais claros; todas as conseqüências
econômicas recessivas, como o desemprego
em curva ascendente e o mais brutal arrocho
salarial dos últimos tempos, foram apresen
tadas e aceitos pacientemente pela população
como necessárias para liquidar o tal tigre da
inflação com um único tiro.

No último mês assistimos a um desencontro
de índices que culminou com a impossibi
lidade de o IBGE efetuar o cálculo do índice
oficial do Governo. Primeirame~e, a expli
cação foi de que as metodologias eram dife
rentes. Eram mesmo, só que os institutos me
diram o aumento real de preços, inclusive
os efeitos dos aumentos .decretados dias antes
do Plano, em comum acordo com a atual
equipe: todas as tarifas públicas e o preço
dos combustíveis foram aumentados. Porém,
depois disso, a história deu uma grande gui
nada. Os vários institutos não captaram a
idéia de que após Collor a história não é uma
continuidade do dia anterior; tudo é novo:
Fiat lux! Acabou-se a inflação, o Brasil foi
descoberto de novo, o mundo não é mais
o velho mundo. Como as pessoas não nasce
ram de novo, estão contaminadas pela memó
ria inflacionária e insistem em tomá-Ia reali
dade', à revelia do decreto presidencial. Pior
ainda, as pessoas sentiram.frio, a terra conti
nuou a girar e o inverno chegou. A inflação
não existe, o que existe é a persistente memó
ria contaminada e o "aumento sazonal dos
preços". Como a ordem das coisas está erra
da, não é um expurgo retirar a inflação que

houve, é uma "desazonalização". Hoje todos
os jornais noticiam que o Presidente do IBGE
espera que a Ministra da Economia diga qual
o método que ela deseja para a definição
da inflação e que ele não tem recursos meto
dológicos para "dessazonalizar" o cálculo.
Enfim, estamos sem índice. Há vários, mas
eles não regulam os salários e sim outros con
tratos vigentes. Para os salários, o índice não
pode estar contaminado porque, como afir
mou AntÔnio Kandir, "não temos dúvida de
que não está ocorrendo uma inflação de 3%".
Quais os dados do Sr. Kandir para estar tão
certo? Eu, por exemplo, confio muito na in
tuição para algumas coisas, como, por exem
plo, para a política. Acredito na intuição polí
tica; nunca vi ninguém que tivesse intuição
para inflação.

Nesses sessenta dias de Governo, após o
confisco e o arrocho, temos hoje um novo
pacote de enxugamento, da liquidez, gerado
pela detecção de que as empresas privadas
realizaram, juntamente com os bancos, vas
tas operações fraudulentas de resgate de cru
zados novos como cruzeiros e de transferên
cia de cruzados novos para pagamento de
impostos. Há pelo menos duas semanas se
tem notícia dessas operações. Elas foram se
melhantes àquelas efetivadas pelas pessoas
físicas nos promeiros cinco dias do plano.
Nesse caso, a Ministra cortou o recurso ime
diatamente. No caso das empresas, agora o
Sr. Fernando Collor esbraveja que punirá os
culpados. Pode enganar os desavisados, mas
trata-se de uma grande farsa. A fraude estava
embutida nas medidas. A Ministra errou, não
deveria ter errado, ou deveria ter corrigido
a tempo seu erro. Se há uma coisa que não
surpreende ninguém depois desses sessenta
dias é a alteração, o remendo, a correção
de decretos, de portarias e até de medidas
provisórias.

Nos primeiros quinze dias do Plano Collor,
apresentei, desta tribuna, a avaliação elabo
rada pela Executiva Nacional do Partido So
cialista Brasileiro sobre o pacote de medidas
enviado ao Congresso. Fomos, desde o início,
contra a natureza neoliberal, desnacionali
zante e recessiva do Plano, alertando para
a ausência de qualquer política econômica
de longo prazo. Na votação das medidas,
aprovamos as fiscais, mas não para que isso'
implicasse fazer caixa para o Governo finan
ciar a privatização.

Pelo noticiário da imprensa, o PSB fazia
parte de uma oposição renitente e catastro
fista. Pois. bem, não estávamos enganados,
apesar de que não contávamos com a colabo
ração da equipe econômica e jurídica do Go
verno no sentido de nos ajudar a revelar o
desastre que esse Plano poderia provocar.

A população, aos poucos, vai reconhecen
do que contra a inflação várias outras alterna
tivas poderiam ser acionadas. Vai reconhe
cendo que, se o choque foi apresentado como
necessário, como protegendo os des'camisa
dos de suas conseqüências, d'e fato está atin
gindo e atingirá cada vez mais os que sempre
foram atingidos.
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Este Congresso, que em sua maioria entrou
na torcida do "tem que dar certo", ainda
tem tempo para fazer valer su~s prerrogativas
e responsabilidades, apesar de ter abdicado
vergonhosamente delas na votação das medi
das provisórias. Ao invés de correr atrás de
notícia, com o corte de cafezinho,engros
sando uma campanha de moralização que
tem fundamento, mas que exige, para ser
realmente moral, análises acuradas e apro
fundadas sobre as reais necessidades do Le
gislativo para o exercício de suas funções de
maneira competente e soberana, ao invés dis
so deve se comportar como o Poder que é.
Em momentos de dúvida, insegurança e crise
como a que estamos vivendo, só nosso com
portamento digno, como efetivo Poder da
República, poderá indicar caminhos menos
tortuosos e de menores sacrifícios do que os
que o Plano indica.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Gumercindo Milhomem, que falará pela li
derança do PT.

Reitero ao Srs. Líderes que sejam breves,
para iniciarmos, imediatamente, o processo
de votação.

O SR. GUMERCINDO MILHOMEM (PT
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, ontem, na reu
nião com o Conselho de Reitores da Univer
sidade Brasileira, o Governo determinou um
corte de 30% no pessoal das universidades
federais, o que significa, aproximadamente,
42 mil servidores.

O Sr. Ministro da Educação, Carlos Chia
relIi, disse, ontem, que não quer impor solu
ções, mas compor-se com os reitores. Ao
mesmo tempo, lembrava aos presentes que
o Governo não está brincando e não gosta
de intimidações antecipadas. S. Ex' sugeriu
aos reitores soluções criativas complementou
depois, e pude ver na televisão para seus pro
blemas, como se esses fossem criados pelas
universidades.

A universidade brasileira atende a cerca
de 500 mil alunos, ou seja, 0,3% da popu
lação do País. O mais grave é que a situação
da universidade brasileira vem piorando ano
a ano, sendo que, de 1980 para cá, ela conta
com 10% a menos de professores, segundo
o Presidente da Associação Nacional dos Do
centes de Ensino Superior, Professor Sadi
Dal Rosso. Somente no último ano do Go
verno Sarney, duas mil vagas de professores
foram congeladas. Acresça-se ainda que 80%
da pesquisa realizada no Brasil é feita pela
universidade.

Não tem muito sentido a argumentação do
titular da Pasta da Educação de que está gas
tando muito com a universidade, porque gas
ta mais de 50% do orçamento daquele Minis
tério. Aliás, nunca se teve confirmação pre
cisa do montante. Ora, é de se lembrar que
o Ministério da Educação não gasta com ensi
no médio e primário. Portanto, é mais do
que justo que gaste quantias elevadas com
a universidade e a pesquisa. Na verdade, essa

ação do Governo resultará na diminuição dos
recursos destinados à pesquisa e na falência
da universidade brasileira.

Durante os trabalhos da Assembléia Na
cional Constituinte, o então Ministro da Edu
cação esteve na Comissão de Educação. Na
ocasião, S. Ex' foi indagada a respeito da
destinação de recursos, porque desde a apli
cação da chamada Emenda Calmon, que
apliou a taxa percentual de recursos destina
dos ao desenvolvimento do ensino. segundo
a própria Associação Nacional dos Docentes
do Ensino Superior, tem caído a quantia de
recursos destiandos à universidade e ao de
senvolvimento do ensino público em geral.

Aliás, o Presidente do Conselho de Reito
res das Universidades, Reitor José Pereira
Coelho, disse que será impossível à univer
sidade cortar 30%, e o Presidente da AN
DES, Professor Sadi Dal'Rosso, afirmou que
os professores não podem aceitar esse corte.
Não podem mesmo, Sr. Presidente, e devem
mobilizar-se contra mais essa agressão ao en
sino público.

Com esta medida, o Governo Collor está
demonstrando, mais uma vez, que veio aca
bar com o serviço público. Os professores
de ensino superior e funcionários não podem
aceitar essa decisão do Governo. Devem mo
bilizar-se, lutar contra ela, em defesa da esco
la pública, para o que contarão com apoio
integral e irrestrito do Partido dos Trabalha
dores.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Para falar em nome da Liderança do PDT,
tem a palavra o nobre Líder Brandão Mon
teiro.

O SR. BRANDÃO MONTEIRO (PDT 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr's e Srs. Deputados, faz dois meses
que o novo Governo foi empossado no País.
Esta Casa é testemunha de que, antes de ele
completar trinta dias, desta tribuna, denun
ciamos o vazamento de informações a respei
to do Plano Econômico. Também fizemos
um pedido de informações à Ministra Zélia
Cardoso de Mello, o qual nominava as pes
soas que denunciamos, por se privilegiarem
das informações.

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, esta
mos com dois meses de Governo Collor, que
agora reconhece a fraude da transformação
de 'cruzados em cruzeiros e diz que mandará
a Polícia Federal apurar.

Denuncio a esta Casa fato extremamente
grave: o Senador Jamil Haddad requereu à
Ministra da Economia as mesmas informa
ções, e pasmem a Sr' Ministra disse que não
enviará resposta, porque um assessor do Ban
co Central lhe havia informado que pedidos
de informações não têm valor quando apro
vados pela Mesa.

Espero que S. Ex' não faça o mesmo com
nosso requerimento, por-que de acordo com
o art. 50, a enquadraremos em crime de res
ponsabilidade. Espero que, se isso ocorrer,
esta Casa tenha a preocupação de resgatar
a Constituição, várias vezes rasgada.

Os Parlamentares têm sido desrespeitados.
Esta Casa tem sido desmoralizada em campa
nha diuturna, feita pelos meios de comuni
cação, por dois motivos. O primeiro é o obje
tivo tático de produzir uma maioria silencio
sa, que faça o que o Palácio do Planalto quer.
O segundo, se não houver êxito no primeiro
momento tático, é acionar-se o objetivo es
'tratégico de fechar esta Casa. ,

Para não me demorar, dou entrada em re
querimento para instalação de CPI, com ob
jetivo de apurar a fraude e o uso das informa
ções do Plano Brasil Novo e de denuniciar,
que a campanha que se faz contra o Con
gresso tem muitos erros e equívocos, fruto
de vinte anos de autoritarismo, ocasião em
que se concedeu aos Deputados mordomias'
mas não condições de trabalho.

Quero denunciar desta tribuna, com a res- .
ponsabilidade que tenho, que duas grandes
empresas deste País fraudaram o Plano Cru
zeiro. A Fundação Roberto Marinho e a Fun
dação Bradesco sacaram mais de 60 bilhões,
indevidamente, dos bancos em que manti
nham contas.

Espero que o Presidente da República, que
propôs a este País seriedade na apuração dos
crimes do Governo anterior, assuma sua pro
posta e comece por apurar os crimes que es
tão emergindo dos porões do Palácio do Pla
nalto, praticados por aqueles que lhe dão
apoio e fazem da amizade o ponto funda
mental na relação entre alguns órgãos de im
prensa, os bancos e o Governo Collor de Me
llo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Para falara pela Liderança do PTB, conce
do a palavra ao nobre Deputado Jayme Pa
liarin.

O SR. JAYME PALIARIN (PTB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr's e Srs. Deputados, o Reverendo Valdir
Faccioni, Pastor da Igreja do Evangelho Qua
drangular de Recife, informou-nos do lamen
tável acontecimento ocorrido domingo à noi
te, precisamente às 19h30min, quando cerca
de 1.200 pessoas que se encontravam nas de- .
pendências do templo foram vítimas de um
atentado. Não se sabe quem foi o respon
sável, mas apenas que foi lançada uma bomba
sobre o templo uma bomba de verdade, não
um bomba junina que causou estrago, pois
explodiu no telhado, e os freqüentadores fo
ram atingidos por estilhaços do forro e das
telhas, ficando algumas pessoas feridas.

Sr. Presidente, a Igreja do Evangelho Qua
drangular possui, no Brasil, um milhão de
adeptos e sete mil tempos espalhadas pelo
território nacional. Em Recife, à Avenida
Norte n'" 6.177, este templo está instalado
há 25 anos. É lamentável que isto aconteça,
e nada mais é do que conseqüência dos des
serviço prestado pela Rede Manchete à Igreja
Evangélica Pentecostal, em uma de suas re
portagens.

Sr. Presidente, tendo em vista a gravidade
do fato agora foi um atentado à bomba, ama
nhã será um seqüestro e pode acontecer a
morte de centenas de pessoas daqui a alguns
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anos peço a V. Ex' que faça um ofício ao
Secretário de Segurança Pública do Estado
de Pernambuco, Sr. João Arraes, para que
S. Ex' informe esta Casa acerca dos aconteci
mentos, procure prender o malfeitor que pra
ticou o atentado e o enquadre na Lei de Segu
rança Nacional.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Esta Presidência irá examinar o assunto
e verificará se o mesmo se enquadra nos ter
mos regimentais.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Haroldo Lima, que falará pelo PC do B.

O SR. HAROLDO LIMA (PC do B - BA.
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr's
e Srs. Deputados, o Governo Collor com
pleta dois meses de exercício. Na opinião do
Partido Comunista do Brasil, foram dois me
ses marcados por uma linha de conduta aber
ta ,e 'extravagantemente antinacional, desla
vadamente entreguista e antipopular.

Durante esse período, o poder aquisitivo
das massas trabalhadoras foi reduzido. Além
do mais, a perspectiva de recessão está posta
à frente da economia brasileira, com o desem
prego batendo às portas das massas laborio
sas de nosso País.

O Presidente da República investe reite
radas vezes contra o funcionalismo público
de nossa tera particularmente o funcionalis
mo público federal. O Sr. Fernando Collor
levantava, na sua campanha, a bandeira da
luta contra os marajás. Dois meses passados
de seu Governo, não o vemos mais falar nesta
história de marajás; pelo contrário, estão
completamente esquecidos no panorama po
lítico e social brasileiro. Em compensação,
vamos falar com extrema insistência na cate
goria do barnabé, o pequeno funcionário pú
blico, hoje responsabilizado pelos desmandos
e descaminhos do nosso País, segundo a ótica
do Governo Collor.

Sr. Presidente, o PC do B solidariza-se com
os servidores públicos e com os trabalhadores
de maneira geral, pois eles têm sido alvo dos
desmandos do Governo Collor.

Registr~mos também o nosso protexto con
tra o Decreto-Lei n· 99.251, de 11 de maio,
assinado pelo Presidente Fernando Collor
que nos traz intranqüilidade no qual se esta
belece, de forma aberta, a redução dos salá
rios dos servidores públicos.

Ora, Sr. Presidente, sabemos que a nossa
Constituição, no seu art. 7., inciso VI, define
a irredutibilidade dos salários dos trabalha
dores em geral, e no art. 37, inciso XV, esta
belece que os vencimentos dos servidores pú
blicos civis e militares são irredutíveis. O De
creto-Lei n. 99.125, assinado,pelo Sr. Presi
dente da República, determina li. redução dos
salários de todos os servidores que, segundo
S. Ex', estão, de agora em diante em disponi
bilidade. Trata-se de uma medida inconstitu
cional, que fere os direitos dos trabalhadores.

Essa medida deve ser abertamente contes
tada. Parece-nos que isso já está ocorrendo;
.porque tivemos conhecimento da declaração

do Ministro do Tribunal Superior do Traba
lho, Sr. Almir Pazzianotto, no sentido de que
os salários não podem ser reduzidos, porque
isso significaria ferir a Constituição.

Sr. Presidente, com essa medida, o Go
verno está ferindo não só os direitos dos tra
balhadores, como também a Constituição
brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira
) - Pela Liderança do PRN, concedo a pala
vra ao Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PRN
SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr" e Srs. Deputados, estivemos
com o Ministro do Trabalho e Previdência
Social, Rogério Magri, para obter o empenho
de S. Ex', a fim de determinar que a Dataprev
processe as revisões e atualizações dos bene
fícios de aposentaqos e pensionistas, que ain
da não foram atendidos como determina o
art. 58 das Disposições Transitórias da Cons
tituição.

Há casos em que a cada mês o segurado
recebe a mesma e repetitiva mensagem:
"aguardando revisão". Isso vem desde maio
do ano passado. E assim não pode continuar.

Agora, passados dois meses, preocupa-nos
o fato de que o ônus daquela demora de dez
meses possa ser debitado ao novo Governo.
Por isso, aguardamos soluções imediatas e
já transmitimos nossas preocupações, ao Mi-
nistro. '

O Sr. Darcy Deitos - Sr. Presidente, peço
a palavra pela, ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

I

O SR. DARCY DEITOS (PSDB - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
faço, desta tribuna, o registro do assassinato
do Vereador Valter Carbonieri; do MuniCÍ
pio de Goio-Erê, no Estado -.dD Paraná. O
fato ocorreu ontem à noite, quando o Verea
dor adentrava o Legislativo para mais uma·
sessão ordinária. Esse tipo de violência é ina
ceitável num sistema social civilizado e demo
crático. Esse ato extremo foi praticado por
um Vereador.

Faço este registro- proque Valter Carbo
nieri era um homem íntegro e honrado, que
exerceu a política com extremo zelo, sempre
defendendo os humildes. Sua morte deixou
uma profunda lacuna na sociedade de Goio
Erê. '

Quero, desta tribuna, repudiar aqueles que
fizeram das armas, ao invés da palavra, o
instrumento para combater o grande Verea
dor Valter Carbonieri, do Município de
Goio-Erê.

O Sr. Humberto Souto - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE; (Inocêncio Oliveira)
- Tem V, Ex' a palavra.

O SR. HUMBERTO SOUTO (PFL - MG.
Sem revisão do orador.} ;:-- Sr. Presidente,

tenhóobservado, nesta Casa, que virou lugar
comum alguns Parlamentares, principalmen
te dos partidos de oposição, dirigirem-se ao
Governo e à propria pessoa do Presidente
com um palavreado chulo, chinfrim, grossei
ro, rasteiro, até grave, que não é' próprio
do Parlamento. Acredito ,que seja próprio
em ambientes pouco recomendáveis.

Importantes líderes, de grande tradição
nesta Casa, informam que o Presidente está
determinando a apuração, pela Polícia Fede"
ral, de fraudes que estariam sendo detecta
das. Isto é louvável e deve merecer elogios.
Entretanto, criticam o Governo porque há
fraudes. Impatrioticamente, transformam a
apuração dessas fraudes em fato prejudicial
para um plano importante como este que o
Governo implanta no País procurando res
taurar a credibilidade de sua economia. Tra
tam como se fosse crime o Governo mandar
fazer tal apuração, o que, ao contrário, é
louvável, saudável e merece o elogio desta
Casa.

A Liderança do Governo, Sr. Presidente,
espantada com' este ritmo de agressões, im
próprias para homens educados, solicita à
Mesa um pouco mais de atenção, não permi
tindo que grasse pela Casa discussão neste
diapasão, que torna impossível o debate par
lamentar.

Sr. Presidente, completa dois meses o pia
no implantado pelo Governo Collor, que pe
gou o País desacreditado, com inflação de
100% ao mês e seu povo desanimado e desen
cantado. Tal plano restabeleceu a credibili
dade no serviço público, reduziu a inflação
a patamares insignificantes, buscou restabe
lecer e colocar a Nação nos trilhos, através
do trabalho e do exemplo. Entretanto, vozes
da oposição no Parlamento, não citando fato
concreto nem trazendo um número real, assa
cam críticas de maneira quase irresponsável
e leviana contra a figura do Presidente da
República. Assim fica difícil contradizer esses
Parlamentares, a não ser no campo pessoal,
o que não é recomendável. Que tragam da
dos, façam críticas sérias, discursos constru
tivos e informativos. Este Governo é sério,
honrado, transparente, quer acertar e tem
compromisso com li, Nação, além de estar
apenas no seu início.

A intolerância dos partidos e dos Parla
mentares só tem explicação no desespero, em
razão do ano eleitoral e por medo de serem
derrotados, porque se manifestam contra me
didas que buscam acertar, corrigir os erros
e os rnmos para o desenvolvimento justo da
Nação.

A Liderança,..do Governo, Sr. Presidente, '
pede a V. Ex', que preside os trabalhos com
tanta competência e capacidade, que ponha
fim a esse tipo de discurso e de comporta
mento, impróprios do Parlamento e de ho"
mens educados.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) ,
- Vai-se passar à Ordem do' Dia.
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PRESENTES MAIS OS SEGUINTES
SRS. DEPUTADOS:

'Acre

Francisco Diógenes - PDS.

Rondônia

Arnaldo Martins - PSDB; Assis Canuto
- PL; José Guedes - PSDB; Raquel Cân
dido - PDT; Rita Furtado - PFL.

Pará

Aloysio Chaves - PFL;. Amilcar More!ra
- PMDB; Dionísio Hage - PRN; Domm
gos Juvenil - PMDB; Fernando Velasco 
PMDB.

. Tocantins

Eduardo Siqueira Campos - PDC.

Maranhão

Costa Ferreira - PFL Francisco Coelho
- PDC; Haroldo Sabóia - PDT.

Piauí

Felipe Mendes- PDS; Manuel Domingos
-PCdoB. .

Ceará

Moema São Thiago -PSDB; Moysés Pi
mentel - PDT; Osmundo Rebouças 
PBDB.

Rio Grande do Norte

Antônio Câmara - PRN; Flávio Rocha
- PR,N; Henrique Eduardo Alves - PMDB;
Marcos Formiga - PST; Ney Lopes - PFL.

Paraíba

Antonio Mariz-PMDB; Francisco Rolim
-PSC.

Pernambuco

Harlan Gadelha - PMDB; Horácio Ferraz
- PFL; Maun1io Ferreira Lima - PMDB;
Wilson Campos - PMDB.

Alagoas

Eduardo Bonfim - PC do B; Roberto Tor
res - PTB; Vinicius Cansanção - PFL.

Sergipe

Djenal Gonçalves - PMDB; João Macha
do Rollemberg - PFL.

Bahia

Ângelo Magalhães - PFL; BÇlnito Gama
.- PFL; Celso Dourado - PSDB; Domingos
Leonelli - PSB; Jairo Carneiro - PFL; Jor
ge Hage - PDT; Jorge Vianna - PMDB;
Juathy Júnior - PSDB; Manoel Castro 
PFL.

Espfr'to Santo

Lezio Sathler - PSDB; Lurdinha Savig
non - PT; Pedro Ceolin - PFL; Stélio Dias
-PFL.

Rio de Janeiro

Adorfo Oliveira - PFL; Amaral Netto 
PDS; Anna Maria Rattes - PSDB; Artur
da Távola - PSDB; Edmilson Valentim 
PC do B; Feres Nader -.:.. PTB; José Luiz
de Sá -.:... PL; Luiz Salomão - PDT; Márcio
Braga - PDT; Miro Teixeira - PDT; Os
waldo Almeida - PL; Roberto Augusto 
PTB; Simão Sessim - PFL; Vivaldo Barbosa
- PDT; Climério Velloso - PMDB.

Minas Gerais

Bonifácio de Andrada - PDS; Célio de
Castro - PSDB; Dálton 'Ca'nabrava 
PMDB; Elias Murad'- PSDI3; Hélio Costa
- PRN; .Ibrahim Abi-Ackel - PDS; Lael
Varella - PFL;Luiz Alberto Rodrigues 
PMDB; Luiz Leal-PMDB; Maurício Cam
pos - PL; Ronaro Corrêa - PFL; Rosa Pra
ta-PRS.

São Paulo

Aristides Cunha - PDC; Bete Mendes 
PSDB; Dirce Tutu Quadros - PSDB; Dore
to Campanari - PMDB; Florestan Fernan
des - PT; Jayme Paliarin - PTB; José Car
los Grecco - PSDB; José Egreja - PTB;
Koyu Iha- PSDB; Nelson Seixas -PSDB;
Robson Marinho - PSDB; Theodoro Men
des-PMDB.

Goiás

Aldo Arantes - PC do B; Antonio de Je
sus - PMDB; Iturival Nascimento 
'PMDB; João Natal - PMDB; Lúcia Vânia
- PMDB; Luiz Soyer - PMDB; Mauro Mi
randa - PMDB.

Distrito Federal

Augusto Carvalho - PCB; Francisco Caro
neiro - PMDB; Márcia Kubitschek - PRN;
Sigmaringa Seixas - PSDB.

Paraná

Airton Cordeiro - PFL; Basilio VilIani
- PRN; Borges da Silveira - PDC; Euclides
Scalco - PSDB; Gilberto Carvalho - PFL;
José Tavares - PMDB; Maurício Fruet 
PMDB; Renato Bernardi~ PMDB; Renato
Johnsson - PRN; Sérgio Spada - PMDB;
Waldyr Pugliesi - PMDB.

Santa Catarina

Artenir Werner - PDS; Cláudio Avila
PFL; Paulo Macarini - PMDB; Vilson Sou
za-PSDB.

Rio Grande do Sul

Adylson Motta - PDS; Darcy Pozza 
PDS' Ivo Lech - PMDB; Osvaldo Bender
- PDS; Paulo Mincarone - PTB; Vicente
Bogo - PSDB; Victor Faccioni - PDS..

Amapá

Annibal Barcellos - PFL.'

VII - ORDEM DO DIA

o SR. PRlESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A lista de presença registra o compare
cimento de 260 Senhores Deputados.

Os nobres Deputados Nosser Almeidà e
Climério Velloso registraram presença fora
do painel eletrônico.

APRESENTAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

OS Senhores Deputados que tenham pro
posições a apresentar poderão fazê-lo.

Apresentam proposições os Senhores:
GERALDO CAMPOS - Projeto de de

creto legislativo que susta a vigência do De
creto n9 99.251, 'de 11 de maio de 1990.

DEL BOSCO AMARAL - Projeto de
lei que acrescenta parágrafo ao art. 29 do
Decreto-Lei n9 221, de 28 de fevereiro de
1967, isentando do pagamento de taxas pes
cadores amadores menores de 12 anos e
maiores de 65 anos de idade.

JOSÉ CARLOS SABÓIA - Projeto de
lei que dispõe sobre conflitos fundiários.

OSVALDO MACEDO - Projeto de de
creto legislativo que determina a situação do
Decreto n9 99.251, de 11 de maio de 1990,
que dispõe sobre proventos de servidores em
disponibilidade.

- Requerimento de Convocação à Sr'
Margarida Procópio, Ministra da Ação So
cíal, sobre a programação governamental pa
ra a questão da habitação popular.

JAYME CAMPOS - Projeto de lei que
autoriza o Poder Executivo a criar a Escola
Técnica Federal de Itaboraí, Estado do Rio
de Janeiro.

- Projeto de lei que autoriza o Poder Exe
cutivo a criar a Escola Técnica Federal de
São Gonçalo, Estado do Rio d~ Janeiro..

NILSON GIBSON - Projeto de lei que
altera a legislação da conversão de cruzados
novos para cruzeiros de depósitos em contas
correntes, poupanças, fundos, etc., captados
pelas instituições financeiras e dá outras pro
vidências.

STÉLIO DIAS - Projeto de lei que obriga
a Cacex à publicação de dados estatísticos
trimestrais sobre o comércio exterior.

ANTÓNIO DE JESUS - Projeto de lei
que dispõe sobre a criação da Escola Agro-.
técnica Federal de Anápolis, Estado de
Goiás.

INOCÊNCIO OLIVEIRA - Projeto de
Lei Complementar que dá.nova redação ao
caput do art. 49 e aos incisos I e 11 do aIt.
15 da Lei Complementar n' lI, de 25 de maio
de 1971, para dispor sobre a aposentadoria
por velhice do trabalhador rural.

BETII AZIZE - Projeto de lei que dispõe
sobre inelegibilidade de candidato devedor
à Fâzenda Nacional.

- Projeto de lei que exime de atividade
de caráter essencialmente militar aqueles
que, após o alistamento, submeterem-se a
prestação de serviço alternativo estabelecido
nesta lei. .

lAYME PALIARIN - Requerimento de
ca.sratulações ao Presidente da Câmara de
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Vereadores e ao Prefeito Municipal de Monte
Alto, no Estado de São Paulo, pela passagem
do aniversário da cidade, em 15 de maio.

- Requerimento de congratulações ao
Presidente da Câmara de Vereadores e ao
Prefeito Municipal de Cajobi, no Estado de
São Paulo, pelo transcurso do aniversário da
cidade, no próximo dia 17 de maio..

ANTÓNIO CARLOS MENDES THA
ME - Projeto de lei que dispõe sobre a insti
tucionalização de mecanismos de fiscaliza
ção, através da sociedade civil, das atividades
emanadas dos órgãos públicos capazes de
ocasionar riscos ao meio ambiente.

IVO VANDERLINDE - Projeto de lei
que concede aos ex-integrantes da Força Ex
pedicionária Brasileira (FEB) e do Batalhão
de Suez pensão equivalente ao soldo de 3"
Sargento das Forças Armadas.

EDUARDO JORGE - Projeto de lei que
dispõe sobre as restrições de uso de automó
veis em áreas de grandes centros urbanos.
C~ISTÓVAM CHIARADIA - Projeto

de leI co~plementar que dispõe sobre a apo
sentadona aos 25 anos de efetivo exercício
profissional aos servidores públicos estatu
tários da União, ocupados em atividades de
odontologia, medicina e enfermagem.

- Projeto de lei que modifica a redação
do caput do art. 7" da Lei n' 5.692, de 11
de agosto de 1971, que "fixa Diretrizes e Ba
ses para o ensino de In e 2' graus e dá outras
providências".

CARLOS ALBERTO CAÓ - Projeto de
lei que dispõe sobre o acesso de marítimos
aos portos nacionais no exercício de sua ativi
dade profissional.

LEONEL JÚLIO - Projeto de lei que
determina a aplicação de 1% (um por cento)
da renda financeira e patrimonial das institui
ções financeiras e bancárias para o combate
ao câncer e à Aids.

BRANDÃO MONTEIRO - Requeri
mento ao Presidente da Câmara dos Deputa
dos, de criação de Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a apurar a quebra de sigi
lo e a utilização de informações privilegiadas
sobre o plano de estabilização.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Sobre a mesa a seguinte comunicação do
Presidente do Senado Federal, Senador Nel
son Carneiro:
CN/158Em 14 de maio de 1990. ÀSuaExece·
lência o Senhor Deputado Paes de Andrade..

Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente:
Comunico a V. Ex' e, por seu alto intermé

dio, à Câmara dos Deputados, que esta Presi
dência convocou sessão conjunta a realizar-se
amanhã, às dezoito horas e trinta minutos,
no plenário dessa Casa, destinada à aprecia
ção de medidas provisórias e de vetos presi
denciais.

Aproveito a oportunidade para renovar a
V. Ex' protestos e alta estima e distinta consi
deração. - Senador Nelson Carneiro, Presi
dente do Senado Federal.

o S~. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Vai-se passar à votação da matéria que
está sobre a Mesa e a constante tia Ordem
do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o seguinte

REQUERIMENTO

Senhor Presidente:
R.equeiro, nos termos regimentais, a desig

naçao de uma Comissão Externa, a fim de
representar a Câmara dos Deputados na 52'
Exposição Agropecuária de Campo Grande
- MS, a realizar-se no período de 14 a 18
de maio do corrente ano.

Termos em que,
Espero deferimento.
Sala das Sessões, 14 de maio de 1990. 

Deputado Rosário Congro Neto.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovado.

O SR, PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tendo em vista a aprovação do requeri
mento designo a seguinte Comissão:

Deputado Levy Dias, PST/MS - Depu
tado Ivo Cerzósimo, PMDB/MS - Depu
tado Plínio Martins, PSDBIMS - Deputado
Rosário Congro Netto, PSDB/MS - Depu
tado Valter Pereira, PMDB/MS.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

PROJETO DE LEI N' 4.788-A, DE 1990
(Do Poder Executivo)

Discussão única do Projeto de Lei n'
4.788, de 1990, que define crimes contra
a administração tributária, de abuso do
poder econômico e dá outras providên
cias; tendo parecer da Comissão de Fi
nanças e Tributação, pela aprovação do
projetos e das Emendas de Plenário nOs
1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10
- 12 - 15 - 16 - 18 - 22 e 26; pela
aprovação com subemendas, das de n" .
6, 20 e 21; e pela rejeição das de n""
2 - 1.l - 13 - 14 - 17 - 19 - 24
e 25. Pendente de pareceres das Comis
sões de Constituição e Justiça e de Reda
ção e de Economia, Indústria e Comér
cio.

Prazo vencido na CD: 11-5-90 (art. 64,
§ 2' da CF).

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Nelson Jobim, para proferir parecer ào proje
to, às emendas de plenário, em substituição
à Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, na qualidade de Relator designado
pela Mesa.

O SR. NELSON JOBIM (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
S~ e SIso Deputados, tenho em mãos o Proje
to n' 4.788, de 1990, originário do Poder Exe
cutivo, que pretende a definição de crimes

contra a administração tributária, abuso do
poder econômico, e dá outras providências.

Foi oferecido à matéria número substancial
de emendas.

Este Relator se ateve longamente ao proje
to e o considera eivado de imensos defeitos,
quer de técnica penal, quer de técnica legisla
tiva. O projeto dispensa tratamento absoluta
.mente inadequado aos crimes que pretende
definir.

Pretendo, neste parecer, velando o princí
pio da intervenção mínima no Direito Penal,
tratar uma série de ilícitos de forma aberta,
adentrando em definições completamente in
compreensíveis, como a que diz, em um de
seus incisos, ser ilícito "aumentar o preço
de mercadoria ou de serviço em percentual
superior ao do insumo, multiplicado pela par
ticipação deste nos custos verificados antes,
do aumento". .

Além desse dispositivo, Sr. Presidente, es
te projeto desconhece por completo o Direito
posto. Bastaria a leitura, por parte do Execu
tivo, do Código Civil de 1916, para dispensar
os arts. 22, 12 e 13 do projeto. Bastaria que
o Executivo conhecesse o Código de Processo
Penal, qos seus arts. 66 e 67, para dispensar
a redação do art. 13 do projeto. Bastaria que
o Executivo conhecesse o art. 12 do Código
Penal para que desse redação diversa ao art.
15 do projeto. Bastaria, por último, que o
Executivo conhecesse os seus próprios atos
- ou seja, a Lei n" 8.035, de 1990, .originária
de uma das suas medidas provisórias - para
que não redigisse o art. 19 do projeto. Basta
ria, Sr. Presidente, que o Executivo conhe
cesse um de seus próprios atos, a Lei n" 8.002,
de 1990, para deixar de redigir o inciso V
do art. 6' do projeto.

Sr. Presidente, é grande a complexidade
da matéria, diante das dificuldades criadas
pela imprecisão técnica e pelos equívocos de
natureza jurídico penal cometidos pelo Exe
cutivo no envio do projeto. Aliás, Sr. Presi
dente, ele nada mais é do que a consolidação
das Medidas Provisórias n"" 153 e 156, a cuja
edição o çongresso Nacional reagiu violenta
mente, em face da sua inconstitucionalidade
que levou o Executivo, num de seus arroubo~
de equívocos técnico-legislativos, a declarar,
numa medida provisória posterior, serem elas
nulas de qualquer efeito, como se fosse ele
o juiz do próprio Poder Judiciário e dos atos

• de sentença.
Em face dessas circunstâncias, Sr. Presi

dente, revolveu este Relator, tendo em conta
o material existente em anexo ao Projeto n"
4.788/90, como também as emendas, elaborar
um substitutivo para conhecimento da Co
missão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, que tenta redefinir as questões. Ele su
prime a divisão em crimes contra a adminis
tração tributária e crimes de abuso do poder
econômico, para qualificá-los em crimes con
tra a ordem tributária - ao invés de "admi
nistração tributária" - e crimes contra a or
dem econômica e as relações de consumo.
Dentro dos crimes contra a ordem econô
mica, estabelece dois títulos: os praticados
por particulares e os praticados por funció~
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nários públicos - e não, como quer o proje
to, praticados por "servidor fazendário", co
mo se o funcionário público não pudesse pra
ticar ilícitos de natureza pública contra a Fa
zenda Pública.

Na redefinição dos crimes, Sr. Presidente,
o substitutivo divide os crimes contra a ordem
econômica, englobados no projeto nos arts.
4', 5', 6' e 7', em dois tipos: os ilícitos contra
a ordem econômica, stricto sensu, e os ilícitos
relativos à relação de consumo.

O substitutivo teve por base um projeto
elaborado pelo Poder Executivo, que merece
um pareeer elaborado por uma Comissão de
Justiça, no ano de 1984, e revisto no auo
seguinte, presidida pelo eminente Professor
Sérgio Marcos de Moraes Pitombo e inte
grada pelos Professores Nilo Batista, Miguel
Reale Júnior, Werter Faria e Luiz Gernichia
ro, dentre outros, além dos Professores Renê
Doti e Rogério Maria.

A matéria estava amplamente debatida
dentro do próprio Executivo, SI. Presidente.
No entanto, este projeto, volto a repetir, é
uma consolidação das duas 'medidas provi
sórias inconstitucionais, cujos projetos o Mi
nistro da Justiça, o próprio Consultor-Geral
da República e o Procurador-Geral da Fazen
da Nacional depois negaram que tivessem
elaborado. Vem à presença desta Casa o Pro
jeto n' 4.788, firmado pelo Sr. Presidente da
República e pelo Ministro da Justiça, que
nada mais é do que a consolidação das duas
medidas provisórias, cuja origem não se co
nhece.

Sr. Presidente, creio que o substitutivo ela
borado por este Relator, que tem comple
xidade, deve ser levado à publicação. Tam
bém solicito que o mesmo, acompanhado de
longo parecer, ana~isando cada uma das
emendas propostas, seja considerado como
lido nesta sessão e então retirado de pauta
para a devida publicação e conhecimento dos
Srs. parlamentares, dispensando a sua leitura
- que, de resto, seria agora, desta tribuna,
enfadonha, Sr. Presidente.

PROJETO DE LEI N' 4.788/90

(Mensagem n' 340)

Define crimes contra a administração trio
butária, abuso do poder econômico e dá
outras providências.

Autor: Poder Executivo.
Relator: Deputado Nelson Jobim.

I - Relatório

Vem a nosso exame projeto de lei, decor
rente da Mensagem n' 340, de 1990, que visa
criminalizar atos e condutas contra a adminis
tração tributária e abuso do poder econô
mico.

O projeto inicia, em seu Capítulo I, com
"os crimes contra a administração tributá
ria", subdivididos em duas seções. A primei
ra delas para tratar dos crimes praticados por
particul~res, e a segunda, "dos crimes prati
cados por Servidor Fazendário".

Já no Capítulo H trata dos "crimes de abu
so do poder econômico"; no Capítulo IH das

"multas" e no Capítulo IV das "disposições
gerais".

Este Projeto consiste, embora a exposição
de motivos silencie, na consolidação das Me
didas Provisórias n,5 153 e 156, editadas pelo
atual governo.

Tais medidas, porque tratavam de matéria
penal receberam imediata repulsa do Con
gresso Nacional, da sociedade civil e, ainda,
deram azo a ação de inconstitucionalidade
promovida pela doutra Procuradoria Geral
da República.

Tal reação levou o governo a editar a Me
dida Provisória n' 175, de 27 de março, que,
curiosamente introduziu uma inovação desas
trosa: declarava-se "nulas e de nenhuma efi
cácia", substituindo-se, assim, ao ato jurisdi
cional do Poder Judiciário.

O Congresso Nacional, através de projeto
de lei de conversão, que assumiu a condição
de Lei sob n' 8.035190, corrigiu o elementar
erro do Poder Executivo, revogando, desde
a edição, as malsinadas Medidas Provisórias
(art. 1).

O Poder Executivo, assim, admitiu a sua
conduta inconstitucional ao tratar matéria pe
nal pela via legislativa das Medidas Provisó
rias, tendo recuado com a edição da MP n'
175, embora de forma tecnicamente equivo
cada, nominável de "erro grosseiro".

Agora, dentro da normalidade do processo
legislativo e tendo renunciado ao caminho
excepcional, o Poder Executivo enviou ao
Congresso Nacional a Mensagem n' 340/90,
que visa regular as matérias em tela.

11 - Voto do Relator

1. O Projeto de Lei n' 4.788, de 1990,
que define crimes contra a administração tri
butária, de abuso do poder econômico e dá
outras providências", inobstante sua necessi
dade e conveniência, ostenta defeitos de es
trutura e substância, que importam afastar.

2. Todas as normas jurídicas são instru
mentos de controle social, maior ou menor,
portanto tendem a procurar a certeza, a igual
dade e a paz pública. A certeza consiste no
conhecimento da eficácia jurídica de certo
comportamento, se obtem pela ciência pré
via, e ainda duvidosa do conteúdo dos coman
dos legais. No direito e no processo penal
isso mostra-se sensível, com vistas aos direi
tos individuais e suas garantias. Sem esquecer
a regra da legalidade prévia, que preside o
direito material, e o devido processo legal,
que orienta o direito processual.

A igualdade, qual equivalência de direitos
proporcionalizados, hoje, irrompe recusando
o igualitarismo fomial, que o legislador cons
tituinte tanto procurou afastar.

A paz pública, razão última do direito pe
nal, não se atinge sem tranqüilidade e ordem
social. A prevenção geral dos crimes é um
elemento, porém tal paz se edifica, também
diuturnamente fora do plano jurídico estrito.

Se os naturais objetivos da sociedade não
encontram correspondentes nas regras de
conduta institucionalizadas, então, se estabe
lece estrutura social desigualitária. Despon-

tam atenções e, em conseqüência, as soluções
desviantes: desprezamento e violação norma
tiva; anomia e delito. O direito penal desfun
cionaliza-se.

O cuidado 'na elaboração das leis penais
mostra-se imprescindível, o aprestamento
técnico não é, pois, outra coisa senão o meio
de evitar-se o aludido efeito perverso, ou cri
minógeno da formulação legislativa.

3. No projeto governamental, inexiste
clareza na construção dos tipos penais. As
sim, os modelos surgem imperfeitos ou, por
demais, abertos (por exemplo art. 1, V; art.
2, V; art. 6, VIII). Ora a descrição surge
vazia de conduta, socialmente desaceita; ora
o comportamento proibido vem incompletís
simo. O projeto, posto como se encontra,
em vários lances, fere a regra secular de lega
lidade, vem marcada na Constituição da Re
pública e afasta a função de garantia do direi
to penal (art. 5, XXXIX, da Constituição da
República e art. 1 do Código Penal).

4. Outra inconstitucionalidade manifesta
acha-se desejo de instituir, no processo penal,
ação penal popular subsidiária da ação de
iniciativa do Ministério Público. Poderiam,
aSf:m, propô-la qualquer cidadão, bem como
entidade instituída há pelo menos um ano
(art. 18, parágrafo único).

Se, dentre as funções institucionais do Mi
nistério Público acha-se o "promover, priva
tivamente, ação penal pública" (art. 129, I,
da Constituição da República), então, a ação
popular necessita quadrar-se entre as deman
das de iniciativa privada (art. 5, LIX, da
Constituição da República). A faculdade,
contudo, e no caso, não seria do ofendido,
ou de quem tenha natural qualidade de repre
sentá-lo (arts. 19 e 30, do Código de Processo
Penal).

Ora, a ação judicial, que surge intentada
por qualquer cidadão ou entidade, ambos não
vítimas, nos conduz à afastá-la da específica
ação privativa do ofendido. O interesse pro
.cessual só lhes pode surgir, portanto, impes
soal: de todos e de cada um dos membros
da comunhão social. Tal interesse mostra-se
pois, do público, ou público, e viola a Lei
Maior, tanto que avança na mencionada fun
ção privativa do Ministério Público.

Assim, resolvemos aproveitar a supressão
sugerida pelo Deputado Vivaldo Barbosa, na
Emenda n' 7 oferecida à Medida Provisória
n' 153.

5. Não há, de outra sorte, o necessário
apontamento inequívoco do objeto jurídico,
escolhido para se tutelar, por meio de projeto
de lei governamental. Não se pode afirmar,
em boa técnica, que questão dc:spontamenor,
posto que, meramente, preferencial. Ainda,
que consiste em excesso técnico a exigência
clara indicação do objeto jurídico, eleito para
tutelar-se, por via do direito penal.

Todos sabem de raiz que o bem jurídico
penal precisa despontar restrito. Assim, limi
tar-se a certas condutas agressivas e a espe
cífica maneiras de lesioná-lo, seja por dano,
seja por perigo. O correto apontamento do
bem protegido, ou objeto jurídico penal,
orienta o legislador no afeiçoamento dos ti-
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pos incriminadores; elucida-Ihes a substân
cia; e em conseqüência, ajuda o aplicador,
na interpretação do direito, no caso concreto.

Melhor, pois, .se falar em crimes contra
a ordem tributária, no sentido de ordem jurí
dica pertinente aos, tributos.

A mesma observação vale para afastar o
título "crimes de abuso do poder econômi
co". O mal uso do poder econômico consiste
em espécie de gênero maior: a ordem econô
mica (art. 170, da Constituição da Repúbli
ca). Convém, por igual, que se destaque, por
evidente motivo de política criminal, aquilo
que, da ordem econômica constitui-se em
proteção especial das relações de consumo
(art. 5, XXXII, da Constituição da Repú
blica). Daí a necessidade de se ter por objeto
jurídico penal de amparo a ordem econômica
e as relações de consumo.

6. O projetá, além disso, parecer que se
esqueceu do dever de guardar acatamento
a afeição econômica da Constituição da Re
pública. Equalizar, pois, o abrigo penal da
ordem econômica, com os fundamentos da
livre iniciativa (art. 1, IV elc art. 170).

A função primária "dei Derecho penal eco
nómico es la "Constitución económica", es
decir, de las estruturas que caracterizan el
modelo económico vigente en um determi
nado momento histórico, lo que le concede
un gran relatividad... el modelo económico
que se consagrava es de economia social de
mercalto o liberal con correctivos, que asegu
ra une spacio vital a interes antagónicos. La
tutela penal, por tanto, dede autolimitarse,
no incriminando cualquie conducata lesiva
dei protegido, sino subordinado la represión
penal a la comisión de determinadas modali
dades de comportamento, com el fin de evi
tar, una excessiva prohibición de actividades
socialmente útiles, aunque representen as
pectos peligrosos" (Barbero Santos, Marino.
"Los delitos econômicos en la legislación es
panhola, em "A reforma penal-ilícitos penais'
econômicos", et João Marcello de Araújo
Júnior. Rio de Janeiro, Forense, 1987, p.
193/4).

O resultado foi, então, modelarem-se no
projeto, tipos delitivos muito abertos. Vale
dizer, a definição do comportamento proi
bido aflorou incompletíssima. Transgrediu
se, pe novo, a regra de legalidade prévia (art.
5, XXXIX, da Constituição da República e
art. 1 do Código Penal).

Tais figuras, colocadas em concreto, ofere
cem oportunidades para emergir o elemento
provocador, que cria situação jurídica artifi
cial, ensaiando a tipicidade formal. Apronta
o evento, inventando-lhe o agente. Arranja,
pois a incidência artificial da lei penal.

7. Exsurgem, do mesmo modo vários ti
pos penais em branco. O preceito primário
completa-se em disposições provenientes de
autoridades administrativas. Ora, o método
da incriminação por referência, ou do reen
vio, inobstante muito empregado no direito
penal econômico, emerge arriscado e pede
cautela do legislador. Daí, a Recomendação

n" 8, do XIII Congresso Internacional de Di
reito Penal, ultimado no Cairo, em outubro
de 1985: "Em relação à descrição dos crimes,
o 'emprego de técnicas de remissão à instân
cias normativas externas ao direito penal, pa
ra determinar quais sejam as condutas incri
minadas, por levar aos perigos da imprecisão
e da falta de clareza, bem como a um excesso
de delegação do Poder Legislativo à Adminis
tração. A conduta ou o resultado proibidos
devem estar especificados, na medida do pos
sível, no próprio preceito penal" (Apud:
Araújo Júnior, João Marcello."Ilícitos pe

.nais financeiros", em A reforma penal", opus
cito p. 145).

Não se levou em conta, portanto, a expe
riência jurídica já vivida com a denominada
"Lei de Economia Popular".

8. Buscou-se no substitutivo, portanto,
aperfeiçoar o projeto n9 4.788/90, descreven
do melhor os tipos delitivos; procurando or
ganizar os comportamentos ofensivos por
meio de categorias jurídicas bem conhecidas.

Com os olhos postos no. Código Penal, nas
leis penais vigente e projetadas modelou-se
a sonegação e a fraude, bem assim a omissão
de recolhimento de "tributos, sem esquecer
do necessário dever de informação às autori
dades fazendárias conhecidas.

Ao tratar dos crimes funcionais contra or
dem tributária, era impossível punir a corrup
ção e esquecer a concussão (art. 3, lI).

O patrocínio indevido perante a Adminis
tração Fazendária foi outra conduta, que ne
cessitou-se acrescentar ao texto original (art.
3, I1I).

Quanto ao excesso de exação, figura des
crita no Código Penal (art. 315, § 1), que
poderia ser acrescentando o texto, resolveu
o Relator dar nova redação ao dispositivo
correspondente naquele diploma, tornando
o mais abrangente (DIsposições Gerais, art.
20).

A ordem tributária sç perfaz no equilíbrio
das relações jurídicas, na justiça fazendária.
Importa, assim, proteger o contribuinte do
eventual arbítrio e do abuso nscal.

9. Note-se, ainda, que ao tipificar o abuso
do poder econômico englobaram-se várias
condutas que se espraiavam no texto (art.
4): O mesmo ocorreu, quando se descreve
ram os crimes contra as relações de consumo
(art. 7).

10. É preciso afastar, sempre, as cons
tantes tentativas de reintroduzir no direito
penal a responsabilidade objetiva (art. 5,
XLV da Constituição da República).

Vigora, no contemporâneo direito, repres
sivo, o princípio da individualização da res
ponsabilidade penal. Ainda que o delito seja
perpetrado por meio de uma pessoa jurídica,
não se pode cogitar de responsabilidade difu
sa. Temos, a todo tempo, que saber que prati
cou a ação antijurídic;;J.; e qual a medida de
sua culpabilidade.

A imputação criminal há de ser pessoal
e a atuação da pessoa física, ligada, direta
ou indiretamente, à pessoa jurídica, induvi
dosa (art. 11).

11. Em face de recentíssima modifica
ção introduza no instituto da fiança (Lei n°
,7.780/89) não há cabência em dar tratamento
excecionalíssimo só aos delitos de que se cui
da. Criar-se-ia situação jurídica iníqua, posta
concretamente com as outras infrações pe
nais, modeladas no Código penal e nas leis
extravagantes. Sem esquecer a conhecida e
crônica crise prisional, tantas vezes confes
sada pelo Poder Público.

De resto, a Lei n° 8.035, de 27-4-90, que
converteu a Medida Provisória no 175, de
27-3-90, tratou do tema. Daí porque o Substi
tutivo não reproduz o art. 19 do Projeto.

12. Irrompe por igual disposição inúteis.
Que precisão há de dizer que a condenação
criminal não exclui a responSabilidade civil
para, em seguida, afirmar que a reparação
civil não exclui a responsabilidade penal. Bas
ta ter olhos para o direito em vigor. (Arts.
66 e 67 do Código Penal e art. 1.525 do Códi
go Civil).

13. A Lei n9 4.137 criou o Conselho Ad
ministrativo de Defesa Econômica e atribuiu
lhe competência exclusiva para apurar e jul
gar os casos de abuso do poder econômico.
Pela lei que regulamentou a norma constitu
cional de' 1946, e está em vigor, todo o con
trole das atividades empresariais, sob o as
pecto da concorrência, compete àquele ór
gão, dotado de uma função semelhante à do
Poder Judiciário, qual seja, a de apurar e
punir os atos de abuso do poder econômico.
O art. 16 do projeto outorga à Secretaria
Nacional de Direito Econômico, órgão espe
cífico do Ministério da Justiça, competência
para fiscalizar as empresas que atuem em
mercados monopolizados ou oligopolizados,
bem como para identificar e reprimir as práti
cas atentatórias, quer à economia popular,
quer à livre concorrência. Dessa forma, acaba
como competência exclusiva do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica para
controlar a ação das empresas oligopolistas
e monopolistas que vilarem as regras de con
corrência. Esta partilha de atribuições que
não pode deixar de ser exclusiva enfraque
cerá o controle a repressão das práticas co
merciais restritivas e impedirá que o país con
tinue no rumo certo e na companhia das na
ções vitoriosas nessa delicada luta. Não se
pode esquecer que o princípio constitucional
da livre concorrência se impõe através do pro
cesso decisório e sancionador do órgão criado
para defendê-la. São os julgamentos na esfera
administrativa e na judicial que ditam as re
gras de concorrência aos empresários.

Contribuindo para desfigurar o Conselho
Administrativo de Defesa Econômica como
órgão independente, o art. 16, I, do projeto
confere à Secretaria Nacional de Direito Eco
nômico, cujOo titular exerce função de con
fiança do Ministro da Justiça, competência
não só para fiscalizar as empresas que atuem
em mercados monopolizados ou oligopoliza
dos, como para identificar e reprimir as práti
cas atentatórÍ;ls à economia popular e à livre
concorrência. Sendo qualificados no projeto
como crimes, sujeitos a penas de reclusão,
terá que competir ao Poder Judiciário a re-



Maio de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quarta-feira 16 5015

pressão. O dispositivo ainda atribui àquela
Secretaria o poder de interditar a empresa
ou estabelecimento que ",pratiquem atos lesi
vos aos direitos do consumidor ou à livre con
corrência". Entretanto, não define os atos
lesivos a que a sanção será aplicável, nem
regula o devido processo legal, conforme a
exigência do art. 5, LIV, da Constituição Fe
deral. De outra parte, a competência para
reprimir as práticas comerciais restritivas,
que se pretende atribuir a dois órgãos, fatal
mente levará à eliminação de um deles, e
não é difícil prever que será o Conselho Ad
ministrativo de Defesa Econômica.

Todos os países que obtiverem resultados
satisfatórios na repressão ao abuso do poder
econômico têm um só organismo para apurar
e re~rimir as infrações. A Espanha talvez seja
a úmca Nação que separou as atividades de
apuração das infrações das atividades de jul
gamento. "A Lei n' 110/63, para a proteção
da livre concorrência, concebeu um meca
nismo administrativo-jurisdicional segundo o
qual uma unidade da Administração ativa 
o Serviço de Defesa da Concorrência - ocu
pava-se da instrução dos expedientes - aber
tos por denúncia ou de ofício - que eram
chama~os a estabelecer a ocorrência de práti
cas antlconcorrenciais e um órgão funcional
mente independente - o Tribunal de Defesa
da Concorrência - julgava-se, mediante de
cisões só excepcionalmente suscetíveis de re
cursos contecioso-administrativos... "(Lá Li
'vre Competência en espanha, tribunal de De
fensa de la Competência.. 1986/1988). A Lei
Espanhola n' 16, de 17 de julho de 1989,
manteve a separação entre os dois órgãos de
defesa da concorrência, a despeito dos resul
tados insatisfatórios, cabendo a instrução dos
processos a um e o julgamento ao outro, à
semelhança do que se verifica no âmbito do
Judiciário dos países em que há juizado de
instrução. O'projeto, entretanto, mistura as
funções do Conselho e da Secretaria, ao atri
buir também a esta competência para repri
mir as práticas atentatórias à livre concor
rência, "inclusive mediante a interdição de
empresa ou estabelecimento que pratiquem
atos lesivos aos direitos do consumidor ou
à livre concorrência". É inaceitável que esse
poder venha a ser exercido discricionaria
mente e sem forma e figura de juízo. Veja
mos, a título de exemplo, um dos "crimes"
de abuso do poder econômico: o previsto no
art. 4, IV, que consiste na promoção de ajuste
ou acordo entre empresas ou entre vinculadas
a tais empresas, ou interessadas no objeto
de suas atividades, que possibilite fraude à
livre concorrência, atuação lesiva à economia
nacional ou ao interesse geral dos consumi
dores. Se a secretaria considerar determinada
atuação empresarial? lesiva à economia na
cional (embora não se encontre no projeto
definição desta espécie de ofensa), estará au
torizada a interditar a empresa ou estabele
cimento sem o devido processo legal.

14. Em face de tais considerações, pro
põe-se o presente substitutivo, que objetiva
atender à problemática manifestada no proje-

to, dando-lhe arcabouço técnico e supenor
desenho dos tipos legais de crime.

O relator recorreu, para a elaboração do
substitutivo, a subsídios que lhe foram forne
cidos pelos Dis. Sérgio Marques de Moraes
Pitombo, Nilo Batista, Miguel Reale Júnior
e Werter Faria, como também ao texto do
Anteprojeto da Parte Especial do Código Pe
nal, elaborado e revisto em 1984, por comis
são presidida pelos Dr. Luiz Gernichiaro e
composta, dentre outros, pelos Drs. Sérgio
Pitombo, Miguel Reale Júnior, René DottÍ
e Rogério M. Tucci.

Apreciou, também, o Relator a integra
lidade dos Projetos anexados.

lIi - Das Emendas

1. Acolhidas integralmente ou na forma
do substitutivo:

E. n' 1 (Deputado Gerson Peres) - inc.
I do art. 1 do Substitutivo;

E. n' 1 (Deputado Gerson Peres) - inc.
V do art. 2 do Substitutivo;

E. n' 6 (Deputado Marcelo Cordeiro) 
Art. 18 do Substitutivo, - que acolheu a
emenda para acrescentar o dispositivo pro
posto, com mudança de enunciado ao Código
Penal. Aliás, Emenda idêntica foi oferecida
sob n" 3 pelo Deputado Brandão Monteiro
à Medida Provisória n' 153;

E. n' 7 (Deputado Ricardo Fiuza) - aco
lhida em parte, para reconhecer a modali
'dade culposa nas hipóteses dos inc. 11 e 111
do art. 7 do Substitutivo, além do inc. IX
com nova redação. O Relator entende dema
sia o reconhecimento de modalidades culpo
sas para as outras hipóteses. Acolhida inte
gralmente a 2- parte da Emenda, nos pará
grafos únicos dos arts. 1 e 5.

E. n" 8 (Deputado Gerson Peres) -o subs
titutivo (parágrafo único do art. 7) acolheu,
em parte, a emenda, para reduzir a pena em
um terço;

E. n' 9 (Deputado Gerson Peres) - a
emenda, embora não acolhida como supres
siva, deu oportunidade a alteração de reda
ção, dando origem ao inc. V do art. 7 do
Substitutivo, que atende à justificativa da
emenda;

E. n" to (Deputado Gerson Peres) - aco
lhida pelos seus fundamentos.

E. n° 13 (Deputado Gerson Peres) - aco
lhida, posto ter o texto introduzido a crimina
lização de um caso de inadimplência civil que
corresponde a inobservância do princípio da
intervenção mínima, produzindo tipos de ilí
cito incompatíveis com a sanção penal.

E. n" 24 (Deputado Plínio de Arruda Sam
paio) - acolhida nos termos do parecer.

2. Rejeitadas:
E. n" 2 (Deputado Plínio de Arruda Sam

paio) - o lançamento, à débito da pessoa
jurídica, de despesa pessoal, tal como qual
quer despesa não pertencente à empresa se
constitui em hipótese para glosa da fis~ali
zação. Dependendo 'do caso concreto, inse
rir-se-ia na hipótese do inciso II do art. 1
do Substitutivo;

E. n'l1 (Deputado Gerson Peres) -rejei
,tada, embora o substitutivo (inc. VI do art.

7) tenha dado nova redação ao texto para
acrescer a expressão "publicamente" após o
vocábulo "condições".

E. n"12 (Deputado Gerson Peres) - rejei
tada, posto que o texto visa coibir presões
altista também fora dos bens de primeira ne
cessidade;

E. n'14, 15, 16 e 17 (Deputado José Carlos
Sabóia) - as emendas pretendem estender
a criminalização a. hipóteses que seguramen
te, não adentram ao conceito,de.ilícito penal.
O princípio de intervenção mínima informa
que a intervenção penal deve ser preservada
para hipóteses de inquestionável gravidade,
ou quando sanções de outra natureza fracas
sem completamente. Uma política criminal
que se afasta dessa recomendação é poten
cialmente geradora de terror penal, e na prá
tica costuma mobilizar disfuncionalmente al
gumas agências repressivas, "policializando"
relações sociais e linhas da administração pú
blica tradicionalmente alheias à intervenção
penal;

E. n" 18 (Deputado Ricardo Fiuza) - a
emenda reduz os mínimos do art. 8 do Proje
to, que corresponde ao art. 9 do Substitutivo.
O art. 10 do substitutivo, igual ao art. 9 do
projeto, atende a preocupação da emenda,
quando autoriza ao Juiz a redução das penas
pecuniárias mínimas considerando a situação
econômica do réu, o ganho ilícito e a exces
siva onerosidade das mesmas.

E. n" 19 (Deputado Plínio de Arruda Sam
paio) - a emenda pretende que a descrição
do Juiz, quanto a fixação da pena mínima,
seja reduzida para a metade e não a uma
décima parte. O alto valor das penas mínimas
recomendam a manutenção do texto do pro
jeto.

E. n" 23 (Deputado Plínio de Arruda Sam
paio)-o art. 14 do projeto e do Substitutivo,
com redação atualizada corresponde ao art.
2 da Lei n' 4.729165, que tem tradição no
nosso direito. O que visa as normas contra
sonegação fiscal é a satisfação do tesouro com
o recolhimento do Tributo e não o puro ape
namento do infrator.

m - Prejudicadas

E. n"3 (Deputado Gerson Peres) -o Subs
titutivo em seu inciso IV do art. 2 optou por
redação diversa do projeto;

E. n" 4 (Deputado Gerson Peres) - o Subs
titutivo em seu inciso V do art. 2 deu redação
diversa a do Projeto, não admitindo a crimi
nalização de atos preparatórios;

E. n" 20 (Deputado Ricardo Fiuza) e 21
(Deputado Plínio de Arruda Sampaio) - o
Substitutivo '--- art. 11 - optou por solução
que inviabiliza as emendas que se justifica
vam pela redação do projeto - art. I";

E. n" 22 (Deputado Ricardo Fiuza) - o
substitutivo suprimiu o art. 13 do Projeto,
ao qual se destina a emenda, posto entender
que a matéria já tem, tradicionalmente, no
Direito brasileiro tratamento consistente e
correto nos Códigos Civil e de,Processo Penal
(art. 1.525 e arts. 66 e 67);
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E. n9 25 (Deputado Gerson Peres) - o
substitutivo acolheu emenda supressiva do in
ciso emendado.

E. n9 26 (Deputado Ricardo Fiuza) - o
substitutivo suprimiu o art. 19, objeto da
emenda, pois que aLei n9 8.035, de 25-5-90,
portanto recentíssima, tratou da matéria.

Sala das Sessões, 15 de maio de 1990. 
Deputada Nelson Jobim, Relator.

SUBSTITUTIVO DO R"ELATOR

AO PROJETO DE LEI Nó 4.788/90

Define crimes contra a ordem tributá·
ria, econômica e contra as relações de
consumo e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I

Dos Crimes Contra a Ordem

Tributária

SEÇÃO I

Dos Crimes Praticados

por Particulares

Art. 19 Constitui crime contra a ordem
tributária suprimir ou reduzir tributo, ou con
tribuição social e qualquer acessório, median-
te as seguintes condutas: .

I - omitir informação, ou prestar decla
ração falsa às autoridades fazendárias;

11 - fraudar a fiscalização tributária, inse
rindo elementos inexatos, ou omitindo opera
ção de qualquer natureza, em documento ou
livro exigido pela lei fiscal;

111 - falsificar ou alterar nota fiscal, fatu
ra, duplicata, nota de venda, ou qualquer
outro documento relativo à operação tribu
tável;

IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir
ou utilizar documento que saiba ou deva sa
ber falso ou inexato;

V - negar ou deixar de fornecer, quando
obrigatório, nota fiscal ou documento equiva
lente, relativa à venda de mercadoria ou pres
tação de serviço, efetivamente realizada, ou
fornecê-Ia em desacordo com a 'Iegislação;

Pena - reclusão, de dois a cine,o anos e
multa·.

Parágrafo único. Considera-se ocorrid~ a
infrazão prevista no inciso V a falta de atendi
mento da exigência da autoridade, no prazo
de 10 (dez) dias, o qual poderá ser convertido
em horas, em razão da maior ou menor com
plexidade da matéria ou dificuldade quanto
ao atendimento da exigência.

Art. 29 Constitui crime da mesina natu
reza:

I - fazer declarazão falsa ou omitir decla
razão sobre rendas,. bens ou fatos, ou empre
gar outra fraude, para eximir-se, total ou par
cialmente, de pagamento de tributo;

11 - deixar de recolher, no prazo legal,
valor de tributo ou de contribuição social,
descontado ou cobrado, na qualidade de su
jeito passivo de obrigação e que deveria fazer
entrar nos cofres públicos;

111 - exigir, pagar ou receber, para si ou
para o contribuinte beneficiário, qualquer

percentagem sobre a parcela dedutível ou de
duzida de imposto ou de contribuição como
incentivo fiscal;

IV - deixar de aplicar, ou aplicar em desa
cordo como estatuído, incentivo fiscal ou par
celas de imposto liberada, por órgão ou enti
dade de desenvolvimento;

V - utilizar ou divulgar programa de pro
cessamento de dados que permita ao sujeito
passivo da obrigação tributária possuir infor
mação contábil diversa daquela que é, por
lei, fornecida à Fazenda Pública.

Pena - detenção; de seis meses a dOIS anos
e multa.

SEÇÃO II
Dos Crimes Praticados

por Funcionários Públicos

Art. 39 Constitui crime funcional contra
a ordem tribut-ária, além dos previstos no Có
digo Penal (Decreto Lei n9 2.848/40, Título
XI, capo I):

I - extraviar livro oficial, processo fiscal
ou qualquer documento, de que tenha a guar
da em razão da função; sonegá-lo ou inutili
zá-lo, total ou parcialmente, acarretando pa
gamento indevido ou inexato de tributo ou
contribuição social;

II - exigir, solicitar ou receber, para si
ou para outrem, direta ou indiretamente, ain
da que fora da função ou antes de iniciar
seu exercício, mas em razão dela, vantagem
indevida; ou aceitar promessa de tal vanta
gem, para deixar de lançar ou cobrar tributo
ou contribuição social, ou cobrá-los parcial
mente;

Pena - reclusão de três a oito anos e mui
ta.

111 - patrocinar, direta ou indiretamente,
interesse privado perante à administrazão fa
zendária, valendo-se da qualidade de funcio
nário público.

Pena - reclusão de um a quatro anos e
multa.

CAPÍTULO II
Dos Crimes Contra a Ordem

Econômica e as Relações
de Consumo.

Art. 49 Constitui crime contra a ordem
econômica:

I - abusar do poder econômico, domi
nando mercado ou eliminando, total ou par
cialmente, a concorrência mediante:

a) ajuste ou acordo de empresas;
b) aquisição de acervos de empresas ou

cotas, ações, títulos ou direitos;
c) coalizão, incorporazão, fusão ou integra

zão de empresas;
d) concentrazão de ações e títulos, cotas,

ou direitos em poder de empresa, empresas
coligadas ou controladas, ou pessoas físicas;

e) cessação parcial ou total das atividades
da empresa;

f) impedimento a constituição, funciona
mento ou desenvolvimento de empresa con
corrente;

11 - formar acordo, convênio, ajuste ou
aliança entre ofertantes,' visando:

a) à fixação artificial de preços ou quanti
dades vendidas ou produzidas;

b) ao controle regionalizado do mercado
por empresa ou grupo de empresas;

c) ao controle, em detrimento da concor
rência, de rede de distribuição ou de forne
cedores;

III - discriminar preços de bens ou de
prestação de serviços, por ajustes ou acordo
de grupo econômico, com o fim de estabelcer
monopólio, ou de eliminar, total ou parcial
mente, a concorrência;

IV - açambarcar, sonegar,. destruir ou
inutilizar bens de produção ou de consumo,
com o fim de estabelecer monopólio ou de
eliminar, total ou parcialmente, a concorrên
cia;

V -provocar oscilação de preços em detri
mento de empresa concorrente ou vendedor
de matéria-prima, mediante ajuste ou acor
do, ou por outro meio fraudulento;

VI - vender mercadorias abaixo do preço
de custo, com o fim de impedir a concor
rência;

VII - elevar, sem justa causa, os preços
de bens ou serv,iços, valendo-se de monopólio
natural ou de fato.

Pena - reclusão, de dois a cinco anos .ou
multa.

Art. 39 Constitui crime da mesma natu
reza.

I - exigir exclusividade de propaganda,
transmissão ou difusão de publicidade, em
detrimento de concorrência;

II - subordinar a venda de bem ou a utili
zação de serviço à aquisição de outro bem,
ou ao uso de determinado serviço;

III - sujeitar a venda de bem ou a utiliza
ção de serviço à aquisição de quantidade arbi
trariamente determinada;

IV - recusar-se, sem justa causa, o dire
tor, administrador, ou gerente de empresa
a prestar à autoridade comp·~tente ou pres
tá-Ia de modo inexato, informação, sobre o
custo de produção, ou preço de venda tabe
lado, congelado, administrado, fixado ou
controlado pelo Poder Público.

Pena - detenção, de dois a cinco anos
ou multa.

Parágrafo único. Considera-se ocorrida a
infrazão prevista no inciso IV a falta de aten
dimento da exigênéia da autoridade, no prazo
de 10 (dez) dias, o qual poderá ser convertido
em horas, em razão da maior ou menor com
plexidade da matéria ou dificuldade quanto
ao atendimento da exigência.

Art. 69 Constitui, também, crime de
mesma natureza:
1-ven'der ou oferecer à venda mercadoria

ou contratar ou oferecer serviço por preço
superior ao oficialmente tabelado, ao fixado
por órgão ou entidade governamental e ao
estabelecido em regime legal de controle;

II - aplicar fórmula de reajustamento de
preço ou indexação de contrato proibida, ou
diversa daquela que for' legalmente estabe
lecida, ou fixada por autoridade competente;

111 - exigir, cobrar ou receber qualquer
vantagem ou importância adicional de preço
tabelado, congelado, administrado, fixado ou
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controlado pelo Poder Público, inclusive por
meio da adoção ou de aumento de taxa ou
outro percentual, incidente sobre qualquerr
contratação;

IV - eliminar, restringir, reduzir ou sus
pender, sem justa causa, liquidação, promo
ção, forma especial de venda, comercializa
ção ou desconto concedido sobre o preço de
mercadoria ou serviço elevado artificialmen
te e que eram oferecidos vinte e quatro horas
antes da determinação de congelamento ou
de regime legal de controle.

Pena - detenção, de um a quatro anos
ou multa.

Art. 7" Constitui crime contra as rela
ções de consumo:

I - favorecer ou preferir, sem justa causa,
comprador ou freguês, ressalvados os siste
mas de entrega ao consumo por intermédio
de distribuidores ou revendedores;

II - vender ou expor à venda mercadoria
cuja embalagem, tipo, especificação, peso ou
composição esteja em desacordo com as pres
crições legais, ou que não corresponda à res
pectiva classificação oficial;

IH - misturar gêneros e mercadorias de
espécies diferentes, para vendê-los ou expô
los à venda como puros; misturar gêneros
e mercadorias de qualidades desiguais para
vendê-los ou expô-los a venda por preço esta
belecido para as de mais alto custo;

IV - fraudar preços por meio de:
a) alteração, sem modificação essencial ou

de qualidade, de elementos tais como deno
minação, sinal externo, marca, embalagem,
especificação técnica, descrição, volume, pe
so, pintura ou acabamento de bem ou serviço;

b) divisão em partes de bem ou serviço,
habitualmente oferecido à venda em conjun
to;

c) junção de bens ou serviços, comumente,
oferecidos' à venda em separado;

d) aviso de inclusão de insumo não empre
gado, na produção do bem ou na prestação
dos serviços;
. V - elevar o valor cobrado nas vendas
a prazo de bens ou serviços, mediante a exi
gência de comissão ou de taxa de juros ilegais;

VI - sonegar insumos ou bens, recusan
do-se a vendê-los a quem pretenda comprá
las nas condições publicamente ofertadas, ou
retê-los para o fim de especulação;

VH - induzir o consumidor ou usuário
a erro, por via de indicação ou afirmação
falsa ou enganosa sobre a natureza, qualidade
de bem ou serviço, utilizando-se de qualquerr
meio, inclusive a veiculação ou divulgação
publicitária;

VIII""':' destruir, inutilizar ou danificar ma
téria-prima ou mercadoria, oom o fim de pro
vocar alta de preço, em proveito próprio ou
de terceiros;

IX - vender, ter em depósito para vender
ou expor a venda ou, de qualquer forma,
entre~ar matéria-prima ou mercadoria, em
condições impróprias ao consumo;

Pena - detenção, de dois a cinco. anos
ou multa.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos inci
sos lI, IH e IX pune-se a modalidade culposa,

reduzindo-se a pena e detenção de um terço
ou a de multa à quinta parte.

CAPÍTULO III
Das Multas

Art. 8' Nos crimes definidos nos arts. 1
a 3 desta lei, a penas de multa será fixada
entre dez e trezentos e sessenta dias multa,
conforme seja necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime.

Parágrafo único. O dia multa será fixado
pelo juiz em valor não inferior a 14 nem supe'
rior a 200 Bônus do Tesouro Nacional 
BTN.

Art. 9' A pena de detenção ou reclusão
poderà ser convertida em multa de valor equi
valente a:

I - 200.000 até 5.000.000 de BTN, nos
crimes definidos no art. 4;

II-5.000 até 200.000 de BTN, nos crimes
definidos nos arts. 5 e 6;

III - 540.000 até 1.000.000 de BTN, nos
crimes definidos no art. 7.

Art. 10. Caso o Juiz, considerado o ga- 
nho ilícito e a situação econômica do réu,
verifique a insuficiência ou excessiva onero
sidade das penas pecuniárias previstas nesta
Lei, poderá diminuí-Ias até a décima parte
ou elevá-Ias ao décuplo.

CAPÍTULO IV
Das Disposições Gerais

Art. 11. Quem, de qualquer modo, in
clusive por meio de pessoa jurídica, concorre
para os crimes definidos nesta lei, incide nas
penas a estes cominadas, na medida de sua
culpabilidade. -

Parágrafo único. Quando a venda ao con
sumidor for efetuada por sistema de entrega
ao consumo ou por intermédio de distribui
dor ou revendedor, seja em regime de conces
são comercial ou outro em que o preço ao
consumidor é estabelecido ou sugerida pelo
fabricante ou concedente,.o ato por este .pra
ticado não alcança o distribuidor ou reven
dedor.

Art. 12. São circunstâncias que podem
agravar de um terço até a metade as penas
previstas nos arts. 1, 2, 4 a 7:

I - ocasionar grave- dano a coletividade;
II - ser á crime cometido por servidor pú

blico no exercício de suas funções;
IH - ser o crime praticado em relação a

prestação de serviços ou ao comércio de bens
essenciais à vida ou à saúde.

Art. 13. Nos casos de preços tabelados,
congeladO§, administrados, fixados ou con
trolados pelo poder público, continuarão as
seguradas ao vendedor a faculdade de atri
buir, modificar ou suprimir descontos ou van
tagens de qualquer natureza ao comprador
ou usuário, estabelecidos por qualquer cri
tério.

Art. 14. Extingue-se a punibilidade dos
crimes c1efinidos nos arts. 1 a 3, quando o
agente promover o pagamento de tributo ou
contribuição social, inclusive acessórios, an
tes do recebimento da denúncia.

Art. 15. Os crimes previstos nesta lei,
são de ação penal pública, aplicando-se-lhe
o disposto no art. 100 do Código Penal;

Art. 16. Qualquer pessoa poderá provo
car a iniciativa do Ministério Público, nos
crimes descritos nesta lei, fornecendo-lhe por
escrito informações sobre o fato e a autoria,
bem como indicando o tempo, o lugar e os
elementos de convicção.

Art. 17. Compete ao Departamento Na
cional de Abastecimento e Preços, quando
e se necessário, providenciar a. desapropria
ção de estoques, a fim de evitar crise no mer
cado ou colapso no abastecimento.

Art. 18. Acresce-se ao Capítulo IH do
Título II do Código Penal (Decreto-Lei n'
2.848/40), um artigo com parágrafo, após o
art. 162, renumerando-se os subseqüentes,
com a seguinte redação:

"Art. 163. Produzir ou explorar
bens definidos como pertencentes à
União, sem autorização legal ou em de
sacordo com as obrigações impostas pelo
título autorizativo.

Pena -detenção, de um a quatro anos
e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma
pena aquele que adquirir, transportar,
industrializar, ter consigo, consumir ou
comercializar produtos ou metéria-pri
ma obtidos na forma prevista no caput
deste artigo."

Art. 19. O caput do art. 172 do Código
Penal (Decreto-Lei n' 2.848/40) passa 'ter a
seguinte redação: .

"Art. 172. Emitir fatura, duplicata
ou nota de venda que não corresponda
à mercadoria vendida, em quantidade ou
qualidade, ou ao serviço prestado.

Pena - detenção, de dois a quatro
anos e multa." .

Ar.t. 20. O parágrafo primeiro do art.
316 do Código Penal (Decreto-Lei n'
2.848/40) passa a ter a seguinte redação:

"§ l' Se O funcionário exige Tributo
ou contribuição social que sabe ou deve
ria saber indevido, ou quando devido,
empregar na cobrança meio vexatório ou
gravoso, que a lei não autoriza;

Pena - reclusão, de três a oito anos
e multa."

Art. 21. O art. 318 do Código Penal (De
creto-Lei n' 2.848/40), quanto à fixação da
pena, passa a ter a seguinte redação:

Pena - reclusão, de três a oito anos
e multa."

Art. 22. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 23. Revogam-se as disposições
em contrário e, em especial, o art. 279 do
Código Penal.

Sala de Sessões, 15 de maio de 1990. 
Deputado Nelson Jobim, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Olivejrar
- Tendo o ilustre Deputado Nelson Jobim;
Relator designado pela Mesa em substituição
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à Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, concluído por apresentação de
substitutivo -:- portanto, matéria nova - a
Mesa, em cumprimento ao dispost~ no § 1.°
do art. 119 do Regimento Interno, combl

°nado com a alínea a, inciso lI, do art. 17,
encaminha a matéria para reexame por parte
das Comissões de Finanças e Tributação e
de Economia, Indústria e Comércio, as quais
terão prazo de duas sessões para proferir seus
pareceres.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

2

PROJETO DE LEI N0 2.145, DE 1989
(Do Poder Executivo) "

Discussão única do Projeto de Lei nO
2.145, de 1989, que dispõe sobre a orga
nização e o funcionamento do Conselho
de Defesa Nacional e dá outras provi
dências. Tendo parecer do relator desig
nado pela Mesa, em substituição à Co
missão de Constituição e Justiça- e de
Redação, pela constitucionalidade, juri
dicidade e técnica legislativa (Relator:
Sr. Mendes Ribeiro). Pendente de pare
cer da" Comissão de Defesa Nl\cional.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputac;Io
Paes Landim, para proferir parecer ao proJe
to em substituição à Comissão de Defesa Na
cional, na qualidade de Relator designado
pela Mesa.

O SR. PAES LANDIM (PFL - PI. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, como
V. Ex' acaba de anunciar, o presente projeto
de lei já teve parecer favorável da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, atra
vés do Deputado Mendes Ribeiro, que consi
derou'certa a sua constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa.

Vindo à Comissão de Defesa Nacional, ca
be examinar-lhe o mérito.

No meu parecer - e, conseqüentemente,
um relatório - apenas substituí a expressão
"Ministro do Planejamento" por "Ministro_
da Economia, Planejamento e Fazenda";re=
tirei da composição do Conselho o EMFA
e o Gabinete Militar, por não mais serem
considerados Ministérios, em função das me

-didas provisórias submetidas ao Congresso
Nacional; emiti parecer pela supressão do art.
40 do projeto, em razão de inexistir a ~hamada
Saden - Secretaria de Defesa NaCIOnal; e,
ao invés de "Ministro Chefe do Gabinete Mi
litar", para secretariar o aludido Conselho,
substituí por "Chefe do Gabinete Militar".

Foram apenas estas -as alterações me
diante as quais opinei pela aprovação do refe
ri90 projeto de lei.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tendo sido oferecida 7 emendas ao Proje
to n02.145, de 1989, em discussão única, volta
o mesmo à Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Redação e de Defesa Nacional.

- N'l

Suprima-se o inciso IX do art. 2"
Sala das Sessões, 10 de maio de 1990. 

Deputado José Genoíno - Doutel de Andra·
de, Líder do PDT - Augusto Carvalho, Vice
Líder do PCB - José Costa, Vice-Líder do
PSDB - Gumercindo Milhomem, Líder do
PT.

- N'2

Suprima-se o inciso )tdo art. 20
Sala das Sessões, 10 de maio de 1990. 

Deputado José Genoíno - Doutel de Andra·
de, Líder do PDT - Augusto Carvalho, Vice
Líder do PCB - José Costa, Vice-Líder do
PSDB - Gumercindo Milhomem, Líder do
PT.

- N'3-

O inciso XI do art. 2', fica renumerado
para inciso IX, com a seguinte redação:

"Art. 20 .
IX - O Ministro da Economia, Fa

zenda e Planejamento."

Sala das Sessões, 10 de maio de 1990. 
Deputado José Genoíno - Doutel de Andra·
de, Líder do PDT - Augusto Carvalho, Vice
Líder do PCB - José Costa, Vice-Líder do
PSDB - Gumercindo Milhomem, Líder do
PT.

- N'4-

O § 3' do art. 2' passa a ter a seguinte
redação:

"Art.-2° .
§ 30 O Conselho de Defesa Nacional

terá uma Secretaria Geral para a execu
ção das atividades permanentes neces
sárias ao exercício de sua competência
constitucional. "

Sala das Sessões, 10 de maio de 1990. 
Deputado José Genoíno - Doutel de Andra
de Líder do PDT - Augusto Carvalho, Vice
Líder do PCB - José Costa, Vice-Líder do
PSDB - Gumercindo Milhomem, Líder do
PT.

-N°S

Su!!'rima-se o art. 5', in totum.
Sala das Sessões, 10 de maio de 1990. 

Deputado José Genoíno - Doutel de Andra·
de Líder do PDT- Augusto Carvalho, Vi\:e
Líder do PCB - José Costa, Vice-Líder do
PSDB - Gumercindo Milhomem, Líder do
PT.

-N'6-

O art. 6' é renumerado para art. 5' e passa
a ter a seguinte redação:

"Art. 5' Os órgãos e entidades de
Administração Federal realizarão- estu
dos, emitirão pareceres e prestarão toda
a colaboração de que o Conselho de De
fesa Nacional necessitar, mediante soli
citação de sua Secretaria Geral."

'Sala das Sessões, 10 de maio de 1990. 
Deputado José Genoíno - Doutel de Andra·
de, Líder do PDT- Augusto Carvalho,.. Vice~

Líder do PCB - José Costa, Vice-Líder do
PSDB - Gumercindo Milhomem, Líder do
PT.

- N'7-

O art. 7" do Projeto de Lei n" 2.14S-A,
de 1989, passa a ter a seguinte redação: .

"Art. 7' A participação, efetiva ou
eventual, no Conselho de Defesa Nacio
nal, constitui serviço público relevante
e seus membros não poderão receber re
muneração sob qualquer título ou pre
texto."

Os arts. 70 e 8' passam a ser, respectiva
mente, 80 e 90

Sala das Sessões, 15 de maio de 1990. 
Doutel de Andrade, Líder do PDT- Euclides
Scalco, Líder do PSDB - Gastone Righi, Lí
der do PTB, apoio para tramitação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

3

PROJETO DE LEI N' 7.S04-A, DE
1986

(Do Poder Executivo)

Discussão única do Projeto de Lei n'
7.504, de 1986, que autoriza o Departa

.mento Nacional de Obras Contra as Se
cas - DNOCS, autarquia vinculada ao
Ministro de Estado Extraordinário para
Assuntos de Irrigação, a doar imóvel que
menciona, situado ao Município de Co
reinas, Estado da Paraíba; tendo parece
res: da Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Redação, pela constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa
(Relator: Sr. Evaldo Gonçalves); e, da
Comissão de Desenvolvimento Urbano,
Interior e Índio, pela aprovação. (Rela
tor: Sr. José Maranhão.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o seguinte

REQUERIMENTO

Requeiro, com base no item 3 da alínea
a do art. 101 e do art. 177 do Regimento
Interno, adiamento de discussão por 10 (dez)
sessões, do item 111 da Pauta de hoje.

Sala das Sessões, 15 de maio de 1990. 
Antônio Carlos Konder Reis, Vice-Líder do
Governo - José Fernandes, Líder do PST.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

4

PROJETO DE LEI N' 7.505-A, DE
1986

(Do Poder Executivo)

Discussão única do Projeto de Lei nO
7.505, de 1986, que autoriza o Departa
mentoNacional de Obras Contra as Se-
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Sr. Presidente, Sr\ e Srs. Deputados, a rea·
lidade, hoje, demonstra que, sobretudo na
área rural, os crimes contra os direitos huma
nos ficam sem nenhuma punição, porque as
famílias, por ignorância, temem constituir ad·
vogado para apurar o caso, e o Ministério
Público, às vezes, deixa de exercer a sua fun
ção de fiscal da lei.

Esta nossa proposta consubstancia o princí
pio constitucional do respeito à dignidade da
pessoa humana, contido no art. 1°, inciso 111,
da Constituição. No caso de crimes contra
os direitos humanos - sobretudo nas áreas
rurais, onde é comum sua consumação 
impõe-se um acompanhamento processual
amplo e transparente. Além da interveniên
cia do Ministério Público, o projeto confere
legitimidade processual ad causam à 'Ordem
dos Advogados do Brasil,. para intervir na
relação jurídica, independentemente de pro
curação, ou seja, de mandato expresso dos
descendentes das vítimas.

Por outro lado, na elaboração desse proje
to tivemos também a preocupação de garantir

-7-

PROJETO DE LEI N' 6.553-A, DE 1985
(Do Senado Federal)

-6-

PROJETO DE LEI No 5.567-A, DE 1985
(Do Senado Federal)

Discussão única do Projeto de Lei n"
5.567, de 1985, que dispõe sobre a expe
dição de certidões para a defesa de direi
tos e esclarecimentos de situações; tendo
parecer, da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constituciona
!idade, juridicidade, técnica legislativa e,
no mérito, pela aprovação, com emenda.
(Relator: Sr. José Maria Eymael.)

Discussão única do Projeto de Lei n'
6.553, de 1985, que autoriza o Ministério
da Educação a disciplinar a obrigatorie
dade de reprodução, pelas editoras de
todo o País, em regime de proporciona
lidade, de obras em caracteres Braille,
e a permitir a reprodução, sem finalidade
lucrativa, de obras já divulgadas, para
uso exclusivo de cegos; tendo pareceres
da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa (Rela
tor: Sr. Egídio Ferreira Lima); e, da Co
missão de Educação Cultura, Esporte e
Turismo, pela aprovação, com substitu
tivo. (Relator: Sr. Nelson Seixas.).

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o seguinte

REQUERIMENTO

Requeiro, com base no item 3 da alínea
b do art. 101 e do art. 177 do Regimento
Interno, adiamento de discussão por 10 (dez)
sessões, do item VII da Pauta de hoje.

Sala das Sessões, 15 de maio de 1990. -,
Adhemar de Barros Filho, Líder do PRP.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os senhores que o aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa)

Aprovado

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

- 8-·

PROJETO DE LEI N' 2.082-A, DE 1989
(Do Sr. Ney Lopes)

Discussão única do Projeto de Lei n'
2.082 de 1989, que acrescenta parágrafo
ao art. 268 do Código de Processo Penal
- Decreto-Lei n' 3.689, de 3 de outubro
de 1941; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pe
la constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação. (Relator: Sr. Michel Temer.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Ney Lopes, para discutir a matéria.

O SR. NEY LOPES (PFL - RN. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs.
Deputados, o Projeto de Lei n° 2.082-A, de
1989, de nossa autoria, é do maior alcance:
tem o sentido de proteger os direitos huma-

Justificação nos neste País.
A emenda visa sanar uma omissão do Pro- _ A proposta vis~ ~ alterar o Código de Pro-

jeto, qu~ não colocou o Distrito Federal no cess~ ~enal b~asllelro, acrescentando-lhe a
rol das fundações oficiais que deverão expe- segum e regra.
dir certidões. - Deputado Augusto Carva· "Art. 268. .. .
lho. Parágrafo único. Nos crimes que

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) atentem e violem os direitos hu~anos,
perpetrados com abuso de autondade e
violência à pessoa física, a Ordem dos
Advogados do Brasil poderá integrar a
ação penal, na qualidade de assistente
do Ministério Público, independente
mente de manifestação de vontade do
ofendido ou do seu representante legal,
assegurando-lhe o uso da via recursal
conferido ao titular da pretensão puni
tiva."

.0 SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tendo sido oferecida 1 emenda ao Projeto
n' 5.567-A, de 1985,em discussão única, volta
o mesmo à Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Redação.

EMENDA
Acrescente-se ao art. 1°, após a expressão

"da União", a expressão "do DF".

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.

REQUERIMENTO

Requeiro, com base no item 3 da alínea
a do art. 101 e do art. 177 do Regimento
Interno, àdiamento de discussão por 10 (dez)
sessõ'es, do item V da Pauta de hoje.

Sala das Sessões, 15 de maio de 1990. 
Antônio Carlos Konder Reis, Vice-Líder do
Governo - José Fernandes, Líder do PST.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Âprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

REQUERIMENTO

Requeiro, com base no item 3 da alínea
a do art. 101 e do art. 177 do Regimento
Interno, adiamento de discussão por 10 (dez)
sessões, do item IV da Pauta de hoje.

Sala das Sessões, 15 de maio de 1990. 
Antônio Carlos Konder Reis, Vice-Líder do
Governo - José Fernandes, Líder do PST.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

c~s - DNOCS, autarquia vinculada ao
Ministro de Estado Extraordinário para
Assuntos de Irrigação, a doar imóvel que
menciona, situado no Município de Co
remas, Estado da Paraíba; tendo parece
res: da Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Redação, pela constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa,
e, no mérito, pela aprovação. (Relator:
SI. Evaldo Gonçalves); e, da Comissão
de Desenvolvimento Urbano, Interior e
Índio, pela aprovação. (Relator: SI. José
Maranhão.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o seguinte

5

PROJETO DE LEI N" 8.089-A, de 1986
(Do Poder Executivo)

Discussão ·única do Projeto de Lei n°
8.089, de 1986, que autoriza a reversão
ao Município de Iguape, Estado de São

'Paulo, do terreno que menciona; tendo
pareceres: da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva (Relator: Sr. Theodoro Mendes); e,
da Comissão de Agricultura e Política
Rural, pela aprovação. (Relator: Sr. Jay
me Pàliarin.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o seguinte
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à OAB via recursal idêntica à do Ministro
Público, evitando a prescrição retroativa,
pois se a lei não menciona expressamente,
a Ordem dos Advogados teria legitimidade
processual para intervir na primeira instân
cia, mas não poderia recorrer da decisão pro
latada. A nossa proposição altera o Código
de Processo penal brasileiro, estabelecendo
melhores condições para que sejam apurados
os crimes que atentem contra os direitos hu
manos, perpetrados com abuso de autoridade
e violência à pessoa física. Desta forma, espe
ramos que a Câmara dos Deputados a aprove
e a envie ao Senado, a fim de que aquela
Casa contribua para o aperfeiçoamento da
legislação processual brasileira.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Não havendo mais oradores inscritos, de
claro encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Vou submeter a votos o

PROJETO DE LEI N' 2.082-A, DE 1989

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' O art. 268, do Decreto-Lei n'

3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código
de Processo Penal - é acrescido do seguinte
parágrafo único:

."Art. 268. . .
Par~rafo único. Nos crimes que aten

tem e VIOlem os direitos humanos, perpe
trados com abuso de autoridade e violên
cia à pessoa física, a Ordem dos Advo
gados do Brasil poderá integrar a ação
penal, na qualidade de assistente do Mi
nistério Público, independentemente de
manifestação de vontade do ofendido ou
do seu representante legal, asseguran
do-lhe o uso da via recursal conferida
ao titular da pretensão punitiva."

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 3' Revogam-se as disposições em
contrário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
a seguinte

REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE LEI N9 2.082-R, DE 1989

Acrescenta parágrafo ao art. 268· do
Decreto·Lei n' 3.689, de 3 de outubro de
1941 - Código de Processo Penal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' O art. 268 do Decreto-Lei n?

3;689, de 3 de outubro de 1941 - Código
de Processo Penal fica acrescido do seguinte
parágrafo único:

"Art. 268. . .
Parágrafo único. Nos crimes que aten

tem contra os direitos humanos e que

os violem, perpetrados com abuso de au2

toridade e violência à pessoa física, a
Ordem dos Advogados do Brasil 
OAB poderá integrar a ação penal, na
qualidade de assistente do Ministério PÚ
blico, independentemente de manifesta
ção de vontade do ofendido ou do seu
representante legal, assegurando-se-Ihe
o uso da via recursal conferida ao titular
da pretensão punitiva."

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 3' Revogam-se as disposições em
contrário.

Sala das Sessões, 15 de maio de 1990. 
Nilson, Gibson, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Os Srs. que o aprovam queiram permanecer
como estão. (Pausa.)

Aprovado.
Vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

--9-

PROJETO DE LEI N' 2.229-A, DE 1989
(Do Sr. Raul Ferraz)

Discussão única do Projeto de Lei n'
2.229, de 1989, que acrescenta parágrafo
ao art. 18daLein'4.717,de29 de junho
de 1965, que "regula a ação popular",
tendo parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiça e Redação pela constitu
cionalidade, juridicidade, técnica legis
lativa e, no mérito, pela aprovação, com
emenda. (Relator: Sr. Wagner Lago.)

O SR. PRESIDENTE I (Inocêncio Olivei
ra) - Não havendo oradores inscritos, decla
ro encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE. (Inocêncio Oliveira)

- A Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, ao apreciar, o projeto, ofereceu
aO mesmo e vou submeter a.votos a seguinte
Emenda:

Dê-se ao texto proposto pelo art. I' do
projeto, para constituir o parágrat1> único do
art. 18 da Lei n' 4.717, a seguinte redação:

"Parágrafo único. A sentença que
anular o ato determinará que as partes
observem o estado anterior a ele; se im
possível, que se resolva mediante indeni
zação."

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovado. .

O SR. PRESIDENTE (InocênciO Oliveira)
- Vou submeter a votos o

PROJETO DE LEI N' 2.229-1\ DE 1989

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' O art. 18 da Lei n' 4.717, de 29

de junho de 1965, passa a viger acrescido
do seguinte parágrafo:

"Art. 18. . .
Parágrafo único. Anulado o ato, res

tituir-se-ão as partes ao estado em que

antes se encontravam, ou, não sendo
possível restituí-Ias, serão indenizadas
com o equivalente."

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 3' Revogam-se as disposições em
contrário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira).
- Os Srs, que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
a seguinte Redação Final:

REDAÇÃO FINAL

DO PROJETO DE LEI
N' 2.229-B, DE 1989

Acrescenta parágrafo ao art. 18 da Lei
n' 4.717, de 29 de junho de 1965, que
"regula a ação popular".

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 18 da Lei n° 4.717, de 29

de junho de 1965, passa a vigorar acrescido
do seguinte parágrafo único:

"Art. 18. . .
Parágrafo único. A sentença que

anular o ato determinará que as partes
observem o estado anterior a ele; se im
possível, que se resolva mediante indeni
zação."

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 3' Revogam-se as disposições em
contrário.

Sala das Sessões, 15 de maio de 1990. 
Wagner Lago, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que a aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Vai ao Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio OUveira)

-10-
PROJETO DE LEI N' 3.158-A, DE

1989
(Do Sr. Paulo Ramos)

Discussão única do Projeto de Lei n'
3.158, de 1989, que dispõe sobre os pro
fissionais de saúde quanto à aplicação
do § 2' do art. 17 das Disposições Consti
tucionais Transitórias da Constituição
Federal; tendo pareceres: da Comissão
de Constituição e Justiça e Redação, pe
la constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa. (Relator: Sr. Doutel
de Andrade); da Comissão de Serviço
Público, pela aprovação com emenda.
(Relator: Sr. Geraldo Campos); e, da
Comissão de Saúde, Previdência e Assis
tência Social, pela aprovação com emen
das e adoção da emenda da Comissão
de Serviço Público. (Relator: Edmilson
Valentim.)
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.O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o seguinte

REQUERIMENTO

Requeiro, com base no item 3 da alínea
a do art. 101 e do art. 177 do Regimento
Interno, adiamento de discussão por 10 (dez)
sessões, do item X da Pauta de hoje.

Sala das Sessões, 15 de maio de 1990. 
Antônio Carlos Konder Reis, Vice-Líder do
Governo - Amaral Netto, Líder do PDS.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovado.

O Sr. Lysâneas Maciel - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra a V. Ex'

O SR. LYSÂNEAS MACIEL (PDT - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o requerimento de adiamento foi assinado
por quem?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Foi subscrito pelos nobres Deputados
Amaral Netto e Antônio Carlos Konder Reis.

O SR. LYSÂNEAS MACIEL - V. Ex' já
o colocou em discussão?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Ainda não, mas o coloco agora e concedo
a palavra a V. Ex' para discuti-lo.

O SR. LYSÂNEAS MACIEL - Sr. Presi
dente, a rigor, não há razão nenhuma para
o adiamento solicitado pelas Lideranças do
PFL e do PDS, porque o assunto vem sendo
discutido há muito tempo e o projeto em pau
ta mereceu pareceres favoráveis das Comis
sões por que tramitou. Seu adiamento, a nos
so ver, configurará uma situação de profunda
inquietação para os vários integrantes das ca
tegorias nele contempladas.

Em nome do Partido Democrático Traba
lhista, quero manifestar total discordância
com o adiamento do exame deste projeto de
lei, que, repito, já foi exaustivamente exami
nado quanto à sua juridicidade, legalidade
e oportunidade. Manifesta, pois, o PDT, a
sua discordância.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- O registro de V. Ex' constará da ata dos
nossos trabalhos.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Bo
nifácio de Andrada.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS
- MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, verificamos que a matéria, como está,
não tem aceitação tranqüila no plenário e
poderá ser rejeitada. Queremos resolver o
problema e, por isso, pedimos o adiamento,
para podermos fazer as articulações necessá
rias, tendo em vista o bom funcionamento
da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Vai-se passar ao horário de

VIII - COMUNICAÇÕES PAR
LAMENTARES

Não há oradores inscritos.

IX - ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a Sessão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Pará

Carlos Vinagre - PMDB.

Bahia

Francisco Pinto - PMDB; Haroldo Lima
-PCdoB.

Espírito Santo

Nelson Aguiar - PDT.

Rio de Janeiro

Brandão Monteiro - PDT; Carlos Alberto
Caó-PDT.

Minas Gerais

João Paulo - PT; Mário de Oliveira 
PRN; Octávio Elísio - PSDB; Oscar Corrêa
-PFL.

São Paulo

Caio Pompeu de Toledo - PSDB; Ge
raldo Alckmin Filho - PSDB; Gumercindo
Milhomem - PT; José Maria Eymael 
PDC; Luiz Gushiken - PT; Luiz Inácio Lula
da Silva - PT.

Paraná

Antônio Veno - PFL; Darcy Deitos 
PSDB; Nelton Friedrich - PDT; Nilso Sgua
rezi-PMDB.

Santa Catarina

Henrique Córdova - PDS.

Rio Grande do Sul

Arnaldo Prieto - PFL; Ibsen Pinheiro 
PMDB; Ivo Mainardi - PMDB; Jorge Ue
quéd - PSDB; Júlio Costamilan - PMDB;
Lélio Souza - PMDB; Luís Roberto Ponte
- PMDB; Mendes Ribeiro - PMDB; Paulo
Paim - PT; Tarso Genro - PT; Telmo Kirst
-PDS.

Roraima

Chagas Duarte - PDT; Mozarildo Caval
canti -PFL.

DEIXAM DE COMPARECER OS SE
NHORES:

Acre

Alércio Dias - PFL; Geraldo Fleming 
PMDB; José Melo - PMDB; Maria Lúcia

- PMDB; Narciso Mendes - PFL; Osmir
Lima - PMDB; Rubem Branquinho - PL.

Amazonas

Antar Albuquerque - PMDB; Carrel Be
nevides - PTB; Eunice Michiles - PDC;
Ézio Ferreira-PFL; José Dutra-PMDB;
Sadie Hauache - PFL.

Rondônia

Chagas Neto - PL; Francisco Sales 
PRN; José Viana - PL.

Pará

Ademir Andrade - PSB; Asdrubal Bentes
- PMDB; Benedicto Monteiro - PTB; Ger
son Peres - PDS; Jorge Arbage - PDS;
Manoel Ribeiro - PMDB; Paulo Roberto
-PL.

Tocantins

Ary Valadão - PDS; Freire Júnior 
PRN; Leomar Quintanilha - PDC; Moisés
Avelino - PMDB.

Maranhão

Albérico Filho - PFL; Antonio Gaspar
-PMDB; CidCarvalho-PMDB; Edivaldo
Holanda - PCN; Eurico Ribeiro - PRN;
Jayme Santana - PSDB; Joaquim Haickel
- PTB; José Teixeira - PFL; Sarney Filho
- PFL; Victor Trovão - PFL.

Piauí

Átila Lira - PFL; Jesualdo Cavalcanti 
PFL; Mussa Demes - PFL; Myriam Portella
-PSDB; Paulo Silva -PSDB.

Ceará

César Cals Neto - PSD; Expedito Macha
do - PST; Firmo de Castro - PSDB; Orlan
do Bezerra - PFL.

Rio Grande do Norte

Vingt Rosado -PMDB.

Paraíba

Adauto Pereira - PDS; Edivaldo Motta
- PMDB; Edme Tavares - PFL; Evaldo
Gonçalves - PFL; João da Mata - PFL.

Pernambuco

Artur Lima Cavalcanti - PDT; Cristina
Tavares - PDT; Fernando Bezerra Coelho
- PMDB; Fernando Lyra - PDT; Gilson
Machado - PFL; Marcos Queiroz 
PMDB; Oswaldo Lima Filho - PMDB; Pau
lo Marques - PFL; Roberto Freire - PCB.

. Alagoas
Albérico Cordeiro - PFL; Antonio Fer

reira - PFL; Geraldo Bulhões - PSC; José
Thomaz Nonô - PFL; Renan Calheiros 
PRN.

Sergipe

Acival Gomes - PSDB; Bosco França ..,..
PMDB; Cleonâncio Fonseca - pRN; José
Queiroz - PFL.
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Bahia

Abigail Feitosa - PSB; Genebaldo Cor
reia - PMDB; Joaci Góes - PSDB; João
Alves - PFL; João Carlos Bacelar 
PMDB; Jonival Lucas - PDC; Leur Loman
to - PFL; Lídice da Mata - PC do B; Luiz
Vianna Neto - PMDB; Mário Lima 
PMDB; Milton Barbosa - PFL; Nestor
Duarte - PMDB; Prisco Viana - PMDB;
Raul Ferraz - PMDB; Uldurico Pinto 
PSD; Virgildásio de Senna - PSDB..

Espírito Santo

Hélio Manhães - PMDB; Jones Santos
Neves - PL; Rose de Freitas - PSDB.

Rio de Janeiro

Álvaro Valle - PL; Arolde de Oliveira
- PFL; Bocayuva Cunha - PDT; César
Maia - PDT; Daso Coimbra - PRN; Edésio
Frias - PDT; Ernani Boldrim - PMDB;
Fábio Raunheitti - PTB; Flavio Palmier da
Veiga - PRN; Francisco Dornelles --:- PFL;
Jorge Gama - PMDB; Jorge Leite 
PMDB; José Carlos Coutinho - PDT; José
Maurício - PDT; Luiz Salomão - PDT;
Messias Soares - PFL; Nelson Sabrá 
PRN; Roberto D'Avila-PDT; Roberto Jef
ferson - PTB; Ronaldo Cezar Coelho 
PSDB; Rubem Medina - PRN; Sandra Ca
valcanti - PFL; Sotero Cunha - PDC; Vla
dimir Palmeira - PT.'

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Álvaro Antônio
- PRS; Carlos Cotta - PSDB; Carlos Mos
coni - PSDB; Genésio Bernardino 
PMDB; Gil Cesar - PMDB; Israel Pinheiro

- PRS; José Geraldo - PL; José Ulísses
de Oliveira - PRS; Leopoldo Bessone 
PMDB; Marcos Lima - PMDB; Mário As
sad - PFL; Mauro Campos - PSDB; Melo
Freire - PMDB; Milton Reis - PTB; Paulo
Delgado - PT; Raul Belém - PRN; Ro
berto Brant - PRS; Ronaldo Carvalho 
PSDB; Sérgio Werneck - PL; Sílvio Abreu
- PDT; Virgílio Guimarães - PT; Ziza Va
ladares - PSDB.

São Paulo

Airton Sandoval- PMDB; Antônio Pero
sa - PSDB; Arnold Fioravante - PDS; Cu
nha Bueno - PDS; Fábio Feldmann 
PSDB; Farabulini Júnior - PTB; Fausto Ro
cha - PRN; Fernando Gasparian - PMDB;
Francisco Amaral - PMDB; Gerson Mar
condes - PMDB; loão Cunha - PMN; João
Herrmann Neto - PSB; José Serra - PSDB;
Manoel Moreira - PMDB; Mendes Botelho
- PTB; Paulo Zarzur - PMDB; Plínio Ar
ruda Sampaio - PT; Ralph Biasi - PMDB;
Ricardo Izar - PL; Roberto Rollemberg 
PMDB; Samir Achôa - PMDB.

Goiás

Jalles Fontoura - PFL; José Freire 
PMDB; José Gomes - PRN; Naphtali Alves
de Souza - PMDB; Pedro Canedo - PRN;
Roberto Balestra - PDC; Tarzan de 'Castro
-PDT.

Mato Grosso

Antero de Barros - PT; Joaquim Sucena
- PTB; Jonas Pinheiro - PFL; Júlio Cam
pos - PFL; Osvaldo Sobrinho - PTB; Perci
val Muniz - PMDB; Rodrigues Palma
PTB.

Mato Grosso do Sul

Gandi Jamil - PDT; Ivo Cersósimo 
PMDB; José Elias - PTB; Levy Dias 
PST; Saulo Queiroz - PSDB.

Paraná

Alarico Abib- PMDB; Dionísio Dal Prá
- PFL; Ervin Bonkoski - PTB; Hélio Du
que - PDT; José Carlos Martinez - PRN;
Jovanni Masini - PMDB; Matheus Iensen
- PTB; Mattos Leão - PMDB; Maurício
Nasser - PTB; Max Rosenmann - PRN;
Paulo Pimentel - PFL; Santinho Furtado
-PMDB.

Santa Catarina

Luiz Henrique - PMDB; Orlando Pache
co - PFL; Renato Vianna - PMDB; Victor
Fontana - PFL.

Rio Grande do Snl
Adroaldo Streck - PSDB; Carlos Cardi

nal-PDT; Hermes Zaneti - PSDB; Hilário
Braun - PMDB; Irajá Rodrigues - PMDB;
João de Deus Antunes - PDS,; Rospide Net
to-PMDB.

Amapá

Eraldo Trindade - PFL; Raquel Capibe
ribe -PSB.

Roraima

Marluce Pinto - PTB; Ottomar Pinto 
PTB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Encerro a Sessão, designando para ama
nhã, quarta-feira, dia 16, às 13:30 horas, a
seguinte

ORDEM DO DIA

Tramitação em Prioridade
Discussão

1

F;ROJl!.TO DE~ N,o ?655-A, DI!: 1989
(Do Poder Executivo)

D1seússAo única do Projeto de Lei n.o 3.655, de 1989, que ditipõe sobre & pr1sfio
temporãrla e acrescenta a nUnea. 1 ao -art. 4.° da Lei n.o 4.898, de 9 de dezembro
~e 1965; tendo parecer, da Comissão de Constltut;ão er Justiça e Redação, pela.
cons~tuçionalidQ.d~, Juridicidade. técnica leglslatlva e, no mérito. peIB:,al1r(WaçAo.
(Relator: Sr. Michel Temer.)

2

PRO.JETO DE LEI N,' 3.658-A, DE 1989
(Do Poder Executivo)

Dl.!eu.ssão únIca do Projeto de Lei n. 3.656, de 1989, que dIllp6e sobre n. extin
çI.o de recursos ex oftlc1o; tendo. parecer dn.. Com.i~ão de Constituição e Justiça
e Redaçã.o. pela constitucionalidade,' juridicldade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação. <Relato:: S:'. Ibrnh!m Abi ..AckeU

3

!i'OOJETO DE LEI COMPLEMENTAR N, 53-A, DE 1989
(Do Sr. CarlOS Cardinal)

D1>cussllo \lnlea do Projeto de LeI Complement$r n,' ~3, de 1989, que dIllclpll
na & permanênci& temporir1a de trOpas estrangeiras no território nacional <art.
21, Inciso TV, da Constituição>; tendo pa.receres: da. Comillsão de Constituição e
Justlça. e Redação, pela consUtuclonalldnde, juridic1da.de e técnica. legisla.tlva,
com entenda. {Relator: Sr. José Mana Eymael,.; e, da Comissão de DereM Nacio
nal, pela reJe!ção deste e aprovação do de D.o 153/89, com emen~. (Relator: sr.
ExpedIto Machado.>

~

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.' 15G-A, DE 1989
IDo sr. F!anelsoo DomeU..)

DJseUUão t'ínlca do Projeto de Lei Complementar n.O 1M, de 1989. Q.ue f1XA
o 1niclo e o ténnlno do exercfclo 1'lnAnl;elro ~IL admlnlstraçAo púbUca • dá outras

provIdências; tendo pareceres: da Coml~o de Coz:stttu!ção e Justiça e Redaçlo,
pela eonstltuelonalldllde, Jurldleldllde e, teenlea legislativa. <Relator: Sr. Adylson
Motta); e da CoDl.Wão de Finanças, pela aprovação, com emendaa. <Relator: Sr.
Mussa. Deme5.) .

Tramitação Ordinária

Discussão

PRo.JE:TO DE RESOLUÇAO ::':.0 211-A, DE 1989
(Do Sr. Evaldo Gonçalves)

DlsctwAo Mica do Projeto de Resolução n.0 211, de 1989, Q.ue lnsUtul o Grupo
Parlarncntuo Brasll-Prança e determina outrns provIdência!'; tendo p!u"cccr do.
M''Ila pel••provnçGo do BlllJ,Lltullvn IIp,'c.cllintlQ polo nutor. lRclILtor: Sr. Wllllon
Campos.) ( . ..'" d)

6
PROJETO DE LEI N.o 2.3G2-A, DE ~89 - ,,~~;J:-!1M: .-;;:... ' ..:

<Do Sr. Arnaldo Florá,..nte)

Dl'el1M~o 1lnIca do Projeto de Lei n.· 2.362, de 1989, que· ...mbeleoe compe_
tência para constituIção de ComIssáo com a finalida.de de prover Q Código de
Pror.csso C1\l1 das alterações jurídicas ditadp.s pela. Constlt1J1ção da Repflbllca.
Federativa do Brasil, de 1988: tendo p31"ccer da. Comissto de CanstltlÚçio.e J~t1...
ça. e Rede.ção, pelo. conlitituclona1idade, jurid1cade, técnica. legislatIva e, no mérito,
pelll aprovação. (Relator: Sr. N'Jchel Temer.)

,
PROJETO DE LEI N,' 3.287-A, DE 1989

(Do Sr. Francisco Amaral)

DlJleussAo ÜIlica do Projeto de Lei n.O 3.287. de 1989, Q.ue autoriz& OI tâx1& a.
_. portarem, -ptJn~is publ1e1tárlD5 flxe.dOl no teto; tendo pareceres: <!a êorn.1s5Ao de

Constltulçlo e JUlUÇ& e Redação, pela. constitucionalidade, jur!dlcldade e técnica
l~tlva. lRelator: Sr. Ocr.on Peres); e. da COlnlssão de Transportes, pela
3:i)I'ovo.ção. (Relator: Sr. RUbe.'ll Branquinho.)'
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AVISOS

1 _ C03IISSf.O ESPEClhL INCUnIBIDh DE' APRECIAR O PROJETO DE UI
N.· 1.~'G/89, QUE ''INSTITUI NORMAS GEMIS DE PROTEÇAO A INI'ANCIA K

A JUVENTUDE" E OUTROS QUE CRIAM O "ESTATUTO DA .
CRIANÇA E DO ADOL"ESCE."lTE"

15/5 4".a-felra 14:30 Manoel Castro·

15:30 Roberto ,Rolemberg·

15:00 Wilson Campos·

17/5 s.a-fetra 14:30 Haroldo Lima.

15:00 Jesus Tajra

15:30 Domingos Leonell1

18/~ 5.·-felra 11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

2115 2.·-f.l.... 15:30 José Geno!no

15:00 NIlson Gibson

I~::SU

17:00

17:30

18:1J()

Data DladaS~ Hora Nomes

22/5 3.·...feira 14:30 Leomar Qulntanl1h!\·

15:00 Artur Lima. Cavalcanti·

I~:BO J~é Dutra-

23/5 4.~...re1ra U:30 C=a1do A1meld'

15:00 Ge~son Peres

1:;:30 Jolio Paulo

24/5 rs.a-felra lt:30 Marcos Fonnlga

15:00 Aécio de Borba

15:30 Fem:mdo Gasparian

25/5 e.··te!r& 11:00 Eduardo Siqueira Campos

11:30 Afif Domingos

12:00 Iturlval N=1mento

12;30

13:00

13:30

28/5 2."f.lra 15:30

18:00

18:30

17:00

17:30

18:00

:!t/5 S.··folra 14:30 WaldeckOm~

15:00 Aldo Arante.

15:30 AntonIo Cll.mora

ZO/5 4,"r.1ra 14:30 Ablgell Felto.a

15:00 Jesualdo CA'fslcanU

15:30 Oenebaldo Correia.

BI/5 5N·felra 14:30 Walmor de Luca

15:00 R"" Nodel

15:30 Darcy Deitai

O!l&: (.) - In..rlçllea tranderldu confonne O art. 8~, VI do lU.

COl\DSSOES MISTAS

A - COl\lISSAO MISTA DESTINADA A EI.\BORAR O- PROJETO 'DE
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOr

(Ar!. 48 do Ato da. DJaposlçOcs Comtltuclonalll TrlUl!l!órlao)

TITULARES

Joo6 1"ozoça. jonolOOOa

Jutah7 Magalhl\es Antonio Britto

OldelD~

PT

PSDB

fTL

.Salatl.1 .c_alho

PRN

MuI. AOIad

rTR

PFL

PDr

PDa

PDS

1'SI)]I

RoIArIo Cocrro Neto

1':IID8 '
Carlce :Bene.ld...

Jorg", 0anlA

PMDB

Marli. L~"cJ.

H611oRo!5u

SUPLENTES

TITULARES

Hora Nomes

Y1C.-Llderea:
Ant6nlo Carlos Konder Rola
Humberto sou~o

RELAÇAO Do.~ DEPUTADOS IN!lcRlTOS NO ORANpE EXPEDIENTE
MAlO/aO

l!:unl.. _ ..

AtUa LIra

Tadeu Franca

Jayme Pallarln

Dtonl!lo Hoge - PA

RQO!l d'l"rellM

Jone Arl>op - PA

Ncllon AJuW' - m

Roboon Marlnho - 8P

Benedita da au.. - RJ

AI<\nlbal llentos

JoVt!nl Ma!lnl

Morllo Lette

AIrton <:ordolro - PR

Eduardo Jorge

Data I)Ia da semana

Rita Camatn
Nll!ton GIbson

AntonIo Marl%

Presidente: Deputada Sandra C&'Y~anU - PPL - RJ

I.· Vtce-Pr.sldente: Deput.do Airton cord:lro~'~Pl"L - PR

2,' Vtce-Pr.!ld.nte: Deputado Arthur da Távola. - PSDB - RJ

3.8 Vice-Presidente: Deputl\do Benedicto Mo~teiro - P'l'B - PA

Relator:

8

PROJETO DE LEI N." 3.651). DE 1~B9

• . (D' Sr•. Rtt. Cam.ta)

Discussão Unte. do Projeto de Lel n.· 3.650, d. 1989, que di nova redeçllo ao
, s.a do art. 1.° da. Lei n.a 5.58., de 26 de Junho ,de 1970, que fld1!lp6e sobre normu
de direito Processual de Trabalho"; tendo parecer, da Comido de Com:t1tuiç40 •
JtI:ltIça e Redação. pela constitucionalidade, JortdJcldade, técnlca leslslatI.,. e, no.
mérito, pela aprovação, com emenda. (Relator: Sr. Theodoro Mendes,>

Eurico Ribeiro

SoorotArlo: Luhe Ct5ftM Ltm" CMtn

Jt.M1udtc: 70G0 • 70(17

ReunIã.: le-5-9ll

JIora: 14

J,oca1: Anexo n - ./L7
r.u!a: Audlfncl.. Publlc.. com a preoen?a do. sra. OllbertO DlIn\lllOtoln,

JornR.1I~t3. Dr. 01ymplo de Sá aouo MayGr. Promotor de Ju:;tlça do PAraná. Dr.
W"lHh'rh'y Hr~.('ntl~, Juh, lin V.u" Ih' Mtlnw(Vt dto CurlUbl\ a Dr. Monclr Outmricl'l.
JUI., du '.l'lllmll",' Ih_ .Al\:I\dq, \St~ 1'"",,,"1\,
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auy.BacelAr 8AmlrAchO& Jodo Lobo
Joio Menezu -SP PA

Iram 8&raI'& MIChel Temer José Jorgo -co Pl!:

Ne1Jon Wedel:ln Sandra CavaleanU
Lourival B_pU.ta -8P SE
Luiz M:trqlle3 -CO CK

Odacir Boce.s ElI..er Moreira OsvoIdo Coêlho -co Pl!:
Paes LandIm -co :?I

Joo6 Agripino lliroldo Alckmin l"llho S.laUcl Canalho -CO PE

DJrceu Carneiro SimAo Sesslm -CO 1lJJorge Arbace VIctor Fontana -CD se
Corloe PalrÇlClnlo Raquel Cândido l"llD1I

Aéc10 Neves -CO Ma
!buro Bol'J" ElIaa Murad Ch_iaa RodrlCU" - Bl' PI

Roborlo camP?' Gumercindo Milhomem
D&rcy Deltos -CO PR
Dlreeu Comelra -S!" BC'
Jo=~ Richa -SP PR
José !Serra -CO SI"

8l1PLENTES Maria de Lourd.. Abadia -CO D!"
Saulo (;fue1roa -CD MS

Ronan TIto Ant(\nlo CAnmrn Vlrglldâ!lo de senna -CO nA
Z1za. Valadares -CO MG

<:leroon Camata Valdir Colatto PDT

João Lobo Jolron PreJat Cesar Mala -CO RI
Gonzaga Patriota -CO Pl!:

Pomjl<U de Sousa Anna Mo.rI& Rattea Lúclo AleAutora -cD CK
Márlo Mola -SI" AC

num... CO...nnUut ~Upo Mt:'uc". MIro TeIxeira -CO RI
:m8

11 - COMISSAO MISTA X>Z O!tÇoUlENTO Darcy pozza -CO RB
rrcaldente: J>epulado Cid C~o (l'MIlIllMA) FeUjl< Mende. -CO PI

Jorge Arbace -CO 1"A
LO VIee·l'resldente: Senodor Joio Lobo (PFLIPI) Joo6 Luiz Mala -CO 1"I
t.°·V1e<l'Preeldente: Deputodo ZI... Valadares (PSDBIMG) Roberto Campoe -SI" MT
1.' Vlee·l'resIaente: Deputado JosIi Luiz Mala (PDS/PI)

BuWo VUlanl -CO PR
TITULARES

Jo~é Carlos Vuconcellos -CO PE
PllWB Jol\o C...tcIo -Sl" MA

CId C&rnIho -CO MA Renato JohDason -CD PR

pom1n:GI Ju,enU -CO 1"A

l"lrmo de Caalro '-CO ÇE Carrel BencY!d.. -CO AlI
Genebaldo Correl& -CO BA Fábio Raunhelttl -CO RI

Henrique .Eduardo AI... -CO It.'i Lourernberg Nuue. Rocha -tlI' MT

Irnpttll Co.l.:l JúnIor -Sli' 00 João d. DeUJ -CO 1lS

Iareel PInheiro -CO MG
I.-o Cer«5a!mo -"C'O MS Irma P""""" -CO 8P
Jofio Agripino -CO PB JOIIo P&u1o -CO Ma
Joio Calmon -SI" lI'B PL
Jodo Corloe B...elar -CO BA l0e4 Luiz ~ Sá -CO llJ .
Joo6 Dutr& -CO .AM JoS! Geraldo -CO Ma
Jo.é Fognça -s!" RS PIlO
Joo6 T&va.rca -CO PR Gidel Dant.. -CO CK
Lúcl& VlnIa -co GO Leopoldo ~re. -8P AM
:Manoel Moreira _OD SI" Roberto Balestra -CO ao
Mansucto de LaTor -SF PE
Márcio Braga -CD RJ PSB

1\~'(

MárcIo Lacerda -S!" MT AblgaU Felt... -CO BA.

Marcoa L1ma ..,....co MO PC"B
Nabor Jl1nlor ~S!" AC Manuel DomInCOO -CO PI
Nyder Barboea -CO E8 8~TU

Renato Vlann&' -CO se l'MIlJ>

Ronllldo ArniA?
r:~'i:

_SF RO' Cid Babóla do C&l'\'alho -SP CK

n~nnJl Tito _SF Ma D<!Uo llru -CO 00
lt.OIJpJdu Nt!Lto -CO RB DJena! Gonçal... -CO SE
Ruy Bacelar -S!" !lA Haroldo Saból& -CO MA

8nntlnho Furtado -CO PR J"':mn1 MasInI -CO PR

1'1<101 de Lhon -co Mauro Benevldea -SI" Cll:SP
Neuto de Conto -CO se

vaiO - CI) Nilson Glbzou -CO Pl!:
VkgO -CD Ruy Nedel -CD 1lS

eenro ComM -BJ!' BP
Ubiratan AIuIar -CO CII:

-CO RS
Anla1do PrIeto

_SI" MA AtUa LJrll -CO PIEdlJon Loblio
-CO nA

E:raldo TInOCO
-CO RI

Jo!ran !"reJa\ -CO DF
FranelJoO oornel1cll

_CD MG J0e4 ~Iroa -CO SE
Humberto Souto

-CD nA Levy DI.. -CO MS
João A!yel

_BJ!' PI Odacir S...... .-Bl" !tO
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1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N' 69/89 - do Mini.teri0 Públ1co
da UniÃo (Menaagem n t 2/89) - que "d1spõe sobre. A orge.niza-

II - COmsslIO DE CONSTITUI CÃO E .JUSTICA E DE REDACÃO
Horário: 10: OOh _ Local: SaIR 1

Pauta:

- Projeto de Lei n9 6.348/85, do Senado Federal, que "Estabe

ce a obrigatori!õ'dada de corr~ção monetária dos preços· mIni
mos dos produtos agropecuários e das atividades extrativas".

Parecer Favorável do Relator Deputado Alysson Paulinell1.

1 -Projeto de Lei n9 572/88, do Deputado Carlo. Cardinal, que

"Concede parcelamento das dIvidas das ruicroempresAs, coope
ratiVA!!! e orodutores rurais contraIdas durante o Plano Cru
zado".

Parecer Favorável do Relator: Ceoutado Ubiratan Spinelli.

- Proi~to de Lei nQ 2 942/89, do Decutado Gandi Jamil, que

-D.tspõe sobre a mistura da soja a., trIgo para alimentação".

Parecer Contrário do Relator Deputado Ivo Mainardi.

que

na p!

Projeto de Lei n9 3 385/89, do Deputado Gandi Jamil,

"DiSpÕe sobre ,e. misturà da farinha de mílho ã de tri90
nificação" .

Parecer Contrário do Relator Deputado Ivo Mainardi.

PSDB'"

-CU RJ

-CO SC

-SP DF'

ma
-co RS

l'DT

_ CO,'RJ

l'ltN

-CO SI'

PTB

-CO RJ

PL

-CO

l'T

-co RJ

mc
-CO BA-

-8F' 00

Feres Nader

Mlraldo 'Gomes

R<lb<rto.O'AnJ&

Vladimir Palmeira

Mauro Dorge.

"'·10

Telmo Kirst

1"aU8lo Roch&

Anna MarIa Ratte<o

l"rancl.!éo KUster

Pompeu de SOIll&

1'SB

JamU Hadd.d

SeateUrla: RUda de sena Corre. Wlederheeker

F.nderoço: Bala 16 - Anexo n - Câmara dos Deputados

Fones: 3U-6938/e939/69iO (secretorla)

223·29i5 (Presidente)

211·I;037/00UlOO~~I0043

AIW'fI,,,.,rtA: n,.. l~nf" Vn:wonccln" (PO> - 311 ..fHJ8?

111". J~ CRrln" h. 8lltlLOI' laVJ - ·311 ..a:U8

-S1" RJ

ção. as atribu1çõe.e e o ebtat:uto do Ministério Público da
Untão tl •

RELATOR: Deputedo RENATO VIANNA
PARECER: pela constitucionalidade. jur1d1c1dade, técn1ca le

gislativa e, no mérito, pela aprovação. com emenda
VISTA os Deputado$ Ibrah1m Ab1-Ackel e Bonlt"é.c10 de Andra

da, que pediram vista con.1unta. devolveram o projeto.
npre~entandC) voto em separado, concordando com o re
I ator e apresen tando emendas

2. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N' 199/89 - do Senado Federal (PLS
n! 328/89) - que "regula o imposto sobre a transr.llssão .!!!!!!
~ de bens imóveis e de direitos a eles relativos".

RELATOR: Deputado NILSPN GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade, juridlcidade e técnica le

gislativa. aom emendas. de~te e do de nll! 174/89. ap!!n
sada -

COlllTAS DO PRESIDENTE DA REP"OBLlCA
(Exerclclo 19M)

_toro Benador LoarInl Baptista

CRO!lOGRAMA

1. PIstrlbulçl\o do Parecer do Relator e do Porecer do TeU •••••••• at6

2. Apre:entaçAo. d1JcussAo e votação do Parecer do Relator ..•.•.......

3. PubllcaçAo do Parecer da Comlssl\o (Projeto de Decreto Lelllslatloo)

~. ApresentaçAo de emendes ao PDL. de 24-4:

5. Publleaçl\o dM emend ..

6. Parecer do Relator às emendas ...........................•.•.... atil

'1. D1scussãõ" e votação do parecer às emt!ndM ..............••...... até

8. Publ1cação do parecer da Comissfio àa emendM ............••••......

9. Encaminhamento do PDL e do Parecer da Com1s.lIJão M emendt.s plU'& a
Mesa do 8cnado Federal .........................•....................

LEI DE DIRETRIZES ORQAJllENTARlAS
.(I'LN N.' 5/90)

Rc)atnr; S~nJl.dor Joú nJchA

CRONOGRAMA

1. I..eltura em. Sesslo Con.Junta ........................................•.

2. Olstrlbulçllo de Avulsos ..

3. Apre.entaç~o de Emend na CMO' 19,,4,

4. Distribuição de avulsos das emendas .
5. Discussão e votllÇfuJ do projeto e dns Mcndna apresentad.u .••. 10/5

IS. Parecer do eMO ao projeto e As emendas .
7. Encam1nhamento no Congresso Nacional ................•..••......•

( ') Art. lCll, I 2." d~ CF'.

AtençAo: AvullIoo noo .etores especl!lcoa da CAmara e do·seIU!.do.

160{

120{

2(-{

a' 9-5

11-5

lS·5

2~5

2ll·5

29·5

17-4

190{

a 3,..5 •

9/5

a 2~/5

24/5

25/5

3. PROJETO DE LEI COM?LEMENTAR }fll! 30/8a - do Sr. Mozarildo CavaI
canti - que "dispõe sobre a trans!'ormaçâo em Estados Fedet'a=
dos dos Territórios Federais do Amapá e Roraimall •

RELATOR: Depu tado FRANCISCO SALLES
PARECER: pela constl tucional1dade, . jurldic1dade, técnica le-,

gislat1va e. no mérito. pela aprovação, com subat1tu
tivo, deste e do de n' 83/89. apensado -

VISTA, o Deputado Alcides Lima, que pedira vista. devolveu
o projeto sem manifestação escr1 ta

4. PROJETO DE LEI COM?LEMENTAR NIl 35/88 - do Sr. Mozar11do Caval
canti - que "dispõe sobre a c!"1açno de E!!ltados e Terr1tó!"ioã
Federaie".

'RELATOR: Deputado EONIFÁCIO DE ANDRADA
"PARECER: preliminar. pelo encaminhamento à Com1eeão de Estu

dos Territor1ais
VISTA o Deputado Oecar corrêa. que pedira v1sta, t;!evolveu

o projeto. concordando com o relator

5. E."lENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI N' l~639-A.
DE 1989 - do Senado Federal (PLS nll! 91/84) - que "dlspoe so
bre contagem de tempo de serviçD público e de atividade priv.!
da, para efe1 to de ..posentll~ori8. pelo INPS".

RELATOR: D~putado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade, jurid1cidade e técnica le

gislativa.

6. PROJETO DE LEI N' 4.215-A/89 -do Senado Federal (PLS n' 85/89)~
que "dá nova. redação ao incl!!lO V do art. 4' da Le! n l 4.595',
de 31 de de~embro d~ 196411 ~.

RELATOR: Deputado ARNALDO MARTINS
PARECER: pela inconstttucionA1idade

ORDEM DO DIA DAS COIIISSOES

- COMISSÃO ,DE AGRICULTURA E POL!TICA RURAL

Horario: 9:30h - Local: Sala 27

Pauta:

7. PROJETO DE LEI NJ <4.575/90 - do Poder Executivo (Mensagem nl
138/90) - que "diepõ. soDre O enquadramênto dos serv1dorf!5 d.
extinta FundaçÃo Projeto Rondon, redlstribuidos pare. órgãos
da Administração rederal direta. autarqu1a! e fundações PÚbl.1.
casll • -
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RE:LATO.R: Deputado ALDO ARANTES
PARECER: pela constitucionalidade, jurldlcldade e técn.1ca le

gislativa

'S. PROJETO DE LEI N' ..1.588/90 - do Poder Executivo (Mensllgem n'
20/90) _ que llratiflca a existência do Fundo de Desenvolvlme!!
to 'do Ensino P.1"o!'lss1onal Mari timo".

RELATOR: D~putado JUTAHY JÚNIOR
PARECER: peia constitucionalidade. jurldlcldade e técnica le

gislativa

aI. na :forma e condições previstas na Le1 ,n l 3.529, d~ 13 de
j8!1e1ro de 1959, que dispõe eobre aposentr.dorla o~d1nar14 dos

jornalistas prot'1ssiona,1s".

RELATOR: Deputado SÉRGIO SPADA
?ARECER~ pela c.onstftuc1onal1dade. juridlc1dade e técniCA le

gislativa
vISTA o Deputado Nilson Gibson. qUI!! pedira v18ta. devolveu

o projeto. apres~nt8!\do voto em separado pela cons-

titucionfll1dade. juridicidade e técnica legislativa.
com emenda

17. PROJETO DE LEI N' 2.370/89 - do Sr. Tll.deu França - que IIdilS_
põe sobre a nulidade de atos jurldicos que versem cirei tos s,2
bre a terra ocupada pelos incHas e dá outras prov1dên~18.sll.

19. PROJETO DE LEI Nt. 3.013/89 - do Sr. Uld1J.r1co Pinto - que "~i!.
põé sobre o saque do PIS/PASEP e determina outrae providen-

cias".

RELATOR: Deputado ALDO ARANTES
PARECER: pela constituc1ona:':tdade e técnica legislativa; e p!.

la trans:t'ormação.em Projeto de Lei Complementar

20. PROJE.TO DE LEI NII 3.182/S9 - do Sr. Farabulini Júnior - que
lIdispõe sobre a implantação e funcionamento de Núcleos de Co
lonização" •

9. PROJETO DE LEI N' 4.618/90 - do Pode!" Executoivo (Menaage::t' n l

143/90) - que "altera a Lei n! 5.700, de l' de !;eterr.bro de
1971, que dispõe sobre a forma e B. apreseontação dos Símbolos
Nacionais" •

RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA
PARECER: pela constitucionalidade, jurldlcldade, técnica le

gislativa e, no mérito. pela aprovação

10. PROJETO DE LEI NR ".620/130 - do POo''eJ'' EX'ecutivo (Mensagem nt
16e/90) - que lI au toriza a doação ·0.0 ~móvel que menciona".

RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA
PARECER: pela constitucionalidade. jurid1cidade. técnica le

gislativa e, no mérito, pl!!'la aprovação

11. PROJE:TO DE LEI N' 4.759/90 - do Ministério P,úbl1co . da União
(Mensagem n ll 03/90) - que lldlspõe sobre a criação das Procura
dorias da Hepúbl1cB no!'! Estados de Roraima e Amapá e dá ou=
tras providênc1e.s".

RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela consti tucionalldade. juridioldade. técnica le

gislativa e. no mêri to. pela aprovação deste e ~o de
nl 4.890/90, apensado

18.

RELATOR: Deputado VILSON SOUZA
PARECER: pela consti tuc1onalidade, juridicidade e t~cnica le

gislativa

PROJETO DE LEI NIl 2.399/89 - do Sr. Osvaldo tsender - que ~di~
põe sobre os débitos dos municlp10s relat1vo5 às contribui
ções preVidenciárias, e dá outras providências".

ItEl.ATOR: Deputado ELIÉZER MOREIRA • o
PARECER: pela con$tituclonalidP1de, juridic1dsde e tecnica 1e-

gislativà deste e dos de n 9 s 4.014 e ~.Jl85, de 1989

12. PROJETO DE LEI N' 1.129/88 - do Sr. Jorge Arbage - que IOcri&.
Juizados ~peciais e a Justiça de Paz remunerad3 (art. 98.
itens I e lI, da ConstJtuição Federal)".

RELATO!i: Depu tado IBRAHIM ABI-ACKE:L
PARECER: pela inconstitucionalidade, 1njuripicidade e talr:B

de técn~ca legislativa

PARECERES AOS APENSADOS:
p~ n l 1.480/89 - do Sr~ M.Ichel Temer - pela CJT~, no

méri to, pela ap •• com emenda
PL n l 1.534/89 - do Sr. Carlos Cardinal - p/inconst.
PL n l 1.708/89 - do Sr. Manoel Moreira - pela CJ'l' e.

no mérito, pela Aprovação
PL n l 2.324/89 - do Sr. Dsso Coimbra - p/ inconst.
PL n l 2.373/89 - do Sr. Luiz soyer - p/ Inconst.
PL 01 2.959/89 - do Sr. Daso Coimbra - p/ inconst.,

injur. e falta de téc. legislativa
PL n l 3.698/89 - do Sr. Nelson Jobim - CJT e. no mé

ri to. p/ aprovação, com emende.~

PL n t 3.883/89 - do Sr. Gonzaga Patriota - CJT e, no
méri to, pela aprovação

No mérito, o relator opina pela preferência aos PLs
1.480 e 3.698, de J.989

13. PROJETO DE LEI Nl 1. 243/88 - do Sr. Santinho Furtado - que
"isenta as entidades :filantrópicas do pagamento de tarifas de
energia elétrIca".

RELATOR: Deputado JOSÉ GENOíNO
PARECER: pela constitucionali,dade, juridicidade e técnica le

gislativa

l~. PROJETO DE: LE:I N' 1.275/88 - do Sr. Jaymo Pal1arin- Que "pro!
be o plantio de cMa-de-açúcar por um perlod.o de 3 (três) anos'~

RELATOR: Deputado ALDO ARANTES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le

gislativa

15. PROJETO DE LE:I, N' 2.054/89 - do Sr. Nelton Friedrich - que
"di!lpõe !Iobre responsabilidade penal pela publicação de dados
estatisticos irreais e determina outras providências".

RELATOR', Deputado GERSON PERES
PARECER: pela constitucionalidade. juridic1dade, técnica leo

glslativa e, no mérito. pela aprovação

16. PROJETO Dg LEI NI 2.290/89 - do Sr. Mauri1io Ferreira Lima
Que "e8te~de ao rafliali~ta o direi to à aposentadoria e.peci-

• RELATOR: Depu tado OSVALDO MACEDO
PARECER: pela constitucionalidade, Jur1dicidade e técnica le

gislativa

21. PROJETO DE LEI NI 3.324/89 - do Sr. Florlceno Paixão - que
"d1spõ" sobre o regime de previdênc1a social do Aeronauta e dá
outras providências".

RELATOR: Deputado JOSÉ GENOíNO
PARECER: pela constl tuc1onal:tdacte, jurid1cidade e técnica le

gislativa.
VISTA o Deputado José Maria Eymael. que pedira vista. de

volveu o projeto, apresentando voto em separado pela
consti tucionalidade. jurldicidade e técnIca legisla
tiva, com substitutivo ~

22. PROJETO DE LEI NI 3 ~574/89 - do Sr. Maluly Netto - Que "modi_
.fica a Lei das Sociedades Anônimas, criando as ações trabl!
lhistas e as Sociedades Trabalh1stas e dá outrlls providências".

RELATOi'P: Depu tado R08ERTO FREIRE
PARECER: pela constltt, ..üon~'1.dade. juridlcidade e técnica le- o

gislat1.va

23: PROJETO DE LEI Nt 3.973/89 - do Sr. José Costa - que f1eBtabe
ceIe normas para vôo por instrumentol! na aviação civil e dá
outras providências".

'RELATOR: Deputado JOSÉ GENOírlo
PARECER: pelA consti tuclonalidade. juridleidade e técnica le

gislativa deste e odo de n' 3.984/69, apensado

24. PROJETO DE LEI NI 4.102/89 - do Sr. Antônio de Jesus - que "di,!
põe sobre lncremen'to da p1scicul tura nas represas, lagolS e
açudes".

RE~TOR: Deputado ALDO ARANTES
PARECER: pels const1tuc1ona11àade. jur1d1e1dll.de e técnica le

gislativa

25. PROJETO DE LE:I N' A .131-A/B9 - do Sr. Fáb10 Fel<lmann - que "e"l
t.e autorização préVia do órgão ambiental- para a importação de
substânCias, mAteriai~, produtos e residttos Que comportem ris
co para a vida. 6. qualidade de vida e pa.i"a ~ meio-M1biente fl

.-

"RELATOR: Deopu tado ANTÕNI~ DE JESUS o

PARECER: pela const~tuc1ona11dade, jur1d1.cidao4e e técnica le
gislativa, com emenda.s

20. PROJETO DE LEI NI 4.271-A/89. - do Sr. AntônIo Salim Curiati
-que "prolbe propagenda poli t1co-.partidária nos 81ndicatoe".

RELATOR: Deputado JOSÉ GENOíNO
PARECER: pela inconsti tuclona11dl'lde



Maio de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quarta-feira 16 5027

27. PROJETO DE LEI N' 4. 275-A/89 _ do Sr. Elias Murad - que "dispõe
"Qbr~ n ItfJvr.rt,~nr.11\ (\1tI ról.lJ)IJM ti t'Jmbnlft8"'nO clt· nllm,.nt."" 1n
dustrlall2:.odos que contenham glúten, a fim de evitar a mani
festa,;,íio da doença celinca. prlnclpalemnte em crianças".

RJ:::LATOR: Deputado ANTÔNIO oDE JESUS
PAREt;ER: pela constJtuciona11dade. Jurldlc.1dade e técnica le

gislativa, com substitutivo

28. PROJETO DE LEI N' 4 .301-A/89 - do Sr. Max Rosenmann _ que ul"eg.!!
lamrntl) o arttgo 135 da Constituição Federal".

JH.'LA'l'ull: tlf'putndo UFNA'l'" V1ANNA
PARECER: pela 1nconst1 tuc1onal1dftde

29. PROJETO DE: LEI NR 4.546-A/89 ... do Sr. Marcelo Cordeiro - que

IldlSl"~a !;JI.Ild'fi:! U ~IJJlltl.d!5' ít'.'l/Jf'~I'fu tÍt..' t!hfll!1I Hhl·1tlll~,l '1~ r.r~lU
to CooperatIvo S.A. pelo àanco do Brasil S.A ~ determine. ou:
t t"A,"t l'lrcw1 rt;;'o(' I A"ll.

m:l.II.'l'OR: f''''l\utl~.tO Nl1,rmN 01n~oN

PARECEM; pela constituclonal1dade, jur1ti1c1dadc e técn1ca le
gls1a.tivn. com emenda,

A V I S O

PARA RECE13IMENTO DE EMENDAS NA COMISS:\O:

A _ DE ADMISSIBILIDADE (constitucionalidade e Jur1dlcidac.e\

INICIO DO PRAZO. 10.05.90

TeRMII/O DO PRAZO. 16.05.90

UI - POOJE':'Q DE LEr 1\19 4.159/89 ... do Sr. h'!rmes Zanett.1 ... que
"teqularnenc.a a profü.são de nutricionJsta e determin. ou
tras proviàencias". -

RELATOR: Deputado RAIMUNDO BEZERRA

13' - PROJETO DE LEI N9 .4 .167/89 ... do Sr. Francisco AmarAl _
que "pror::'oqa o prazo de validade do concurso publlCO pa
ra In$petor d~ Abastecimento da SU~AB". -.

RELATOR: Deputado JOR~E HAGE

14) - PROJETO DE LEI N9 4.173/89 _ do Sr. 'JOSe Camargo _. que
"dispõe .!obre fiscalização destinada a coibir o contra_
bando de veIculos automotores".

REL.\TOR: Deputado JOAO NATAL

15/ - PROJETO DE LEI 1/9 4.176189 - do Sr. Roberto Bal.stro
que "dispõe :sobre instâncias recurs41s no ãmbJ.to do
PROJlGRO".

RE~TOR: Deputado RosARIO CONGIiO NETO

16} - PRo..:rETO DE LEI N9 4.183/89 _ do Sr. Lúc1.0 Alcàntara -que
"1nStltuJ. a FundaçoiQ Sis:tema Nacion~l de Emprego e àá ou
tra. providenci.as". -

RE!..\TOR: Deputado MARCOS FORMIGA

17) - PROJETO DE LEI N9 4.185/89 - do Sr. Ernêsto Gra<!ella
J~ee;:s~a~~~;~~..:ue o salário mín1mo seja fixl1do de aco!

RELATOR: Deputado DIONtSIO MACE

18) - PROJETO DE LEI N9 4.187/89 - do Sr, Ernesto GradeUa 
quo "dinFÕt! :lobre li localJ.zaçà:o do, emp!'e9ados benefici
ados pelo art. 89 elas dlsposl<:õe!l trA~51tôriA~\,0O

t.i.tu1ção Feder,.l".

RELATOR. Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL

1) -

RZLATOR: Deputado' OSCAR COR~

20)", PROJETO DE: LEI N9 4.191/89 - do Sr. :José Sant-anadttVaa
concellos ... que "cria o Instituto Naciqnal de pesca e
Aquacul~ura e dá outra.s providências".

RELATOR: Deputadc GASTONE RIGHI

PROJETO DE LEI N9 3.918/89 - do Sr. José San·.,:,na ~e Vê>. ....
concellos - que "di.põe sobre a fOrma de aolic1.taçolo. P!
gamen'Co e entrega de ve!cu~os..a~t~mo'Cores novos, aaau.L
ridos pelo sis!;erna de conSorClO •

RELATOR: Deputado OSV,\LDO MACeDO

21 _ PROJE:TO DI: LEI N9 3.933/89 - do Senado Federal t!'LS. :19
156/89) ... que "dá nova redllcào aos art.i.qo:i 6ó~ e 6b6.!4
Consolidaçao"dAs Leis do Trabalho, d.lspondO s0.t:rtt te
rias e remuneração de Juízes classistas temporar1.olô".

RELl\TOR: Pep:.n:ado ARNALDO MORAES

19) - I'ROJETO Dl:: LEI N9 4. 190/e9 - do Sr. paulo Mourão ... qu~
"dispõe sobre o programa "Espaço Ecológico'", ao ser tr4."1:!
mitido, em cadeia, pelas emissoras ele rad10 e telev1
são".

J) - !'RUJETD DE LEI N9 3.941/89 - do Senad~ Federal.(PLS.. N9
e9/891 ... que "dispõe sobre o aviso previa e da oU ..!:alJ
prov1dênc1as".

!tELATOP.~ Deputa.do JOVANla MASINI

4) _ PROJETO bE LEI r: 9 .4.1QO/89 - do Sr .. Luiz~HenriqUe'-que
"dispõe sobre o recebimento de.contribuiçoes em atraso
para com o lAPAS e com o FGTS, com dispensa total de tIlu!
ta e correção monetár1.a. das enttd.ades que e.peclf ica".

RELATOR: Deputado JOSg LUIZ MAIA

SI _ PROJETO DE LEI 1/9 4.103f69 - do Sr. Gon.~q. ra~r1ot. 
que "equip.ara os servidores da Administração Direta do
t1inistério da Agricultura aos serv1do::oes do DNOCS - Oe
~4rt.o1tT1entO NaciOnal de Obra_ contrA as Secas".

RELATOR: Deput.ado EVALOO GCNÇI-.LVF.S

21) _ PROJETO DE LEI N9 -4 .. 192/89 _ ,do Sr. Vasco Neto e ou
tros 5 _ que" inclui no Plano Nac1~na.l. de V1dÇdO as ft!r;

rovias que especif~ca"'"

RELATOR:' Deputado CARLOS VINAGRE

221 _ PROJETO DE LEI N9 4.194/89' _ (10 Sr. Victor FllCcl0111 ,
que "autor1za o Poder Executivo a liqUidar li Companhia
de- Financiamento ~4 Producão e a passar para 'o Banco,do
Brasil S .Â. suas atribuições e dá outras prdv1dõnc1as".
(apenso o Projt7to de Lei n9 4.430/89)

RELATOR). Deputado NILSON GlBSON

23' _ PROJ'ETO DE LEI N9 .... 19'1/99 ... do Sr. Luiz Soyer - qu.
"disciplina a egploraçào direta. de atividade econõt!l1ca
pelo Estado. por interesse público ou da segura.nCA rta
cional, nos tet'mos do art. "3 da Constituição Fede
ral".

!l)

RE:.LATOR: Deputado VICENTE 130GO

24) _ PROJETO DF LF:I N9 •• 199/89 - do Sr. Mello Reis - que
"elispôe sobre benefícios f1'!icai!J na área do Imposto de
Renda concedldos a pro';tra.mas vinculados ao meio ambie!!,
te" •

28) ~ PROJETO DE LEI N9 4.224/89 - do Sr. ISllIAel Wanderley
que "dispõe .obre o salário t:un• .ral do trabalhador".

RELATOR: D~putAdo JoaaE: HAG,l:

29) - 'JIO.;'ETO Dl: LEI "9 4.225/89 - do Sr. I ....el Wanderley
que "permite a llcWl\ulacio de prove.n:tos da apoa~tador1...
no serviço público. depois de quin~e anos de contrat ...

61 _ PROJETO 'DE LEI 1/9 4.123/89 - do Sr. Franci'co ~ra~ 
quI!' "dl,clpl1na li. vonon d~ V(l!culo,J automotor•• canUd,!
rAdos irrecuperâveis e dá outras provid~nc1a5".

RE'!AWR f D~ptleado Jost MIl1UA EYMAEL

1) _ PRO.)E'I'O DE LEI li9 .4 ;,:t4/69 - do Sr~ Francisca .Nr.ar.l
que "re9ula o exercicio da profissão d~ manltqu1Ja e dã o~
tras providl$ncias".

RElATOR: Deput:.lQo LEOPOLDO SOUZA

8) _ PROJETO DE LEI N9 4.127/89 - do Sr. FranciscO Amaral 
qu't "jll.~itui. no Hln1lJtirio da Saúdc:" um ca.da.tro goral

dei C\f!d1c(Ullento.s que fiscalizarÁ tarnbe:n oa produtos home5!,
l?Áticos" •

RELATOR: Deputado ARNALDO MORAES

9) _ PROJETO DE L!:I N9 4.128/89 - do Sr. FrAnciaeo AMaral 
que "revoaa O Decreto-lei nQ 2.345. de 23 de julho, de
1987. revigorando o,art. 19 da Lei n9 6.782, de 19 de
maio de 1980".

RELATOR~ Deputado SICMARINGA SEIXAS

lO! _ PROJETO DE LEI N9 4.140/89 - do Sr. José Carlos Coutinho
_ que "fixa o li.Mite moÍx,urlo de cOJ'ltribuiçâo ao Plano de
Beneficloa e Custeio da PrevidênCia Social-.

REL1\TOR: Deputado MENDES RIBE'::RO

_ PROJETO DE LEI N9 4.'.6/89-doSr.Leopoldo Souz.a-que"e.!
t:.abelece o llr.'lite: entre 16 e 5S anos de idade para ins
cr~ç.ão em concursos público!!:".

RELATOR: Oeputado VICENT~ BOGO

25/

26/

27)

RELATOR: DRpu~ado HARLAN GADELHA
_ pROJETO DE LEI N9 4.203/89 - do Sr • .José Santana de Vas

concellos ~ que .. institui as nO.7;mol.s do si.sterna Nac10naI
de Transportes coletivos Urbanos de Pas.sageiros".
(apenso o Projeto de Lei n9 .4 .. 887/90)

RELATOR: Deputado MARCOS FOR.~IGA

_ PRoJETOOELr;It.~4.21a/89-doSr.I.mael Wande!:ley - que
"per·mite ao servidor público civil, da adm1ni8trAÇl\O ~!
reta e indireta. requerer, den~rode seis meses. e:fetlva.çao
no cart;0 em que venha servindo, à disposição. por maia de
quatro anos" ~

RELATOR: Deputado GERSON PERES
_ PROJETO DE LEI NQ -4.219/89 _ do Sr. I~t'J'l~el Wanderley
.. que "dUpõe ~ohre, () agJ:av.amento d~ mor... salarial" ..

RELA·...·OR: Deputado ADYLSON KOTTA
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çio trabalhista na administrar;ão direta e indireta da
União, dos E5tados e dos HunJ.c!pios-o

RELATOR: Deputado OSVALDO MACEOO

30) - PROJETO DE:: LEI N9 .... 226J89- _ do Sr. Paulo. Ramos - que'
"dispõe: sobre o exercício da profis!!Jào de massagista e
determina outras providencias".

RELATOR: D~putado .:rOSE: MARIA EYMAEL

311 - PROJETO DE LEI N9 4.227/89 - do Sr. Valdir Colatto _ que
"dá. nova redacÃo 010:11 incisos lI, V e VI do art. 67 da
Lei n9 7.799 I de 10 de julho de 1989, que lllte.ra a legls
laçá? trlbutÂria federal e dã outras providências". -

ULATOR: Deputado MESSIAS GOlS

321 - PROJETO DE LEI N9 4.228/89 _ do Sr. Costa Ferreira _ que
"pro!be o abAt~ da paL"Ualra da babi!.Ç:u no~ estados que
••peclflca li! dá outras providênc:l.as. ..·•

RELATOR: Deputado ALDO ARANTES

1} _ PROJETO DE LEI N9 "200/89 - do Sr. ,Adolfo·Olivoirll -que
"dispõe sobre o campo de atuação prOfissional. doa ~Qvoq!.

dps,o as atividades das ~oc1edadt!lS de advogadoe e dl!L Oll
tr~. '. orovidênt"ia.s" •

RELATOR: ueputado PL!NIO MAllTINS

D~ ADllI$SIBILIDADE E lltRITO

INíCIO DO PRAZO: 14/05/90

TtllllIllO 00 PRAZO' 18/05/90

PROJETO DE LtI N' 4.573/90 - do Senado F'ederftl (PLS n' 141/89) _
"que regula. a.s atiVidades. discipl1na a responsabilidade civil e
criminal dos nOtÁrios, 01"ic1818 de registro e seus prepostos e
define a t"18calÚ~ação de ,seua ato"" de odeio pelo Poder Judiciá_
rio".

33J - PROJE1"O DE LEI N9 <( .249/89 - ào Sr. Ro.irio Congro Neto
- qt:e "Lnclu1 na Rl!!laçào Deflcritiva dos Aeródromos do

~;~~~a~~~~~n~;5:~1~~~~:~'n~sE:~~~~râ:O~4~~ ~~~:s~a9Q.~~
Sul".

RELATOR, Deputado PLINIO MARTINS

34) PJ\OJE'1'O OE LEI N9 4..250/89 - do Sr. Rosário Conqro Neto
- que "inclUi o Porto de Três Laçoas, no Estado de Mato
Grosso do Sul, na R.elação Dl!scritiva dos Portos Mar!ti
mos, Fluviais e Lacustres do Plano Nacional de Viação".
R~....ATOR: Deputado PL!NO MARTINS

351 - PROJETO DE LEI N9 4.251/89 _ do Sr. Waldeck ornela. _
que "altera li. RelaçÃo Descr.1tiva. das Ferrovias do Plano
Nacional de Viação, aprovadQ pela Lei n9 5.917, de 10de
setembro de 1973".

RELATOR: Oeputado MARCOS FORMIGA

J6) _ PROJETO Dt LEI N9 .... 263/89 - do Sr. Paulo Mourão - que
"doi destinação a6s recursos provenientes de Loteria F'e
deral, Esportiva e de números em favor dos Estado. ti Hu
nicípios" • -

ULATOR: Deputado SíLVIO ABREU

371 - PROJETO DE LEI N9 4.274/89 - do Sr. Farabulini Júnior 
que "rl!gulàrnenta a profislSão de emprl!!tqado de edifíciQ'''.

RELATOR: Deputado JOS~ DtrrRA

ftn.\TOft: DeJ:lutado OSCAR CORRtA

DE ADMISSIBILII:'AD~ (coostitucionalJ.dllde e juridicidade)

INfcIO DO PRAZO: 15/05/90

TÉRMINO Dó PRAZO, 1,8/05/90

1) - P~OJETO DE LEI N' 4.~89/89, - dõ Sr. AloysiO Chaves_que "dh
po~ :sobr~ 8 lnt-.grnçno de que trato o ~nr;'r"l1fo 4", do lIrtj:
go ~9 do Ato das D:sposlções Cons~ltuclonals TransltóriAs e
e da outras providenciAS".

RELATOR: Depu tado CARLOS VIIlAGRE

21 - PROJETO DE LEI _N' 4.401/89 - do Sr. Aloysio Ch.ves _ que "in

~~~~~~h:~~era.çoes no artigo 896 da Consol1dftçe.o daa Leis dÕ

REtATOR: Dep'J tado CARLOS VINAGRE

3) - PROJETO DE LEI U' 4.431/99 - do Sr. AlOysio Chaves _ que "e.
t:,nde à.s reg tõ~s cio Baixo Amazonas r Xineu e Tapajós os ben;
f1c:1os f"iscals concedidos às áre,as da Amazônia Ocidental".

RELATOR: Depu tado GERSON PERES

431

42)

_ PROJETO DE LEI N9 4.2921B9 - da sr;, Rose da Freit:a. -
que ."assegura a v~nda exclusiva no PaJs de toda. prod.!:!.
çÃo de gasolina azul, para consumo f1xol1.la1vo dOI veIcu
108 movidos lt álcool".

RELATOR, Deputado JOS~ MARIA EYI!AEL

REI.ATOR: Deputado SIGMARINGA SEIXAS

PROJETO DE IoEI N' 4.562/89 - do Poder Executivo (Meosagemo'
9 10/09) - que "trltOOrorma ftS E.col •• AgrotéenicM Federah
em autarquias e dá outras providências".

RELATOR: Depu tado NELS0N JOlltM

PR':)JETO DE LEI UI 04 .617/90 - do Poder Executivo (Me-nsar,em n l

101l/90) .. qur= "d~ftpõe sobr~ a criação de Escolas Airot~cni_
089 feder.!l:i15 e da outras prov1dênclesu.

(apen.os os Projet08 de LeI n's 2.&"9 e 4.081, de 1989')

REIoATOR: Deputado NELSON JOBIM

IV - 'COMISSÃO DE EDUCACllO. CULTllRA E DESPORTO

Horário - 10: OOh - Local: Sala 15

Pauta:

III - Comissão de Economia I I:;,.lListria e Comérc10

Horário: 10 h Local: Auditório Nereu Ramos

I Simpósio de Avaliação do Plano de Estabilização Econõmica

6) - PROJETO DE IoEI N' 4.714/90 - do Sr. remendo Santana e ou
tros 14 - que lla1lera a Lei n' 5.194, de 24 de de:t.embro ~e

1966 r que l"egula o exerclcl0 das profissões de engenheiro,
arquiteto e engenheiro agrônomo, dispondo 'sobre eleições di
retae para Presidente dos Coneelhos Federal e Regionais de
Engenharia, Arqul tetura e Agronomia e dá outras providên- o

olas".

lO:0fthoRs:Aberturl
10:15 llcras: E.l:pos!Çl5tJ:

Tema: St'«PIOdutlYo (lI
AçrfCtllIOJrI.Comlrcioelndúttrll

11:15 horn: Palnel
u:oo IIoras; [)ebales
t1:3D me EncerramtMo

4) _

5) -

- PROJETO DE LEI N9 o4.295/B9 - do Sr. Os....aldo Litna Filho
que ·pro~pe o uso °do metanol como eombuseí~l e dá ou
tras providênc.1ab"
(apenso o Projetô de Lei n9 4.595/90)

RELATOR: Deputada MO~ sAo THIAGO

- PROJETO DE LEI N9 4.296/89 - do Sr. Fausto Fernandes 
que "estabelece condições para a obtenção do diplona~
fiss10nal de Medicina, Odontol09'~a, Enferm"'CJem e Farnta
eia. e dá outras providencias".

RELATOR: Deputado MESSIAS GO::s

_ PROJETO DE LEI N9 4.338/89 _ do s~••Marcelo cordeiro 
que "dispõe sobre o regime de tarifas do.!! conce••1oná
rios de serviços púb1ico15 de energia elétrica. e dá. ou::
tras providências".

RELATOR: Deputado l\IlOLFO OLIVEIRA

_ PROJETO DE LEI N9 4.278/89 - do Sr. sérqio Spada - que
-au.toriza li. criaçÃo de Zona de Proce.=!a1l\9nt~ de ExpOrt!
cio em Poz do Iguacú, E.tado do Parana, e da outra' pr2
vidências" •
RELATOR, Deputado ROS~IO CONGRO N!'TO'

_ PROJi:TO DE LEÍ N9 4.282/89 - do Sr. GeO.an1 Ilorq.. -que
"dá nova redação ao art. 29 da Lei n9 ...859, de 26 de ~~
v~mbro de 1965 r que 'estabelece normas pa.ra a prestl.çao
de serviço de v1g11ãncl<:. portuária".

RELATOR: Deputado NILSON GIBSON

_ pP.OJrrO DE LEI N9 ... 280/89 - do Sr. Antônio Carlo. Xon
dor Reis - que "altera a Lei n9 7.394, de 25 de outubro
de 1985 que regula o exercício da prof1••io de Técnico
em Ra.cli~109'1a, e dá outra. providência....

RELATOI\: Deputado RAIKUNOO BEZEFJtA.

44)

401

3'1

381

B _ DP: ADllISSIBILIDADE E ll~RITO '

INtCIO 00 PRA~O, 10.05.90

T~RMIN<)DO PRAZO, 16.05,'0

01. PROJETO DE LEI '19 1.138/88, do Sr. ·ftIt"old Fioravante, que "Oi,!
nõe sobre a educação do sU'j)elodotado."

R!:LATOP.: Deputado ALVARO VALr,E
PARECER: Contrário



Maio de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quarta-feira 16 5029

02. PROJETO OF. LEI W? ~.089/8~, do Sr. BltE'l aocl.ri(Tue~, quo -Est.!

b~lece o "Dia Universal da Liberdade", a !!ler come~orado,

almente, no dia 04 de junho, e dá outras nrovidências. OI

RELATOP.: f'>eputaclo l\N~ONIO ;,E ,'TESUS

PAP.ECER: Favorável

(\3. PROJETO DE' LEI N9 3.550189, do Sr. José Geraldo, que "Declara

de utilidade püblica A AssçcillÇão Desportiva Laq0!1na, c1e FrE\~

cisco Sá - Estado de Minas neráis. OI

RF.LA':'OP.: Deputado JOSr: nUEIROZ

?ARECEq: 'C'avorável

04. 1?ROL"!ETO DE LEI ~9 3.906/89, do Sr. ,1osé Oueiroz, que "AutClrl

za o Poder Executivo a instituir a Fundaçào de Ensino Su.,e

rior iI~ Itabaiana, no Estano de S'errrine."

Rf.T.1\TOR; Deputado 1i.TILJ\ LIRA

PARECER: ~avor.ivel, na for"na cio Supstituti\:o da CCJR.

os. p~(J.ml'(' I)g r.l:! "9 U.049/er., do SOMc\O f·0.1.r.1 101.S 39/851, que

"Di51"lÕe sobre a recondução de membros c1Q tC"nselho FederAl de

t,·ultut.\."

REtA.TOR1\ t Deputada'BETE .y'r.-:OES

PARECER: 'E'avorâvet

a6. !,ROJETO DE LE! N9 ·8.281/86, do Senado Federal (P~S 13/83), que

"Dispõe sobre a ohriqator1edade de construção, reconstruçã.o
ou montaçrem de teatro ou biblioteca oúb11ca, nos casos de ex-.

tinção ou demoliçã.o da unidade existente.·

RELATORA: Deputada RITA CAMATA

PARECER: Favoráve~

v - COMISSi'\O DE FINANCAS E TRIBllTACJ\O
HOl'Brio: 9:00h - Local: Sala OS
Pauta:

4. - ProJeto de Lei t'Q 2~S70-S/89 (r:::~\ t\"'Icnso PL~ nQ!'>. 1.667/R9.

~Oispõe !;obrr. as condições para a Pl"o ....toc.:âo. p~otrç'5(o.f! recu?E'rar;.i(o

da sa,ide, a 01'"9"'" i zt>çâo e o fune i orl~.mento dos se~v i c.: os corre!!>oQndp.!l-

Autor:' Poder E>tf!cut Ivo

Relator; Oe"ut.ado Ferl"li\ndo ge::err~ Coelho

Parecer : F .....vorável. no"", termo!> do 5ubst itlJt Ivo ?lol(c~ent:&dO na· Co...

ft\lssão dE:' Saüde. PrFvidÊ"'ci~ t!: A551!ltêncl~ Social,.t;.om ErM?~das c pe

la prtJIJl:1icial idade dos aDensi!lcios ....

VI - COMISSÃO DB RELACOES EXTERIORES

Horário: 10:00h - Local: ·Sala

Pauta:

1) txeme de "elftt6rlO de Viagem e outro, GOCUmentoa encamlnl1edoe pe
lo Hlnlstl"Q Oe I!stado Get' RefecOee fHterlore$j Oro FRANCISCO Rr::
Z!:K. etrav~8 doe OfIciOs de número. SRC/D9 e 5RC/1D, de lB9D j re
lativos aoe ~egulntes eventos:
.) VII ReunlG,o de Con3ult" li coneer.tl;lo Polftlca do Grupo dO Rio

reallu,lIa n03 á'1e, 29 e 30 11. março último. no M~xtco:

ti) Conferbcle Muná'lal eobre Oroga& (londres):
c) Reunllio de Chencelera~ áa CEE com o Grupo do Rio (DUblin);
d) Reunl:io de Cl1encelere~ de Europa do Le,te com o Grupo do Rio

CnU<l&peetQ)

2) PROJfTO Ol!.l~1 H.
o

78 .. /88 - ·Proftle releçftee dlPlom6tlcae com per
se, que adotem pol'tlcae oflclal8 de dllJcrlmlnaçlo raclal.-
- Autora: Der.uhda BENEDITA DA SilVA
- Re I ato r: Depu tido .JONES SANTOS NEVES (red I ,tr I tlu rGo em

22/03/90)
.. Parecer: Contr'rlo.

VII - COMISSJ\O DE SEGURI!)ADE SOCIAL E FAH!l.IA
Horário: 9:00h .. Local: Sala· 9
Pauta.:

Discus5ão e votacão

·Olspõl' sobre os planQ!l de ben~f"cjo~ l! él!' clJstelo da ~revicêncj<'l.

SQclõll ~ dá OlJtra5 orovldê-nc:las·~

A',lt t:r , Poder &:xecut IVO

Relator = OeplJtado F~l"'nando Bezerra Corlho

Pt\recE'1" ': Favorávcl. '10" tf:rnlo~ do ~1.tb'5t itut Ivo da Comisr.\io d~ Saú

de. Pl"'tevldêncla e Asslstêncta Social. com Emendas l! pela: ?rrjudici.

lldadeo do~ i\pensl\dos.

2.735/89, 2~860/89 e 3.519/89).

2.9:52/89, 96/87•• i..057/88. Li68/!:lB, 1.912/89. 2.739/89.

3_7~~/69. 'L180189. 149/.:'9, J..iP7/SJ8. 2.777/89.

3 ..91~/89.

2.556/99.
01 - Pl 27/87 - "Dispõe sobre o fornecimento de prõt.eses. õrt!

ses e' !nstrumentos de auxrtio ou d~ trabalho. pelo rNI'S".

Autor: Oeputado ADOLFO OLIVEIRA

Relator: Oeputado IVO LECH

Parecer: FAVORÃVEL

02 .. PL 927/88 .. "Oeterijlina a inclusão. nas c.édulas de identid!
de. do' tipo sangUíneo, fator Rh e CPF do portador ll •

(Apensado: PL ·1.230/88, do Sr. CMLOS CARDINAL)

.'utOl': Deputado SOLO~ BORGES DOS REIS

~elator: Deputado ELIAS HURAD

Parecer: FAVORAVEl, com emenda.

2 - Projeto d~ Lei n9 S.e99-C/89

·DisPôlr sr;;'brl!' a Lei Orç5,nlc'll de As!;lstênc:ia Soci~l. S'J;!'.$ c'\!o+,jniç:õ~5.

prlnc,'plos C! dirl!trizes, detentint\ com'H!·tên~la!i perals eM cada esfe

ra d~ governo. benefícios e c;ervlc:os. f'ontel> de f'irtt\:'\cialllento e dl

olJ.tl"a!> prov j d~n'c; as·.

Autor 1 [h'p'J,t:lIdO Ra i ft\IHldo [lr.=el"ra

Relator t DCP'Jtado F~rnando ge::crra Coelho, .
fl~rrcc:r f F'MvClr~v~l, no-:: termo$> do Sl,lbl§t ít.ut Ivo üpresenti!ldo na Co-

ntl5~ão dE' ~õlllde, Pl"evltJincla Ir A!i!llt!,tência Social, cal':' t:tllfrtldftl.

3 - Projeto dI' Lei nº 3 .. 101-8/99

.. :> i ~~ÕE' ~ob:--e a o ...·g<'n i :::: ... <;$\0 d?l SI!9ur Id?lde Soc 1al. Inst 1tu I Plano de

ClJsteio t!: d"á outras pro"ldincias· ..

Autor : Deputado Ra 1fllun~o Se~erra

Rel;at.or" , Dt!:PIJt.ado Fern~ndo 9~zerr"l'\ Coelho

Pare-c.el" :' F'avorávl"'l. nos tel"mos do SIJbst itut Ivo l\orcsentado n'll. Co-

missão de Saúdr. PI"'E'vidência e Assistência Social. com EAlcnd.~.

03 .. PL 994/88 .. "Dispõe sobre. a gratificação natalina dos ap~

sentados e pensionistas da previdência 5ocial",

(Apensados: PL l.B46/89. do Sr. HELIO ROSAS e PL 4.220/B9.

do Sr. ISMAEL WANDERLEY)

Autor: aeputado FLORICENO PAIXM

Relator: Deputado BORGES OA SILVEIRA

Parecer: FAVORJl.VEL

04 - PL 1.027/88 - "Dispõe sobre o calculo dos benefícios de pros

tação continuada da Previdência Social-. -

(Apensados: PL 1.379/88. do Sr. OASO COIMBRA; PL 1.860/89.

do Sr. SERGIO SPADA; PL 1.869/89. do Sr. GONZAGA PATRIOiA;

PL 2.377/89. do Sr. ARNJl.LOa FARIA DE s1\; PL 2.391/89. do

Sr. UlDURICO PINTO; ?L 2.442/89. do Sr. FRANCISCO KOSTER;

PL 2.S38/89. do Sr. MELLO REIS e PL 4.168/89. do Sr. FRA!i

CISCO ~MARAL)

Autor: D.putado FLORICEND PAIXJ\a

Relator: Deputado BORGES DA SILVEIRA

Pareeer: Pel. PREJUDICIALIDAOE do PL 1.027/88 e dos seu<:

apensldos.
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05 -. PL 1..030/88 • "Dispõe sobre a aposent,adoria e o adicional de
pel"'iculosida.de dos vigilantes. guardas de segurança, porte!

1"'05. vigias e garagistas",

(Apensados: PL 1.713/89, da Sra. RITA CAMATA; PL 2.205/89,

do Sr. HELIO ROSAS e PL 3.77'/B9. do Sr. GEOV~.NI BORGES)
Au';.or: Oep!Jtado FLORICE~O PAIXJ!.O

Relator: Deput.ado lOcre AlCANTARA
Parecer: FAVORAvEL

06·- PL j .103/88 ~ "Dispõe sobre assiste"Cia, religiosa aos inter
nados eM hOSpltais públicos ou pal"ticulares ll

•

Autor: ;)~p\Jtado JAYME PAUAR:tl
Relator: :Je?uta.do RAIN~NOO REZOI~E

Parecer: FAJORAVEL com substitutivo. Voto el'l separado. F,!

vorãve1. com duas emendas, do Deputado CHICO-HUMBERTO. Voto

em separaco, Favorãve1. concordando COl'll o Re1ator e cfer!
cendo Substitutivo. da Deputada BENEDITA DA SILVA.

15 • PL 2.514/89 - "AcreScenta parágrafo único ao arti90 Z9 da

Lei "9 4.266. de 3 de outubro de 1963, que institui o sal!
r1o~f,)mllta do t.rabOll~"dor".

Autor: Deputado GEOVANI BORGES

Relator: I)eputado JOFRAN FREJ"T

Parecor: "ela PREJlIOICIALIOACE

15 .. PL 2.547/89 - "Torna o:Jrigatória <1 insta1açào êm na~~Hal!t

·111 f;QÍlrl ... Ol' rHniril:S da administração federal. de !d~

vlld"Jr de m,'C4".

Autor: Deputado HrLIO ROSAS

Rela::ol"': Deputado ELIAS f~URAD

Parecer: CONT~il;'{ro

17 .. PL 2.559/89 - "Acrescenta parágrafo ao artigo 69 da tef nQ

3.807, de 26 d~ agosto de 1960 - Lei Orgânica da Previdê.l1
cia Social".

07 -

06 -

Pl 1.199/gB .. "Institui o Dia Nacional do Proteth:o
ri o".

A!JJ:J:lr:-Deputado AFIF DOMI~GOS

Relator: ~eputado JOBr VIANA

?arecer: fAVORAvEL

PL 1.213/68 - "Acre.centa parã9rafo ao artigo 197 da

l1dação das Leis do Trabalho".

Autor: Deputado S6LON BORGES DOS REIS

Relator: Deputado ARTONIO CARLOS MENDES THAME
Parecer: FAVORAVEL

Oent!

Cons~

Autor: Deput.~o ULOURICD PINTO
Relator: Deputado JORGE UEQUED
Parecer: FAVOP,1i.VEL

18 • PL 2.666/89 .. MOâ nova redação ao parigrafo

2~ da Lei nQ 3.807, de 26 de agosto de 1,960 

da :Jrevidência Social".

Autor: Deputado DORETO CAMPANARI

Relator: Oeputado IVO LECH

Parecer: FAVOR~VEL

19 do artigo

Lei Orgãnica

Og - PL 1. 531 /89 • "Torna abri ga tõri o o ..aml prê-na tal".

Autor: Deputado ARNOLD FIORAVANTE
n.lator: Oe:putado ERICO PEGOnARO
Parecer: FAVOR,:\VEL, com adoção das emendas adotadas pela

COMis.são C~ Constituição e Justiça e de Redação.

10 - PL 1.580/89 "Ohpue sobre po<tillo dO 'POHDt.rin ri. Previ

dência Social que retor"a a "t1v1dade sujeita a esse reg.!.

(Ap.n .. do: PL ~.973/89. do Sr, JAYME CA~POS)

Autor: Deputado R08S0N MARINHO

Relator: Deputado JORGE UEQUEO

Parecer: FAVDRAvEL

19 - Pl 2.713/89 - "Torna obriaatõria li existênd.A de ambulância

e de orofissionais da ãrea de saúde nos Posto,s de Poltcia
Rodov1ãri a Federal';.

(Apensados: PL 3.699/89, do Sr. LEONEL JaUO e PL 4.279/89,
do Sr. DASO COIMBRA)
Autor: ~eputado 'LDRICENO PAIXM

Relator: ~eputado LaCID ALckNTARA
Parecer: ,AVORAVEL

20 . ?L 2.910/89 - "Dá nova redação ao parãgrafo lQ do artigo 69
da :"ei 095.890 1 de 8 de junho de 1973. que alterou a Lei

Orgânlca da Previdência Social·'.
(Apensado: Pl 3. ;49/89, do Sr. FRANCISCO KOSTER)
Autor: Deputado EDUARDO SIQUtIRA CA~P05

Relator: Deputado SOP:GES DA SILVEIPA

~arecer: Pe1d PREJl.:DICIAUOADE

PL 3.146/89 - "Dá nova redação ao arti90 33 da L~i n9 3.807,
de 25 de agosto de 1960 - Lei Orgânica da Previdê"cia S,2
c1 a 1".
(Apensado: PL 3.937/8':' éo Sr. DASO COIMBRA)

Autor:·Deputado FRANCI".D KUSTER

Relator: Deputado IVO lECf4
Parecer: FAvORAvEL

?L J.t.lJS/S9 - "DiO;PLH'! SO"lre eJtiqênciJ da médicos homeopatas
'lOS hosoitJlS ~ serVlCOS oúblicos l,iflc'ialS".

\utor: Deputado JO~r CARLOS COUTI~;HO

Relator: Deputado I~ES,tA5 SOAP,CS

Parecer: FAVORAvEL. com emenda do Relator

22 -

não

PL 1.848/89 - "Destina a renda liquida de um 'teste da

ria Federal Esportiva ã Federação Nacional das APAES !

t~rmina outras providências".

Autor: Deputado HELIO ~OSAS

Relator: O.putado ELIA5 MURAD·

Parec~r: FAVORAvEL

11 .. PL 1.725/89 .. 'IDá' nova redação a dispositivo do artigo 64

da lei nQ 3.ap7. de 26 de agosto de 1960 .. Lei Orgânica da

Previdência Social".

(Apensado: PL 2.383/B9, do Deputodo THEODORO MENDES)

Autor: Deputado GEOVANI BORGES

Relato", Oeputado JOFRAN FREJAT

Parecer: Pela PREJUOICIALIOADE do PL 1.725/89 e flela

aprovação do PL 2.383/89, apensado)

12 •

13 ~ PL 2.375/89 • 'Faculta a in.crição dos prefeitos municipais

na Previdência Social e dá: outras providencias".
Autor: Deputado THEODORO MENDES

Relator: Deputado ANTONIO CARLOS MENDES THAME

Parecer: FAVOR~VEL

23 - PL 3.257/89 :. "Dispõe sobre assistência social ao menOr c!,
rente"'.

Autor: Deputado FRANCISCO AMARAL

Rela tora: Deputada EUlfICE MI CH I LE5

Parecer:· Pel. PREJUDICIALIDADE

14 .. PL 2.437/89 - "Torna abri gatõri I a i neli cação do grupo SI!!,

gOTneo (Sistema A80) e do fator Rh na Carteira Nacional de

Habf11tação" •

(Apensado: Pl 3.026/69, do Sr. ANTONIO CARLOS MENDES THAME)

Autor: Deputado INOcENCIO OLIVEIRA
Relator: Deputado IVO LECH

Parecer: FAVORÃVEl, nos termos do Substi tutivo em anexo.

24 .. PL 3.291/89 - "otspõe sobre abatimento de ga~tos com rnedic,!

mentos comprovadamente adquiridos parA ~rl1tarne~to de deficl

entes fisicos e mentais na declaração do Imposto de Renda
da pes·s·oa f1' si ca ".

Autor: Deputado JOSr CARLOS COUiINHO
Relatora: Doput ada 5ANDRA CAVALCANT I

Parecer: FAVORÃVEL. com emendas
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Vista: VOTO EM SEPARADO, fAVORAvEL, com duas emendas,
Depu'tadO ELIAS MURAD.

do RELl\TOR: Deputado JONES SANTOS NEVES

PARECER: Contrário (pela rejeiç3.o)

25 • PL 3.330/89 - "oã nova redaç,o '0 artigo 55 da Lei no 3.807.

de 26 de agosto de 1960 - Lei Orgãnica da Previdencia So~ial".

Autor: Deputado O.~SO COIMBRA

Relator: Deputado RAIMUNDO REZENDE

Parecer: FAVORAvEL

26· PL 3.551/89 - "Decl.ra de utilidade püblica a Associação tOS

Deficient'!s ~1sicos ~e Sete Lago3~. Estado d2 ~lina~ Gerais".

'Autor: Oeputato JOSE GERALDO

Relator: Oeputado ELIAS MURAD

Parecer: FA'IORAvEL

2.7 - PL 3.604/89 - "Introduz modificações n.os dispositivos que
"especifica da le9.islação· de previdência social".

Autor: Deputado OASO COIMBRA

Relator: Deputado JOSE CARLOS COUTlNNO

Parecer: FAVORÁVEL

'vIII - COMISSllO DE TRABALHO. DE ADMINISTRACllO E SERVI CO

POBLICO

Horário: IO:OOh - Local: Sala 11

Pauta:

PROJETO DE LEI NR' 1.235/8'3 - do Sr. Carlos Cardinal

que "Acre!3cent.a S 62 ao artigo 538 da Consolidaç~o das

Leis do Trabalho".

RELATOR: Deputado AUGUSTO CARVALHO

PARECE~: Contrário (pela rejeição)

PROJETO DI:: LEI NR 1.237/88 - do Sr. Carlos Cardinal 

que " Dá nova redação ao S lR do artigo 71 da Consolid.!

çl10 das Leis do Trabalho".

RELATOR: Oeputado AUGUSTO CARVALHO

PARECER: Favorável

PROJETO DE LEI NR 1. 342/88 - do Sr. Carlo~ Cardinal 

q"Je • ~i~pôe sobre ~e.l!::.:neração do trabalho nos dias de,!

~ir~do5 ao r~.?'J:Jso se~r.al r~='.Jr.eraào

RELATOR:. t'ep!.:tado ACG!JSTO CARVALHO

P~CER: Favorável

PROJETO DE LEI Na: 1.170/88 - do Sr. Victor Faccioni

que "Fixa dias feriailos, datas comemorativas e dá ou-

tras providências".

RELATOR: Depu.tado JO~ES SANTOS NEVES

PARECER: Contrário

PROJETO DE LEI N2 1. 658/89 - do Sr. Michel Temer - que

"Insti tu! o Dia Nacional do Vendedor".

RELATOR: JONES SANTOS NEVES

PARECER: Favorável

PRDJETO DE LEI NQ 2169/89 - do Sr. Da!!lo Coimbra - que
"Dispoe sobre o exercício profissional ào Técnico àe S~

qurança Patrimonial e dá outras providências".

~~LATOn, Doputado JONES SANTOS NEVES

PARECERs Contrário

PROJETO DE LEI NR 2.9S3/C9 - do Sr. Jorge Arbage - (fole

"Introduz l\lteraçao no artigo 477 da Consolidaçao das

Leis do Trabalho".

RELATOR: Deputado JONES SANTOS NEVES

PARECER: Contrário (pela rejeição)

PROJETO DE LEI N2 3.197/89 - do Sr. Floriceno Paixão que

"Acrescenta disposi"tivo à Consolidaç~o da!! Leis do Tra

balho, asseg·urando ao acldentado no trabalho e ao port:a

õor de doença profissional o direito de exercer funçOeB
compatíveis com seu estado físico".

PROJETO DE LEI N2 1. 501/89 - do Sr. Hélio Rosas - que

"Dá nova redação ao art. 449, da Consolidaç~o das

Leis do Trabalho".

REL:ATOR: Depu~aeo :-!EXDE5 BOTeLHO

PA.r~ECER: Pela rejeiçao do 1. 501/89 e 2718/89" (anexo}e

pela aprovação do PL n Q 3.326/89 (anexo).

PROJETO DE LEI NO 2.167/89 - do Sr. Arnaldo Faria. de Sá
que "Oispõe sobre a profissão de Atenc1ente de Enferm!!.
gem".

RELATOR: Deputado MENDES THA.'IE

PARECER: Favorável

PROJE'rO DE LEI NO 2.540/89 - do Sr. Hélio Rosa. - ~ue

"Acrescenta dispositivo ao artigo 514 da Consolidaçao

das Leis do Trabalho".

RELATOR: Deputado MENDES BOTELHO

PARECER: Favorável

'PROJETO DE LEI Na. 987/88 - do Sr. Francisco Amaral 

que "Acrescenta narágrafo ao artigo 468 dl'l Consolic!a

Çao da! Leis do Trabnlho".

RELATOR. Deput"ldo MENDES THAME

PI\RECERJ Pf"!la l1~lrOVl\ÇnO, no forn'll'l da cmp.nll.., nnl'!Xft

PROJETO DE LEI Na:3. 305/89 - do Sr. Geovani Borges

que "Acrescenta parágrafo ao artigo 531 da Consolida
ção das Lei.!! do Trabalho".

RELATOR: Deputado MENDES THAME

PARECER: Favorável.

PROJETO. DE LEI No 1.003/88 - do Sr. Paulo Paim • que

"Altera a redaç40 do parágrafo 12 do artigo 193 da CO}l

1501idaçAo das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputada MYRIAM PORTELLA

PARECER: Pela aprovação do projet~ na forma do Subeti
tutivo em anexo.

PROJETO DE LEI N2 1. 215/88 - do Sr. s6lon Borges dae

Reis - que "Acr~scenta parágrafo ao artigo 391 da Con

solidação das Leis do Trabalho".

RELATOR: Deputada MYRIAM PORTELLA

PARECER: Pela aprovação do 1215/88 e seus anexo!l 2288/'

2733 e 3168, todos de 89, na forma do !ubstit.utivo an!
xo

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAH. N2 115/89 - do Sr. Geovani

Borges - que "Acrescenta parágrafo 4l:l ao artigo 42 da

Lei Complementar 02 26, de 11 de set.embro de 1975/ PIS

IPASEP".

RELATOR: Deputado NELTON FRIEDRICH

PARECER: Favorável

PROJETO DE LEI NR 1. 239/88 - do Sr. Carlos Cardinal 

que "Dá nova redação ao artigo 917 da Consolidaçllo das
Leis do Trabalho".

RELATOR: Deputado NELTON FRIEDRICH

PARECER: Pela aprovação na forma do Substitutivo em

anexo.

PROJETO DE LEI NQ 1. 308/88 - do Sr. Adhemar de Barro~

Filho - que "Dispõe sobre remuneração dos profissionais

diplC;;mados pelas escolas técnicas e industriais de ni
vel médio, e d~termi·na outras providências".

RELATOR: Deputado NELTON FRIEDRICH

PARECERs Pela aprovaç:!o do Projeto com adoção da emenda
em anexo.
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2. PROJETO DE LEI N2 271/87

EMENTA; Veda o farnr"cimento de be-bidas alcoól icas
viões dt" transporte coletivo.

AüTO~: Deputado JAYME PAU AR IN

RELATOR: Deputado VALMIR CA~PELO

PARECER: -tf'lol reje-ição do projrto

AUTOR: PODER EXECUTIVO

RELATOR: Oeputado JORGE ARBAGE

PARECER: Ppla aproyaçolO do projE'to. com adoção' dt" t'ftIf'ndas.

AUTOR, Deputado OASO COIMBRA

~ElA1C'R: Ot'putddo FREIRE JÚNIOR

PARECER: Pela f"f"jeição do projeto

AUTOR, O"putado VI CTOR FACC I ON I

RELATOR: ~eputado JORGE GAMA

PARECER: Ppl~ aprovação do projeoto

Df!putado N'tl)ER .BARBOSA

6. PROJETO OE LEI N2 2.779/8Q

D~puto!Jd(\ N'l'DER BARBOSA

EMENTA: Indui rf"prf"5f"ntantr~ de Cla5!U' COMO nll!'lI'lbro5' do
Consf'lho Nacional d.. Tr.insito - CONTRAN.. .

AUTOR, Deputado CUNHA BUENO

RELATOR: Deputado CH~ISTOVAM CHIARADIA

PARECER: Pela aprovação do projeto

AUTOR: Deputado CH I CO HUMBERTO

RELATOR, Deputado ALBÉR I CO COROE I RO

PARECER: Pe Ia aprovo1ção do projeto

5. PROJETO DE LEI ~. 2.8~7/89

EMENTA: Torna obrigatório o aeoguro contra ,.cjd~nte~ do
trao'l'll hd pt> 1a~ empresCts d~ transportes co I et i vos.

8. PROJETO DE LEI N. 6.763/85

EM.E~TA: Proibl" a transporte dr" pr.. Sidiários em tranl'ioportp
colet IVO.

7. PROJETO OE LEI N' 1:377/89

[!,tENTA: OlSPÔf' SO~l"'t' apl icação no ",unieipío d.. cinqU"nta
por c .. nto da rrcf'ita df' multas- df! trânsito.

q·.te

Leis

PROJETO DE LEI NR '8.599/86 - do Senado Federal _

"Altera a rp.dação do art. 62 da Consolidação das
do Trabalho".

RELATOR: Deputado OSVALDO SOBRINHO

PARECER: Favorável

PROJETO DE LEI Na 7. 859/S~ - do Poder Executivo (MENSA

GEM N~ 257/86) - que "DispOe sobre as atividades parti

culares de vigilância armada, transporte. de valores,fo!.
mação de pessoal destinado ao desempenho dessas ativid.!.

des e dá· outrc.s providências".

RELATOR: Oeputado OSMAR LEIT~O

PARECE:R: P~la aprovação, cem adoção das duas Ereendas o

ferecidas pela CCJ,( e com O oferecimento de uma Emenda I

do Relator.

IX - COMISSJ\O DE VIAClIo E TRANSPORTES. DESENVOLVTMENTO
URBANO li INTERIOR

Horário: IO:OOh - Local: Sala 14
Pauta:

I. PROJETO DE LE I N. 4. 978-A/85 (Mensagem n2 93/851

EMENTA: Oi spôeo sobre o 8r9uro obr i 9at~r i o dt" Danos Pe-s
8001. i:s causados por embarcações ou por ~ua carga ~

dá outras pro'o' i d;nc i As.

4. PROJETO DE LEI N2 1844/89

3. PROJETO DE LE I N' 3.569/89

EMENTA: Torna obrigatória d instalac;ãu de dispol'iojtivo~

contra roubo no~ veoiculo5 p dá outras pro"id~n-
elas.

AUTOR, •

RELATOR:

PARECER:

Deputado PAULO ZARZUR

Deputado ALEXANDRE PUZYNA

Pe I a aprovação do,·projrto

X - COMISSÃO ESPECIAL

lXJ(IJdo rlIftI:IAL~ cc: loI'MI:!M o PIOJEro Df; La JIP 1.~/&% 0Il: .INr!'It*~'t

tcnMC!JI\I5ot~A~~A~zamcalU!:O'4M0~

tJ\OVIt';toEto~

~

Data. 16/05/90

Pauta: Audiências Públicas:

.:. (';lIberto Dimenstcin - Jornalista
_ Dr. 01ympio de sá Sotto Mayor - T:tromotor de JUlltiça PR

_ Dr. "nderley Rezende - Juiz da VarA de J1:enorell de Curiti

ba.
_ Dr ~ Moacir::'. c,uimarães - Juiz do Tribunal de Aie,ada do Para

ná.

AUTOR,

RELATOR,

PARECER:

OeterMina a real ização dr spgura dt' .cident~8 a
·('argo das rmprr"!'as transportadoras. li favor do!'>
rt"s~t"ct i \(OS usuár i os.

Deputado HÉLIO ROSAS

Deputado ANTON I O FERRE IRA

Pr"ld aprovaç~o eJo projpro com a~ rmt"nóas ~u9pri

dd~ Pl·lo ~(·Idtor ôo] Comis~~o ót' Constituiçãll
Just iÇ01 t' Rt'd'H;ão.

Horário: 14 hora.s Local: Bala 17

(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 22
minutos.)

DISCURSO PROFERIDO PELO
SR. DEPUTADO FERNANDO GAS
PARIANNA SESSÃO DE 7DE MAIO
DE 1990

O SR. FERNANDO GASPARIAN (PMDB
- SP) - Sr. Presidente, gostaria de apro
veitar a oportunidade e agregar algumas con
siderações às feitas pelo Deputado Victor
Faccioni.

Evidentemente, o Brasil não é um País bem
dotado de reserva carboníferas, como o Ca
nadá ou outros. Da mesma forma, no Brasil,
já há mais de quarenta anos não se resolve
b problema do petróleo, eis que sequer se
produzem dez mil barris de petróleo, como
nos países do Oriente Médio. O Brasil resol-

veu, humildemente, explorar petróleo para
se tornar independente, mesmo que nossos
poços não produzissem mais do que duzentos
barris por dia, enquanto existiam no mundo
poços produzindo mais de dez mil barris por
dia. O importante é que geramos esse" petró
leo aqui, em cruzeiros, dando empregos aqui.
Sem dúvida, as jazidas carboniferas existen
tes no Sul. do País não são tão ricas como
as de outros países. Por isso, do ponto de
vista estratégico e, inclusive, econômico, é
recomendável que elas sejam exploradas e
que se busque a superação de suas eventuais
deficiências químicas.

Infelizmente, no que diz respeito ao car
vão, estamos atrasados quarenta anos, em
comparação com o petróleo. Numa grande
discussão travada neste País nos anos 50 
eu era estudante naquela época, e participei
dessa luta - ficou claro que era melhor ex-

pIorar petróleo com poços que produziam du
zentos barris por dia do que importá-lo de
países cujos poços que produziam dez mil
barris, pois o País não teria como pagá-lo.

No caso do carvão, realmente não pode
mos deixar de explorá-lo por causa de proble
mas momentâneos. Não podemos deixar fi
nanciá-lo por falta de subsídios. Temos de
acabar, no Brasil, com essa prevenção contra
o subsídio, inclusive para a agricultura. Países
como os Estados Unidos e outros membros
do ~ercado Comum Europeu sempre o usa
ram e continuam a subsidiar algumas ativi
dades econômicas. Os Estados Unidos, por
exemplo, subsidiam com 40 bilhões de dóla
res sua agricultura, concorrente da nossa. No
Brasil, é palavrão falar-se em subsídio para
a agricultura, o que faz com que se perca
toda a possibilidade de competição no mer
cado internacional. Isto porque concorremos·
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com quem, além de receber sub$ídios, paga
juros de 3% ao ano e compra máquinas e
insumos a preços muito mais baratos do que
os pagos por nosso produtores. Fazemos o
jogo dos grandes países, que nos querem ali
jar dessa competição, quando nosso Governo
se compromete a não subsidiar a agricultura.

Voltando ao caso do carvão, o Brasil tem
de explorá-lo, mesmo que precise ser subsi
diado. Talvez não seja uma atividade lucra
tiva neste momento, nesta década, mas tem
de ser mantida.

Como disse há pouco o Deputado Roberto
Balestra, o Proálcool precisa ser mantido,
porque foi uma solução importante que o País
descobriu. Talvez daqui a cinco, dez, quinze
ou vinte anos seja a solução nacionalista para
o problema energético.

Ao fazer estas considerações, quero acres
centar que voltei de uma viagem a São Paulo
muito aborrecido com o conceito que de n6s,
Deputados, tem a opinião pública. Hoje, os
Deputados são considerados um bando de
malandros que'recebem salários altíssimos.

Quero ressaltar que esta Casa deveria pu
blicar matéria nos vários jornais de circulação
nacional desmentindo a revista "Veja", se
gundo a qual cada Deputado tem um carro
oficial à sua disposição, o que não é verdade.
Atitudes como esta desmoralizam o Poder
Legislativo, um dos baluartes do sistema de
mocrático. A democracia s6 sobreviverá com
o trabalho conjunto dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário. Infelizmente, estão
querendo acabar com o Poder Legislativo.

Esperamos que na Ordem do Dia de ama
nhã conste a discussão referente à regulamen
tação do dispositivo constitucional referente
aos juros de 12% aoano, matéria a respeito
da qual os nobres Deputados Gastone Righi,
José Camargo e José Carlos Coutinho apre
sentaram propostas.

Apesar de a Mesa haver prometido que
o assunto estaria na pauta da pr6xima sessão
ordinária, estou ouvindo comentários de que
isso não acontecerá. O Lobby do sistema fi~
nanceiro é o que há de mais poderoso neste
Congresso. O que eles não querem, não entra
em discussão e votação.
, A economia brasileira, porém, não agüen

ta mais conviver com um sistema financeiro
que consome 18% do pm, enquanto em qual
quer país do mundo essa parcela atinge, no
máximo, 4 ou 5%.

Terminando, Sr. Presidente, repito meu
apelo para a Mesa, no sentido de que inclua,
na Ordem do Dia de amanhã, esse projeto
tão importante.

ATOS DA MESA
Exonerações:

O Presidente da Câmara dos Deputados,
no uso das atribuições que lhe confere l}:;art.
1·, item I, aünea a, do ato da Mesa n. 119,
de 30 de março de 1989. Resolve conceder
exoneração, de acordo com o art. 137, item
I, § 1., item I, da Resolução n. 67, de 9 de
maio de 1962, a BENITO DE SOUSA RI-"

BEIRO, do cargo de Ofical de Gabinete,
CD-DAS-102.1, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, que exerce no Gabi
nete do 2. Vice-Presidente.

Câmara dos Deputados, 15 de maio de
1990. - Deputado Paes de Andrade, Presi
dente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados,
no uso das atribuições que lhe confere o art.
1·, item I, alínea a, do Ato da Mesa n. 119,
de 30 de março de 1989, resolve conceder
exoneração, de acordo com o art. 137, item
I, § 1·, item I, da Resolução n. 67, de 9 de
maio de 1962, a HERMfNIA MARANHÃO
LOBATO, Taquígrafo Legislativo, Classe
Especial, ponto n. 4084, do cargo de Chefe
da Seção de Taquigrafia, CD-DAS-I01.1, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputa
dos, que exerce na Coordenação de Registro
Taquígrafo de Debates, do Departamento de
Taquigrafia, Revisão e Redação.

Câmara dos Deputados, 15 de maio de
1990. - Deputado Paes de Andrade, Presi
dente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados,
no uso das atribuições que lhe confere o art.
1·, item I, alínea a, do Ato da Mesa 1;1.119,
de 30 de março de 1989, resolve conceder
exoneração, de acordo com o art. 137; item
I, § 1·, item I, da Resolução n· 67, de 9 de
maio de 1962, a ODORICO LOBO FREIRE
JÚNIOR, do cargo de Oficial de Gabinete,
CD-DAS-102.1, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, que exerce no Gabi
nente do 2. Vice-Presidente.

Câmara dos Deputados, 15 de maio de
1990. - Deputado Paes de Andrade, Presi
dente da Câmara dos Deputados.

Nomeações:

O Presidente da Câmara dos Deputados,
no uso das atribuições que lhe confere o art.
1., item I, alínea a, do Ato da Mesa n· 119,
de 30 de março de 1989, resolve nomear,
na forma do art. 103, alínea b, da Resolução
n· 67J.. de 9 de maio de 1962, ALEXANDRE
JOSE NEVES BATISTA CARDOSO, para
exercer, no Gabinete do '}l Vice-Presidente,'
o cargo de Oficial de Gabinete, CD
DAS-102.1, do Quadro Permanente da Câ
mara dos Deputados, transformado pelo art.
3. do Ato da Mesa n. 15, de 26 de maio de
1987.

Câmara dos Deputados, 15 de maio de
1990. - Deputado Paes de Andrade, Presi
dente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados,
no usd das atribuições que lhe confere o art.
1., item I, alínea a, do Ato da Mesa n· 119,
de 30 de março de 1989, resolve nomear,
na forma do art. 103, alínea b, da Resolução
n· 67, de 9 de maio de 1962, GUSTAVO
JOSÉ FREIRE PAES DE ANDRADE, pa
ra exercer, no Gabinete do 2. Vice-Presiden
te, o cargo de Oficial de Gabinete, CD
DAS-102.1, do Quadro Permanente da Câ
mara dos Deputados, transformado pelo art.
3. do Ato da Mesa n. 15, de 26 de maio de
1987.

Câmara dos Deputados, 15 de maio de
1990. - Deputado Paes de Andrade, Presi
dente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados,
no uso das atribuições que lhe confere o art.
1., item I, alínea a, do Ato da Mesa n. 119,
de "30 de março de 1989, resolve nomear,
na forma do art. 103, alínea b, da' Resolução
n· 67, de 9 de maio de 1962, HERMfNIA
MARANHÃO LOBATO, Taquígrafo Le
gislativo, Classe Especial, ponto n. 4084, para
exercer, na Coordenação de Registro Taquí
grafo de Debates, do Departamento de Ta
quigrafia, Revisão e Redação, o cargo de
Chefe da Seção de Controle dos Registros
em Comissão, CD-DAS-101.1, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados,
transformado pelo art. 3. do ato da Mesa
n.15, de 26 de maio de 1987.

Câmara dos Deputados, 15 de maio de
1990. - Deputado Paes de Andrade, Presi
dente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados,
no uso das atribuições que lhe confere o art.
1., item I, alínea'a, do Ato da Mesa n· 119,
de 30 de março de 1989, resolve nomear,
na forma do art. 103, alínea b, da Resolução
n. 67, de 9 de maio de 1962, ROBERTO
GALLOTTI SCHROEDER, Taquígrafo
Legislativo, Classe Especial, ponto n. 4085,
para exercer, na Coordenação de Registro
Taquigráfico de Debates, do Departamento
de Taquigrafia, Revisão e Redação, o cargo
de Chefe da Seção de Taquigrafia, CD
DAS-101.1, do Quadro Permanente da Câ
mara dos Deputados, transformado pelo art.
3. do Ato da Mesa n. 15, de 26 de maio de
1987.

Câmara dos Deputados, 15 de maio de
1990. - Deputado Paes de Andrade, Presi
dente da Câmara dos Deputados.

Designações:

O Presidente da Câmara dos Deputados,
no uso das atribuições que lhe confere o art.
1., item I, alínea a, do Ato da Mesa n· 119,
de 30 de março de 1989, observado o disposto
no § 2. do art. 136 da Resolução n· 67, de
9 de maio de 1962, com a redação dada pelo
art. 1. da Resolução n·14, de 1. de dezembro
de 1975, resolve designar JORGE FERNAN
DES DA SILVA, ponto n. 3494, e JOSÉ
MARTINS PONTE, ponto n· 4071, Técnicos
Legislativos, Classe 1', para substituírem, su
cessivamente, o Chefe da Seção Administra
tiva, CD-DAS-I01.1, da Coordenação de Se
leção e Treinamento, da Diretoria Geral, em
seus impedimentos eventuais, a partir -de 27
de abril p.passado..

Câmara dos Deputados, 15 de maio de
1990. - Deputado Paes de Andrade, Presi
dente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados,
no uso das atribuições que lhe confere o art.
1., item I, alínea a, do Ato da Mesa n. 119,
de 30 de março de 1989, observado o disposto
no § 2. do art. 136 da Resolução n. 67, de
9 de maio de 1962, com a redação dada pelo
art. 1. da Resolução n.14, de 1· de dezembro
de 1975, resolve designar ROGÉRIO VEN-



5034 Quarta-feira 16 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Maio de 1990

TURA TEIXEIRA, Assistente Administra
tivo, Classe Especial, ponto n9 4530,29 substi
tuto do Chefe da Seção de Planejamento de
Concursos, CD-DAS-101.1, da Coordenação
de Seleção e Treinamento, da Diretoria Ge
ral, em seus impedimentos eventuais, a partir
de 27 de abril p.passado.

Câmara dos Deputados, 15 de maio de
1990. - Deputado Paes de Andrade, Presi
dente da Câmara dos Deputados.

ATAS DAS COMISSÕES
COMISSÃO DE CIÊNCIA E

TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO
E INFORMÁTICA

3' Reunião Ordinária, realizada em 5 de
abril de 1990

Aos cinco dias do mês de abril de mil nove
centos e noventa, às dez horas e vinte e cinco
minutos, reuniu-se a Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática, na
Sala 10, Anexo lI, da Câmara dos Deputa
dos, sob a Presidência do Senhor Deputado
Antônio ~ritto, presentes os Senhores Depu
tados: TItulares: Arnold Fioravante, Eliel
Rodrigues, Arolde de Oliveira, Hélio Rosas,
Leomar Quintanilha, Fernando Cunha, Pe
dro Ceolin, José Camargo, Koyu Iha, Antô
nio Salim Curiati, Irma Passoni, José Elias
Moreira, Matheus Iensen, Paulo Pimentel
Antônio Gaspar, Paulo Silva, Mauríci~
'Fruet, Aloísio Vasconcelos, Ângelo Maga
lhães, Ivo Cers6simo, Ervin Bonkoski, Cris
tina Tavares, Airton Sandoval, José Carlos
Martinez, e José Jorge: Suplentes: Florestan
Fernandes, Eraldo Trindade, Átila Lira Os
mir Lima, Jayme Campos, Alarico Abib e
Rose de Freitas. Deixaram de comparecer
os Senhores Deputados: Chagas Neto, Fer
nando Lyra, Hélio Costa, Henrique Eduardo
Alves, Lysâneas Maciel, Luiz Leal, Paulo
Marques, Maunlio Ferreira Lima, Paulo Del
gado, Roberto Augusto, Robson Marinho,
UIdurico Pinto e Vivaldo Barbosa. ATA. Da
da como lida e aprovada a Ata da Reunião
anterior. Proposições: Por solicitação do Se
nhor Deputado Eliel Rodrigues, foi alterada
a Pautl!- dos trabalhos: 1) Mensagem n9

657/89, do Poder Executivo, que "Submete
à consideração do Congresso Nacional o atl)
que renova por 10 (dez) anos, a partir de
8 de outubro de 1986, a permissão outorgada
à Rádio FM Folha de Londrina Ltda., através
da Portaria n9 1.137, de 19 de dezembro de
1976, para explorar, na cidade de Londrina,
Estado do Paraná, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada". Relator:
Deputado Eliel Rodrigues. Voto do Relator:
Favorável. Aprovada, por unanimidade, vai
à Coordenação de Comissões Permanentes.
2) Mensagem n9 470/89, do Poder Executivo,
que "Submete à consideração do Congresso
Nacional 00 ato que outorga permissão à Rá
dio Saudades FM Ltda., para explorar, pelo
prazo 'de 10 (dez) anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Matão,
Estado de São Paulo". Relator: Deputado
Tidei de Lima. Voto do,Relator: Favorável.

Lido pelo Deputado Hélio Rosas. Aprovado
por unanimidade, vai à Coordenação de Co
missões Permanentes. 3) Mensagem n9

502/89, do Poder Executivo, que "Submete
à consideração do Congresso Nacional o ato
que outorga permissão à Rádio Patax6s Lt
da., para explorar, pelo prazo de 10 (dez)
anos, ~e~ direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Itabela, Estado da Bahia".
Relator: Deputado Maunlio Ferreira Lima.
Voto do Relator: Favorável. Lido pelo Depu
tado Osmir ·Lima. Aprovado por unanimi
dade, vai à Coordenação de Comissões Per
manentes. 4) Mensagem n9 591189, do Poder
Executivo, que "Submete à consideração do
Congresso Nacional o ato que outorga per
missão à Fundação Educacional, Cultural e
Assistencial de Pinheiro - Fecap, para exe
cutar, pelo prazo<le 10 (dez) anos,..sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusão
son~ra em freqüência modulada, com fins ex
clUSivamente educativos, na cidade de Pi
nheiro, Estado do Maranhão". Relator: De
putado Gerson Peres. Voto do Relator: Fa
vorável. Lido pelo Senhor Deputado José Ca
margo. Aprovado, com restrição de voto da
Deputada Irma Passoni, vai à Coordenação
de Comissões Permanentes. 5) Mensagem n9

684/89, do Poder Executivo, que "Submete
à consideraçao do Congresso Nacional o ato
que re.nova por 10 (dez) anos, a partir de
28 de Julho de 1987, a permissão outorgada
à Rádio Cultura de Santa Maria Ltda., atra
vés da Portaria n9 722, de 22 de julho de
1977, para explorar, na cidade Santa Maria
Est~d~ do Rio Grande do Sul, serviço d~
radIOdifusão sonora em freqüência modula
da". Relator: Deputado Aloísio Vasconce
los. Voto do Relator: Favorável. Aprovado,
por unanimidade, vai à Coordenação de Co
missões Permanentes. 6) Mensagem n9

:15/89; do Poder Executivo, que "Submete
a conSideração do Congresso Nacional o ato
que outorga concessão à Rádio Arapoti Lt
da., para explorar, pelo prazo de 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Arapoti, Estado do Paraná". Rela
tor: Deputado Paulo Pimentel. Voto do Rela
tor. Favorável. Aprovado, por unanimidade,
vai à Coordenação de Comissões Permanen
tes. 7) Mensagem n~ 954/89, do Poder Execu
tivo, que "Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato que renova por 10 (dez)
anos, a partir de 18 de junho de 1989, a con
cessão da Rede Riograndense de Emissoras
Ltda., outorgada através do Decreto n9

83.4?1, de 14 de maio de 1979, para explorar,
na Cidade dl< Porto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda cur
ta". Relator: Deputado Fernando Cunha,
Voto do Relator: Favorável. Aprovado, por
unanimidade, vai à Coordenação de Comis
sões Permanentes. 8) Mensagem n9 686/89,
do Poder Executivo, que "Submete à consi
deraçao do Congresso Nacional o ato que
renova por 10 (dez) anos, a partir de 6 de
julho de 1987, a permissão outorgada à Rádio

e Televisão Gran Dourados Ltda., através
da Portaria n9 598, de 4 de julho de 1977,
para explorar, na cidade Dourados, Estado
do Mato Grosso do Sul, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada". Re
lator: Deputado Ivo Cers6simo. Vdto do Re
lator: Favorável. Aprovado, por unanirnida
de, vai à Coordenação de Comissões Perma
nentes. 9) Mensagem n9 659/89, do Poder
Executivo, que "Submete à consideração do
Congresso Nacional o ato que renova por
10 (dez) anos, a partir de 3 janeiro de 1989,
a permissão outorgada à Divisa FM Stéreo
de Ourinhos Ltda., através da Portaria n9

1.361, de 26 de dezembro de 1978, para ex
plorar, na cidade de Ourinhos, Estado de
São Paulo, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada". relatora: Deputada
Bete Mendes. Voto da Relatora: Favorável.
Concedida Vista ao Deputado Antônio Salim
Curiati. 10) Mensagem n9 631/89, do Poder
Executivo, que "Submete à consideração do
Congresso Nacional o ato que outorga per
missão à Rede Amapaense de Radiodifusão
Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média de
, na cidade de Macapá, Estado do Amapá.
Relator: Deputado Eraldo Trindade. Votos
do relator: Favorável. Lido pelo Deputado
Paulo Silva. Aprovado, por unanimidade, vai
à Coordenação de Comissões Permanentes.
Às dez horas e quarenta e cinco minutos,
o Vice-Presidente, Deputado Hélio Rosas,
assume a Presidência, nos termos do art. 43,
caput, do Regimento Interno. 11) Projeto de
Lei n9 1.604/89, do Deputado Arnold Fiora
vante, que "Concede franquia postal para
instituições de benemerência". Relator: De
putado Antônio Britto. Voto ,do Relator:
Contrário. Concedida Vista ao Senhor Depu
tado Antônio Salim Curiati. 12) Projeto de
Lei n9 2.955/89, do Deputado Jorge Arbage,
que "Torna obrigat6rio a inclusão, nos filmes
exibidos na televisão, de legendas em portu
guês". Relator: Deputado Antônio Britto.
Voto do Relator: Contrário. Aprovado, com
voto contrário do Deputado Aloísio Vascon
celos, vai à Coordenação de Comissões Per
manentes. Reassulllindo a Presidência, o Se
nhor Deputado Ántônio Britto reitera, 
mais uma vez, o compromisso de não liberar
nenhuma Mensagem, sem que a ela seja ane
xada declaração do interessado de que não
incorre nas proibições do art. 220, § 5", da
Constituição Federal. Em seguida, dá a pala
vra ao Senhor Deputado Maurício Fruet, Re
lator do Planin. A seguir, a Deputada Irma
Passoni proPJi.e a criação de uma subcomissão
para analisar, em profundidade, a questão
da Ciência e Tecnologia. A Comissão libe
rou, por proposta da Deputada Cristina Ta
vares, ouvir o Ministro da Infra-estrutura,
Senhor Ozires Silva, ficando para ser fixada,
oportunamente, a data de seu compareci
mento. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente encerra os trabalhos às onze horas
e quarenta e cinco minutos, convocando nova
reunião para o pr6ximo dia 18, ás nove horas.
E, Rara constar, eu, Delzuite Macêdo Avelar
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do Valle, Secretária, lavrei a presente Ata
que vai à ,Publicação, depois de lida e apro
vada, será assinada pelo Senhor Presidente.

4' Reunião Ordinária realizada
em 9 de maio de 1990

Aos nove dias do mês de maio, de mil nove
centos e noventa, às dez horas e vinte minu
tos, reuniu-se a Comissão de Ciência e Tecno
logia, Comunicação e Informática, na Sala
10, Anexo 11, da Câmara dos Deputados,
sob a Presidência do Senhor Deputado Antô
nio Britto, presentes os Senhores Deputados:
Titulares: Luiz Leal, Maurílio Ferreira Lima,
Hélio Rosas, Pedro Ceolin, A~tônio Gaspar,
Irma Passoni, Airton Sandoval, Domingos
Juvenil, Arolde de Oliveira, Koyu lha, José
Camargo, Vivaldo Barbosa, Ervin Bonkoski,
Ângelo Magalhães, Nelson Seixas, Maluly
Netto, José Elias, Eliel Rodrigues Maurício
Fruet, Lysâneas Maciel, Robson Marinho,
Roberto Augusto e Uldurico Pinto. Suplen
tes: Jalles Fontoura, Florestan Fernandes,
Átila Lira, Eraldo Trindade, Narciso Men
des, Cláudio Ávila, Carlos Cardinal, Gerson
Peres e Rose de Freitas. Deixaram de compa
recer os Senhores Deputados: Aloisio Vas
concelos, Antonio Salim Curiati, Arnold Fio
ravante, Chagas Neto, Fernando Cunha, Fer
nando Lyra, Hélio Costa, Henrique Eduardo
Alves, Ivo Cers6simo, José Carlos Martinez,
José Jorge, Leomar Quintanilha, Paulo Del
gado, Paulo Pimentel e Paulo Silva. Ata: lida
e aprovada a ata da reunião anterior. Comu
nicações: O Sr. Presidente comunica aos Se
nhores Membros recebimento de Ofício en
caminhado pelo Presidente da Câmara, De
putado Paes de Andrade, transmitindo cópia
do Ofício n' 31, de 25 de abril, dirigido à
Cqmissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, referente à retirada de Mensagens do
Poder Executivo sobre concessão de canal
de TVA, e que as Mensagens de n" 263 e
266 de 1990, cuja retirada se pede, ficarão
pendentes na Secretaria Geral da Mesa, até
que se deéida sobre a questão. O Senhor Pre
sidente esclarece que se criou uma polêmica
sobre a necessidade desse tipo de serviço ser
examinado ou não pelo Congresso. A seguir,
submete a questão à apreciação dos Srs.
Membros da Comissão. O Sr. Deputado Ân
gelo Magalhães opina no sentid(l de se aguar
dar o pronunciamento da Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação sobre a maté
ria. A seguir, o Senhor Presidente informa
que estão sendo encaminhadas, à Mesa da
Câmara, as declarações dos interessados de
que não infringem o § 5', art. 220, da Consti
tuição Federal, pará serem anexadas aos 36
(trinta e seis) Projetos de Decretos Legisla
tivos, que se encontram em Plenário. O Se
nhor Deputado Maluly Neto diz serem desne
cessárias as exigências feitas pela Resolução
n' 1/90, pois as mesmas constam' do Edital
de concessão, sendo portanto, uma redun
dância. O Senhor Presidente, atendendo à
questão levantada pelo ~enhor Deputado Ly
sãneas Maciel, reafirma sua determinação,
exposta à esta Comissão, conforme Ata da
reunião de quatro de abril, de não liberar

nenhuma Mensagem, sem que à mesma tenha
sido anexada declaração do interessado de
que não infringe o § 5', art. 220, da Consti
tuição Federal. Proposições: 1) Mensagem
n' 632/89, do Poder Executivo, que "Submete
à consideração do Congresso Nacional o ato
que renova por 10 (dez) anos, a partir de
7 de outubro de 1987, a permissão outorgada
à Rádio do Povo Ltda., através da Portaria
n' 1.039, de 30 de setembro de 1977, para
explorar, na cidade de Limeira, Estado de
São Paulo, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada". Relator: Deputado
Koyu Iha. Voto do Relator: Favorável.
Aprovado por unanimidade, vai à Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação. 2)
Mensagem n' 685/89, do Poder Executivo que
"Submete à consideração do Congresso Na
cional o ato que renóva por 10 (dez) anos,
a partir de 10 de setembro de 1986, a permis
são outorgada à Rádio Jornal de Rio Claro
Ltda., através da Portaria n' 998, de 26 de
agosto de 1976, para explorar, na cidade de
Rio Claro; no Estado de São Paulo, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada". Relator: Deputado Koyu lha. Voto
do Relator: Favorável. AprovadQ, por unairi
midade, vai à Comissão de Constituição' e
Justiça e de de Redação. 3) Mensagem n'
41/90, do Poder Executivo, que "Submete
à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio
Currais Novos Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Currais Novos, no Estado do Rio
Grande do Norte". Relator: Deputado Hélio
Rosas. Voto do Relator: Favorável. Apro
vado por unanimidade vai à Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação. 4) Men
sagem n' 718/89, do Poder Executivo, que
ideração do Congresso Nacional o ato que
outorga concessão à Rádio Difusora de Ivi
nhema Ltda., para,explorar, pelo prazo de
10 (dez), sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Ivilihema, Estado de Mato
Grosso do Sul" . Relator: Deputado,Matheus
Iensen. Voto do Relatqr: Favorável. Lido pe
lo Deputado Eliel Rodrigues. Aprovado por
unanimidade vai à Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação. 5) Mensagem n'
958/89, do Poder Executivo, que "Su\Jmete
à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova pOfLlO (dez) anos, a partir de
18 de agosto de 1987, a concessão da Rádio
Mon6litos de Quixadá Ltda., outorgada atra
vés do Decreto n' 79.889, de 28 de junho
de 1977, para explorar, na cidade de Quixa
dá, Estado do Ceará, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média". Relator: Deputado Paulo Mar
ques. Parecer do 'Relator: Favorável. Lido
pelo Deputado Ervin Bonkoski. Aprovado
por unanimidade vai à Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação. 6) Mensagem
n' 959/89, do Poder Executivo, que "Submete
à apreciação do Congresso Nacional o ato
que outorga concessão à Rede Integração de
Comunicação Ltda., para explorar, pelo pra
zo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusi-

vidade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Toledo, Estado
do Paraná". Relator: Deputado Antônio Sa
lim Curiati. Voto do Relator: Lido pelo De
putado Átila Lira. Aprovado por unanimi
dade.ai à Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação. 7) Mensagem n' 45/90, do Po
der Executivo, que "Submete.ã apreciação
do Congresso Nacional o ato que outorga
permissão à Rádio Tupinambá de Sobral Lt
da., para explorar, pelo prazo de 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Baturité, Estado do Cea
rá". Relator: Deputado José Jorge. Voto do
Relator: Favorável. Lido pelo Deputado Do
mingos Juvenil. Aprovado por unanimidade.
vai à Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação. 8) Mensagem n' 955/89, do Po
der Executivo, que submete à apreciação do
Congresso Nacional o ato que renova por
10 (dez) anos a partir de l' de março de 1989,
a concessão da Rádio Cassino de Rio Grande
Ltda., outorgada através do.Decreto n'
83.082, de 24 de janeiro de 1979, para explo
rar, na cidade de Rio Grande, Estado do
Rio Grande do Sul, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média". Relator: Deputado Ivo Cers6
simo. Voto do Relator: Favorável. Lido pelo
Deputado Pedro Ceolin. Aprovado vai à Co
missão de Constituição e Justiça e de Reda
ção. 9) Mensagem n' 96/90, do Poder Execu
tivo, que "Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato que renova por 15 (quinze)
anos, a partir de 2 de agosto de 1989, a con
cessão da Televisão Rio Grande S/A,'outor
gada através do Decreto n' 74.008, de 3 de
maio de 1974, para explorar, na cidade do
Rio ,Grande, Estado do Rio Grande do Sul,
sem dirieto de exlcusividade,. servço de radio
difusão, sons e imagens (televisão)". Relator:
Deputado José Carlos Martinez. Voto do Re
lator: Favorável. Lido pelo Deputado José
Camargo. Aprovado por unanimidade vai à
Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação: 10) Mensagem n" 716/89, do Poder
Executivo, que "Submete à consideração do
Congresso Nacional o ato que outorga con
cessão ao SistemaNorte de Rádio Ltda., p~a
explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de
Serra, Estado do Espírito Santo". Relator:
Deputado José Camargo. Voto do Relator:
Favorável. Aprovado por uanimidade vai fí
Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação. 11) Mensagem n'31/90, do Poder Exe
cutivo, que "Submete à apreciação do Con

.gresso Nacional o ato que outorga permissão,
·para explorar, p~lo prazo de 10 (dez) anos,
sem dirieto de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência ,modulada,
na cidade de Mogi Guaçu, Estado de São,
Paulo". Relator: Deputado Matheus Iensen.
Voto do Relator: Favorável. Lido e subscrito
pelo Relator substituto'Deputado Ervin Bon
koski. Aprovado por unanimidade vai à.Co
missão de Constituição e Justiça e de Reda
ção. 12) Mensagem n' 717/89, do Poder Exe-
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cutivo, que "Submete à consideração do Con
gresso Nacional o ato que outorga concessão
à Rádio Vanguarda de Caridade Ltda., para
explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem
direito de exclusividade, serviç" de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de
Caridade, .Estado do Ceará". Relator: Depu
tado Ervin Bonkoski. Voto do Relator: Favo
rável. Aprovado por unanimidade vai à Co
missão dtl Constituição e Justiça e de Reda
ção. 13) Mensagem n9 373/89, do Poder Exe
cutivo, que "Submete à consideração do Con
gresso Nacional o ato que outorga permissão
à Rádio Clube de Mallet Ltda., para explo
rar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em onda média de âmbito local na cida
de de Mallet, Estado do Paraná". Relator:
Deputado Florestan Fernandes. Voto do Re
lator: Contrário. Voto em separado do Depu
tado Ervin Bonkoski. Parecer lido pela De
putada Irma Passoni. Concedida vista ao De
putado Ervin Bonkoski. 14) Mensagem n9

328/89, do Poder Executivo, que "Submete
à consideração do Congresso Nacional o ato
que outorga permissão à Rádio Pássaro da
Ilha FM Ltda., para explorar, pelo prazo de
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Guaranésia, Estado
de Minas Gerais". Relator: Deputado Gu
mercindo Milhomem. Voto do Relator: Con
trário. Lido pelo Deputado Átila Lira. Con
cedida vista ao Deputado Ângelo Magalhães.
15) Mensagem n9 364/89, do Poder Execu
tivo, que "Submete à co~sideração do Con
gresso Nacional o ato que outorga concessão
ao Sistema Clube do Para de Comunicações
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
de sons e imagens (televisão), na cidade de
Marabá, Estado do Pará". Relator: Depu
tado Robson Marinho. Voto do Relator:
Contrário. Concedida vista ao Deputado Do
mingos Juvenil. 16) Mensagem n9 366//89, do
Poder Executivo, que "Submete à conside
ração do Congresso Nacional o ato que outor
ga permissão à Rádio Cidade Jandaia Ltda.,
para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Jandaia do Sul, Estado do Para
ná". Relator: Deputado Ervin Bonkoski. Vo
to do Relator: Favorável. Voto em separado:
Deputado Nilso Sguarezi, pela impugnação.
Concedida vista ao Deputado Ângelo Maga
lhães. 17) Mensagem 329/89, do Poder Exe
cutivo, que "Submete à consideração do Con
gresso Nacional o ato que outorga permissão
à Rádio Atlântida FM de Caxias do Sul Ltda.,
(dez) anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Caxias do Sul, Esta
do do Rio Grande do Sul". Relator: Depu-·
tado Carlós Cardinal. Voto do Relator: Con
trário. Concedida vista ao Deputado Ângelo
Magalhães. 18) Mensagem n9 111190, do Po
der Executivo, que "Submete à apreciação
do Congresso Nacional o ato que outorga.
concessão à Rádio liberdade de Itarema Lt
da., para explorar, pelo prazo de 10 (dez)

anos sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cida
de de Itarema, Estado do Ceará. Relator:
Deputado José Carlos Martinez. Parecer do
Relator: Favorável. Lido pelo Deputado Er
vin Bonkoski. Aprovado por unanimidade
vai à Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação. As Mensagens acima relacio
nadas, antes de serem encaminhadas à Co
missão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, vão à Secretaria-Geral da Mesa, para
serem numeradas. 19) Projeto de Lei n9

2.757/89, que "Dispõe sobre o privilégio tem
porário dos Autores, previsto no art. 59, inci
so XXIX, da Constituição Federal, para a
utilização de inventos industriais". Autor.
Deputado Osmar Leitão. Relator: Deputado
Aloísio Vasconcelos. Voto do Relator: Favo
rável, com adoção do Substitutivo da Comis:
são de Constituição e Justiça e Redação. Lido
pelo Deputado Koyu lha. Aprovado por una
nimidade vai à Coordenação de Comissões
Permanentes; Foi aprovada, a requerimento
do Senhor Deputado Maurício Fruet, a inclu
são na pauta dos trabalhos do Projeto de De
creto Legislativo n9 4.779/90, que "Prorroga
a vigência do 19 Plano Nacional de Informá
tica e Automação - Planin", do Poder Exe
cutivo,: Relator: Deputado Maurício Fruet.
Voto QO Relator: Favorável, com emenda.
Aprovado por unanimidade, vai à Coorde
nação de Comissões Permanentes. Aprovado
Requerimento da Deputado Irma Passoni pa
ra criação de uma Subcomissão para tratar
da Ciência e Tecnologia, especificamente so
bre a organização de um Seminário sobre a
matéria, tendo sido a signatária designada
Coordenadora dos trabalhos, juntamente
com o Deputado Maurício Fruet. Nada mais
havendo a tratar, os trabalhos foram encer
rados às doze horas e quarenta minutos, con
vocando-se nova reunião, para o próximo dia
dezesseis às nove horas e trinta minutos. E,
para constar, eu, Delzuite Macedo Avelar
do Valle, Secretária, lavrei a presente Ata
que vai à publicação e depois de lida e apro
vada será assinada pelo Senhor Presidente.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

5' Reunião Ordinária, realizada
em 9 de maio de 1990

Aos nove dias do mês de maio do ano de
mil novecentos e noventa, às dez horas, na
Sala quinze do Anexo 11 da Câmara dos -De
putados, reuniu-se a Comissão de Educação,
Cultura e Desporto, presentes os senhores
Deputados Carlos Sant'Anna, Presidente;
Antonio de Jesus e Álvaro Valle, Vice-Presi
dentes; Fausto Fernandes, Florestan Fernan
des, Jorge Hage, Celso Dourado, Hermes·
-Zaneti, Solón Borges dos Reis, Délio Braz,
Lídice da Mata, Eraldo Tinoco, Tadeu Fran
ça, Orlando Pacheco, José Queiroz, Átila Li
ra, Telmo Kirst, Octávio Elísio, Anna Maria
Rattes, Artur da Távola, João Alves, Djenal
Gonçalves, Ubiratan Aguiar, Geovani Bor
ges, Bezerra de Melo, Fábio Raunheitti, Vic
tor Faccioni, Adhem.ar de Barros Filho, Rita

Camata, Sandra Cavalcanti, Enoc Vierira,
Ziza Valadares, Agripino de Oliveira Lima,
Bete Mendes, Jesuàldo Cavalcante, Maguito
Vilela e Antero de Barros. Ata: Abertos os
trabalhos, sob a presidência do Deputado
Carlos Sant'Anna, a secretária procedeu à
leitura da ata da reunião anterior, que foi
aprovada sem restrições. O Sr. Presidente
comunicou a distribuição de 17 proposições
na data de 26-4-90, conforme expediente en
caminhado aos membros desta Comissão, Se
ção de Atas, Coordenàção de Comissões Per
manentes e Lideranças, e que passa a fazer
parte integrante desta Ata. Expediente: o Sr.
Presidente deu conhecimento ao plenário do'
ofício do Deputado Ibsen Pinheiro, Líder do
PMDB, comunicando o desligamento do De
putado Paulo Almada desta Comissão, pas
sando à vaga de titular, o Deputado Walter
Pereira, que era suplente; convite do Depu
tado Joaquim Sucena, Presidente da Comis
são de Seguridade Social e Família, para uma
Mesa-Redonda sobre o Projeto de Lei n9

2.752/89, que "dispõe sobre a presença obri
gatária do responsável técnico nas farmácias
durante seu funcionamento". O encontro se

.rá às 10 horas do próximo dia 10 de maio,
no Auditório Nereu Ramos. Ordem do Dia:
passando a Ordem do Dia, o Senhor Presi
dente deu início a Pauta dos Trabalhos: 1)
Projeto de Decreto Legislativo n9 133/89, da
Comissão de Relações Exteriores (Mensa
gem n9 453/89), que"Aprova o texto do Acor
do de Cooperação Cultural entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República Popular de Moçambique,
celebrado em Maputo, a 19 de junho de
1989". Relatora: Deputada Lídice da Mata.
Parecer: Favorável. Em votação, foi apro
vado por unanimidade o parecer da relatora.
Vai à Coordenação de Comissões Permanen
tes. 2) Projeto de Lei n9 2.128/89, do Sr. César
Maia, que "Especifica o efetivo exercício da
função de magistério a que se refere o art.
202, inciso 111 da Constituição Federal". Re
lator: Deputado Hermes Zaneti. Parecer: Fa
v<;>rável, com Substitutivo. Discutiram a ma
téria os Senhores Deputados Sólon Borges
dos Reis, Celso Dourado, Octávio Elísio,
Jorge Hage, Ubiratan Aguiar, Eraldo Tinoco
e Alvaro Valle. Em votação, foi aprovado
por unanimidade o parecer do relator. Vai
à Coordenação de Comissões Permanentes.
3) Projeto de Lei n9 3.208/89, do Sr. Ismael
Wanderley, que "Estabelece a reativação e
o reconhecimento do Curso Superior de Tec
nologia, na modalidade Tecnólogos em Me
cânica de Manutenção e Análise Química,
do Centro Regional de Ensino Superior de
Macau, na Universidade Federal do Rio
Grande do Norte". Relator: Deputado Átila
Lira. Parecer: Favorável. Em discussão, foi
retirado de pauta, a pedido do relator. 4)
Projeto de Lei n9 3.906/89, do Sr. José Quei
roz, que "Autoriza o Poder Executivo a insti
tuir a Fundação de Ensino Superior de Ita

.baiana, no Estado de Sergipe". Relator: De
putado Átila Lira. Parecer: Favorável. Discu-
tiram a matéria os Senhores Deputa40s Octá
vio Elísio, José Queiroz e Jorge Hage. A
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pedido do relator, o projeto foi retirado de
pauta. 5) Projeto de Lei n9 8.053/86, do Sena
do Federal, (PLS. 200/85), que "Autoriza o
Poder Executivo a reestruturar o Fundo Na
cional de Desenvolvimento da Educação 
FNDE, e adotar outras providências". Rela
tor: Deputado Florestan Fernandes. Parecer:
Contrário. Em votação, foi aprovado por
unanimidade o parecer do relator. Vai àlCo
missão de Finanças e 'Tributação. A seguir,

Presidente, dando início à discussão sobre
os propedimentos a serem adotados pela Co
missão para votação do projeto de Diretrizes
e BasJs da Educação Nacional, considerando
os esd,iarecimentos previamente encaminha
dos aos membros da Comissão, franqueou
a palavra aos presentes e dela fizeram uso
os Srs. Deputados Hermes Zaneti, Octávio
Elísio, Ubiratan Aguiar, Eraldo Tinoco, Dé
lio Braz e Jorge Hage, para argumentarem
posição favorável à proposta de procedimen
tos e de calendário de discussão e votação
do PL n9 1.258/88 e, para manifestarem restri
ções, os Srs. Deputados Sólon Borges dos
Reis e Sandra Cava1canti. O Sr. Deputado
Bezerra de Melo manifestou-se contraria
mente aos procedimentos de votação do pro
jeto, argumentando que o Regimento Inter
no da Câmara estabelece outro tipo de trami
tação para os projetos sobre os quais as Co
missões não têm poder conclusivo, como é
Q caso da LDB. O Sr. Presidente esclareceu
que no seu art. 51, o Regimento Interno fa
culta às Comissões o estabelecimento de pro
cedimentos específicos para a organização e
o bom andamento dos seus trabalhos e que,
pela importânica da matéria, a Comissão,de
Educação, em reunião anterior, havia mani
festado a necessidade de se propiciar uma
apreciação mais detalhada do projeto em
questã,o, ~ seguir, o Sr. Presidente colocou
em votação a proposta de procedimentos.
Votara!Ú. favoravelmente os Srs. Deputados
Antônio de Jesus, Bete Mendes, Délio Braz,
Fausto Fernandes, Maguito Vilela, Ubiratan
Aguiar, Átila Lira, Eraldo Tinoco, José
Queiroz, Artur da Távola, Celso Dourado,
Hermes zal!.eti, Anna Maria Rattes, Jorge
Hage, Sólon Borges dos Reis, Álvaro Valie,
Forestan Fernandes, Lídice da Mata, Djenal
Gonçalves, Antero de Barros e Carlos
Sant'Anna. A SI' Deputada Sandra Caval
canti votou favoravelmente, com restrições,
e o Sr. Deputado Bezerra de.Melo votou
contra. Aprovada a proposta de procedimen
tos, que passa a fazer parteintegrantedesa
Ata. Dando continuidade ao processo de vo
tação, o Sr. Presidente submeteu à apreda
ção do plenário a proposta do Deputado Eral
do Tinoco, que prorroga até 15 de maio o
prazo para apresentação dos de!!taques.
Aprovada a proposta; contra os votos· dos
Deputados Hermes Zaneti, Lídice dá Mata,
Jorge Hage e·Bezerra de Melo. Em seguida,
o Sr. Presidente colocou em votação a pro
posta,da Deputado Sandra Cavalcanti, álte
rando a data do início da votaçãó do Projeto
n~ 1.258/88, para o dia: 23 de maio. Aprovada
a sugestão, contra os votos dos Deputados
Hermes Zaneti e Bezerra de Mêlo. O calen-

dário. aprovado passa a fazer parte integrante'
desta Ata. Antes de encerrar a reunião, o
Senhor Presidente comunicou a presença no
plenário da Professora Maria Clélia Botelho,
da Anpae, e convocou reunião ordinária des
te órgão, para a próxima quarta-feira, dia
16, às 10 horas. As votações, os debates e
as interpelações, com os devidos esclareci
mentos, foram gravados e, após taquigrafa
dos, traduzidos e datilografados passarão a
fazer parte integrante desta Ata. Encerra
mento: nada mais havendo a tratar, às 13
horas, foi encerrada a reunião e, para cons
tar, eu, Jussara Maria Goulart Brasil de
Araújo, Secretária, lavrei a presente Ata
que, lida, discutida e aprovada, será assinada
pelo Sr. Presidente e publicada no Diário do
Congresso Nacional.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

2' Reunião (Ordinária), realizada
-,em 5 de abril de 1990

(Comparecimento do Excelentíssimo Se
nhor Ministro das Relações Exteriores)

Às nove horas e vinte minutos do dia cinco
de abril de mil novecentos e noventa reu
niu-se a Comissão de Relações Exteriores em
sala própria do Anexo 11 da Câmara dos De
putados, sob a Presidência da Deputada Már
cia Kubitséhek. Presentes os Senhores Depu
tados Daso Coimbra, Vice-Presidente, Aloy
sio Chaves, João Herrmann Neto, Francisco
Benjamim, Eduardo Bonfim, Aluizio Cam
pos, Maria de Lourdes Abadia, Edésio Frias,
Eduardo Siqueira Campos, Cláudio Ávila,
Paulo Macarini, Egídio Ferreira Lima, Erna
ni Boldrin, Antonio Câmara, Vitgildásio de
Senna, João de Deus Antunes, Adylson Mot
ta e Marcos Lima; membros Titulares, Do
mingos Leonelli, Sotero Cunha, Matheus
Iensen, Hermes Zaneti, Vinicius Cansanção
e Virgílio Guimarães, membros Suplentes;
e, como presenças eventuais, Ubiratan Spine
lli, Victor Fontana, Ronaldo Carvalho, Mes
sias Góis, Gidel Dantas, Oscar Corrêa Júnior
e Mário Assad. Justificou sua ausência o Se
nhor Deputado Jones Santos Neves. Haven
do número regimental a Senhora Presidente
declarou abertos os trabalhos. Ata: Por su
gestão dos'Deputados Aloysio Chaves e João
Herrmann Neto, foi lida apenas parte da Ata
da rt<união anterior e a mesma, submetida
a votos, foi,. sem restrições, aprovada por
unanimidade. Não havendo expediente a ser
lido e nem matéria distribuída ~ ser comuni
cada'; passou-se à Ordem do Dia: compare
cimento do Senhpr Ministro de Estado das
Relaçõf1S Exteriores, Francisco Rezek, para
debate em torno dos arts. 40 a 47 da Medida
Provisória n9 150 (Reforma Administrativa
do Itamaraty). A Senhora Presidente conce
deu a palavra ao convidado, que fez breve
explanação sobre o tema em pauta. Aberto
o debate, dele participflTam os Senhores De
putados Bocayuva Cunha, Eduardo Bonfim,
Domingos Leonelli, João Herrmann Neto,
Francisco Benjamim e Fernando Santana.
Ao fin~l, usou da palavra o convidado para
suas CQnsiderações finais e, a seguir, a Senho-

ra Presidente agradeceu a presença do Se
nhor Ministro e encerrou os trabalhos às onze
horas e dez minutos. A reunião foi totalmente
gravada e tàquigrafada e a sua conversão dati
lográfica integra o presente documento. E,
para constar, eu, Regina Beatriz Ribas Ma
riz, Secretária, lavrei a presente Ata que, de
pois de lida e aprovada será assinada pelo
Senhor Presidente e encaminhada à publi
cação no Diário do Congresso Nacional. 
Deputado Daso Coimbra, Vice-Presidente no
exercício da Presidência.

3' Reunião (Ordinária), realizada em
25 de abril de 1990

Às dez horas e cinqüenta minutos do dia
vinte e cinco de abril de mil novecentos e
noventa, reuniu-se a Comissão de Relações
Exteriores em sala própria do Anexo II da
Câmara dos Deputados, sob a presidência
do Senhor Deputado Daso Coimbra, Primei
ro Vice-Presidente. Presentes os Senhores
Deputados Antonio Mariz e Enoc Vieira, Vi
ce-Presidentes, Aluizio Campos, Aloysio
Chaves, Francisco Benjamim, Maria de
Lourdes Abadia, Eduardo Bonfim, João de
Deus Antunes, Egídio Ferreira Lima, Virgil
dásio de Senna, Marcos Lima e Leur Loman
lo, membros Titulares; José Tinoco, Hermes
Zaneti, Maurílio Ferreira Lima, Matheus
Iensen, Sólon Borges dos Reis e Domingos
Leonelli, membros Suplentes; e ainda, Sig
maringa Seixas, Moema São Thiago e José
Carlos Coutinho. Havendo número regimen
tal, o Senhor Presidente declarou aberta a
reunião. I - Ata: por solicitação do Senhor
Deputado Francisco Benjamim, foi dispen
sada a leitura da Ata da reunião anterior,
uma vez que dela havia sido distribuída cópia.
Submetida a votos, foi a mesma, sem restri
ções, aprovada por unanimidade. 11 -Expe
diente: o Senhor Presidente comunicou o re
cebimento da seguinte correspondência: 1)
do Senhor Líder do PTB, comunicando a in
dicação do nome do Deputado Benedicto
Monteiro para integrar, como membro titu
lar, esta Comissão, em substituição ao Depu
tado Carrel Benevides; 2) do Senhor Líder
do PDT, comunicando a indicação do Depu
tado Roberto D'Ávila para integrar esta Co
missão, como titular, em substituição ao De
putado Edésio Frias; 3) Comunicado do Con
selho dos Embaixadores Árabes sobre a
Campanha Anglo-Norte-Americano
Israelense contra a República do Iraque, no
episódio da aquisição de equipamentos para
fins científicos. IV - Matéria Distribuída:
o Senhor Presidente comunicou haver distri
buído as seguintes matérias: 1) Ao Senhor
Deputado Antonio Mariz, a Mensagem n9

187, de 1990"; 2) Ao Senhor Deputado Virgil
dásio de Senna, a Mensagem n9 217, de 1990;
3) Ao Senhor Deputado João Herrmann Ne
to, a Mensagem n' 951, de 198.9. V - Ordem
do Dia: 1) Mensagem n9 67/90 - "Submete
à consideração do Congresso Nacional o tex
to do Ajuste Complementar entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República do'Paraguai sobre a cons
tituição de um Programa de Cooperação Téc-
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,nica, assinado em Assunção, em 10 de no
vembro de 1989, por ocasião de visita presi
dencial àquele País". Autor: Poder Execu
tivo. Relator: Deputado João de Deus Antu
nes. Parecer: Favorável, nos termos do Proje
to de Decreto Legislativo que apresenta. Sem
discussão, foi aprovado por unanimidade o
parecer do Relator. A matéria será encami
nhada à Coordenação de Comissões Perma

.nentes. 2) Mensagem n9 68/90 - "Submete
à consideração do Congresso Nacional o tex
to do Acordo de Cooperação Cultural e Edu
cacional entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Governo da República
do Equador, celebrado em Quito, em 26 de
outubro de 1989". Autor: Poder Executivo.
Relator: Deputado Eduardo Bonfim. Pare
cer: Favorável, nos termos do Projeto de De
creto Legislativo que apresenta. Sem discus
são, foi aprovado por unanimidade o parecer
do Relator. A matéria será encaminhada à
Coordenação de Comissões Permanentes. 3)
Mensagem n9 114/90 - "Submete à conside
ração do Congresso Nacional o texto do
Acordo, por troca de notas, sobre concessão
de um empréstimo pelo Japão nos termos
do Plano de Reciclagem Financeira, celebra
da entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo do Japão, em Brasília,
a 10 de novembro de 1989." Autor: Poder
Executivo. Relator: Deputado Marcos Lima.
rável, nos term~ do Projeto de Decreto Le
gislativo que apresenta. Sem discussão, foi
aprovado por unanimidade o parecer do Re
lator. A matéria será encaminhada à Coorde
nação de Comissões Permanentes. Por solici
tação do Relator, foi retirada a matéria cons
tante do item 4 da pauta, passando-se ao 5)
Projeto de Lei n9 1.581189 - "Prevê a criação
de agrovilas nas terras devolutas da União,
situadas na faixa internacional de fronteira
das regiões Norte e Oeste do Brasil, e dá
outras providências" (em anexo os Projetos
de Lei n"" 1.831/89, do Deputado Assis Canu
to, e 1.930/89, da Deputada Raquel Cândi
d9)' Autor: Deputado José Guedes. Relator:
Deputado Francisco Diógenes. Parecer: Fa
vorável - apresentado em 29-11-89. Vista:
ao Deputado Domingos Leonelli - devol
vido sem manifestação. 22-3-90: encaminha
do ao Relator, para emitir parecer sobre
emendas apresentadas pelo autor em 5-12-89.
Par~er: Favorável às Emendas do Autor.
Na ausência do Rélator, o parecer foi lido
pelo Deputado Virgildásio de Senna. Discu
tiram o parecer os Senhores Deputados Do
mingos Leonelli e Aloysio Chaves, solicitan
do este visto da matéri~. O Presidente infor
mou 'que· o artigo 57, inciso XVI, do Regi
mento Interno, veda o atendimento a pedidos
sucessivos de vista, mas que, diante do argu
mento de que se trata de matéria nova, uma
vez que foram apresentadas"posteriormente,
emendas ao Projeto, concedia vista do pro
cesso ao Deputado Aloysio Chaves, A maté
ria, então, foi retirada da Ordem do Dia.
6) Projeto de Lei n9 2.563/89 - "Institui o
Dia Nacional do Povo Árabe". Autor: Depu
tado Samir Achôa. Relator: Deputado Enoc
Vieira. Parecer: Contrário. Sem discussão,
foi aprovado por unanimidade o parecer do

Relator. A matéria será encaminhada à Coor
denação de ,Comissões Permanentes. Estan
do ausentes o Autor e o Relator da matéria
constante do item 7 da pauta, foi a mesma
retirada. Esgotada a Ordem do Dia, passou
se ao período das Comunicações: usou inicial
mente da palavra o Senhor Deputado Fran
cisco Benjamim paa abordar o Relatório Fi
nal da Subcomissão Especial para a América
Latina, elaborado pelo seu Presidente, Depu
tado Domingos Leonelli, cujo trabalho enal
teceu. O Deputado Domingos Leonelli, por
sua vez, agradeceu as palavras do Deputado
Francisco Benjamim, falou sobre os objetivos
e a atuação da Subcomissão, e solicitou que
o Relatório fosse incluído na pauta da próxi
ma reunião da Comissão para apreciação por
seus membros. A solicitação foi deferida pelo
SenhorPresidente. Usou, a seguir, da palavra
o Senhor Deputado Jorge Vianna, para solici
tar que a Comissão estudasse requerimento
que ora apresentava, no sentido do encami
nhamento de expediente ao Ministra de Esta
do das Relações Exteriores visando à instala
ção de uma representação do Governo Brasi
leiro na República da China (Formosa). O
Senhor Presidente informou que receberia o
requerimento, para o qual seria designado
um Relator. Finalmente, a palavra foi conce
dida ao Senhor Deputado Virgildásio de Se
nna, que solicitou dilatação de prazo para
emitir parecer sobre a Mensagem n" 217/90,
por entender necessário um estudo mais
aprofundado da matéria, no que foi atendido
pelo Senhor Presidente. Não havendo mais
quem quisesse fazer uso da palavra, o Senhor
Presidente encerrou a reunião às onze horas
e cinqüenta minutos. E, para constar, eu,
Regina Beatriz Ribas Mariz, Secretária, la
vrei a presente Ata que, após lida e aprovada,
será assinada pela Senhora Presidente e pu
blicada no Diário do Congresso Nacional. 
Deputada Marcia Kubitschek, Presidente.

COMISSÃO DE SEGURIDADE...
SOCIAL E FAMÍLIA

5' Reunião Ordinária, realizada
em 25 de abril de 1990

Aos vinte e cinco dias do mês de abril de
um mil novecentos e noventa, às dez horas
e trinta minutos, foi realizada a quinta reu
nião ordinária da Comissão de Seguridade
Social e Família. Compareceram os Senhores
Deputados: Joaquim Sucena, Presidente;
Jorque Uequed, Vice-Presidente; Carlos
Mosconi, Floriceno Paixão, Ruy Nedel, Lú
cio Alcântara, Gilberto Carvalho, Orlando
Pacheco, Rita Camata, Jofran Frejat, Bene
dita da Silva, Chico Humberto, Abigail Feito
sa, Arnaldo Faria de Sá, Djenal Gonçalves,
Osvaldo Coelho e José Viana, membros titu
lares; José Queiroz, Ivo Mainardi, Ervin
Bonkoski, Nelson Seixas, Dionísio Hage e
Maria de Lourdes Abadia, membros suplen
tes; justificaram, por escrito, a ausência os
Deputados: Anníbal Barcellos e Raimundo
Rezende. Havendo número regimental, foi
declarada aberta a reunião. Expediente: I 
Correspondência recebida: 1 - Ofícios: da

Deputada Lúcia Braga, justificando sua au
sência na reunião do dia 18 de abril; do Líder
do PSDB, indicando o Deputado Nelson Sei
xas como suplente da Comissão em substi
tuição ao Deputado Célio de Castro; do Líder
do PDS, comunicando o afastamento da Co
missão, do Deputado Vieira da Silva; do De
putado Paes de Andrade, encaminhando ofí
cio do Vereador Tadeu Karczeski que pede
agilização na regulamentação do art. 202 da
Constituição Federal e da Deputada lrondi
Pugliesi, solicitando agilização para a votação
das Leis Ordinárias Complementares; e do
Líder do PSB, indicando o Deputado Célio
de Castro membro suplente da Comissão, em
vaga cedida pelo PMDB. 2 - Cartas: da As
sociação Brasileira de Prevenção às Drogas,
solicitando audiência; de: Adriana Cristina
Câmara, Josely Aparecida E. Gotardo, Vi
viane M. B. Siqueira, Lúcia C. M. Erberich,
Dagmar Malgante Buch, Jane Stela Ditzel
e Mailor Lécio Azevedo, contra o PL n"
2.752/89. 3 - Telex: a favor do PL nO
2.752/89, da Distribuidora de Medicamentos
Paranaense Ltda; e da FCIA DACS Ltda.

11 - Correspondência expedida: 1-Ofícios:
convidando para a Mesa-Redonda sobre o
PL n9 2.752/89: ao Conselho Federal de Far
mácia, Abifarma, Fenafar, Academia Nacio
nal de Farmácia, Sindicato do Comércio Va
rejista de Produtos Farmacêuticos de Brasí
lia, Associação Médica Brasileira, Divisão
Nacional de Vigilância Sanitária e Medica
mentos, Conselho Federal de Medicina, As
sociação de Laboratórios Nacionais, Associa
ção Brasileira de Instituições Públicas e Ensi
no Farmacêutico, Conselho Federal de
Odontologia, Associação de Laboratórios
Oficiais Farmacêuticos, Abraprofar, ABC
FARMA, Conselho Regional de Farmácia
do Estado do Paraná, Associação Brasileira
de Hospitais, Secretaria de Defesa do Consu
midor de São Paulo, Federação Brasileira de
Hospitais, NESP, Nesco; ao Presidente da
Câmara, informando sobre a vinda a esta Co
missão do Ministro da Saúde; ao Presidente
da Câmara Municipal de Passo Fundo, infor
mando sobre o PL n" 2.570/89; à Presidenta
da Comissão Estadual da Condição Feminina
do Paraná, informando sobre as Leis Orgâ
nicas Complementares. Distribuição: Efetua
da pelo Senhor Presidente Deputado Joa
quim Sucena, em 18-4-90, para relatar: ao
Deputado José Viana, Projeto de Lei n"
1.199/88, que "Institui o "Dia Nacional do
Protético Dentário", do Deputado Guilher
me AfifDomingos; ao Deputado Carlos Mos
coni, Projeto de Lei n" 3.657/89, que "Dispõe
sobre a extinção progressiva dos manicômios
e sua substituição por outros recursos assis
tenciais e regulamenta a internação psiquiá
trica compulsória", do Deputado Paulo Del
gado. Dispensada a leitura da Ata da reunião
anterior, por terem sido distribuídas cópias
com antecedência e não havendo quem a qui-
sesse discutir, foi colocada em votação e apro
vada. O l'residente declarou aberto espaço
para breves comlll;J.icações e passou aos se
guintes avisos: foi confirmada a presença do
Ministro de Estado da Saúde, Dr. Alceni
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Guerra, na Comissão, amanhã, dia vinte e
'seis de abril, às dez horas, na sala vinte e
sete, plenário da Comissão de Agri~ultura

e Política Rural; confirmada a realização da
Mesa-Redonda, dia dez de maio, às dez ho
ras, no Auditório Nereu Ramos sobre o PL
n· 2.752/89, de autoria do Deputado Max Ro
senmann; a Mesa Diretora da Comissão, terá
audiência, com o Ministro de Estado do Tra
balho e Previdência Social; o Ministro Rogé
rio Magri, do Trabalho e Previdência Social,
adiou sem definição de nova data, sua vinda
à Comissão; a Ministra de Estado da Ação
Social comunicou que não poderá compare
cer hoje, sugerindo que a reunião de audiên
cia pública fosse transferida para o dia dezes
sete de maio próximo; a Associação Brasi
leira de Prevenção às Drogas, com sede em
Brasília, por seu Presidente, o Sr. Archibaldo
Deslandes Figueira, solicitou audiência para
entregar anteprojeto de lei que elaborou no
sentido de mobilizar as instituições de ensino,
entidades esportivas e Forças Armadas, para
esforço de esclarecimento da população so
bre política de prevenção às drogas. Moti
vado por este pedido, o Presidente propôs
à Comissão: engajar-se em levantamento do
quadro de dependência de drogas no País;
abordagem do tema - Tráfico de Drogas
- no início da Mesa-Redonda sobre o PL
n· 2.752/89; convocação do Diretor-Geral da
Polícia Federal e Secretário da Receita Fede
ral para uma exposição sobre a presença do
Brasil no Encontro Internacional de Repres
são ao Uso e Tráfico de Drogas Proibidas,
quando ele defendeu a necessidade da quebra
de sigilo em tomo de contas bancárias, cujo
dinheiro seja suspeito de ter sido arrecadado
por meio de ações criminosas; ida de mem
bros da Comissão a programas jornalísticos
de entrevistas da televisão e rádio, para dis
cussão do assunto. Para ti levantamento do
ência no País, o Presidente propôs: reunião
dos membros da Comissão de Seguridade
com as Assembléias Legislativas dos respec
tivos Estados, convidando-se a imprensa e
os principais responsáveis por atividades de
prevenção às drogas, destacando várias enti
dades; Mesa-Redonda sobre Educação Física
e Drogas; e projetos de leis específicos. Co
municou que participaria com o Deputado
Carlos Mosconi de encontro na Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, no dia vinte e
seis de abril, sobre transplantes de órgãos.
Ordem do Dia: discussão e votação: PL n·
4.213/84, que "Acrescenta parágrafos ao arti
go 3. da Lei n. 6.950, de 4 de novembro de
1981, que altera a Lei Orgânica da Previdên
cia", do Poder Executivo (Mens. n.311/84),
relator, Deputado Roberto Jefferson, com
parecer contrário; estando ausente o relator,
foi nomeado relator ad hoc o Deputado Jo
fran Frejat; não havendo quem quisesse dis
cuti-lo, foi colocado em votação e aprovado
o parecer contrário. PL n· 262/87, que "Auto
riza a União Federal e o Instituto de Adminis
tração Financeira da Previdência Social 
lAPAS a permutarem frações ideais de imó
veis que menciona, situados nos Municípios
de Caxias do Sul e de Pelotas, Estado do,

Rio Grande do Sul", do Poder Executivo
(Mens. n· 397/87), relator Deputado Anníbal
Barcellos, com parecer favorável; estando
ausente o relator, foi nomeado relator ad hoc
o Deputado Carlos Mosconi; não havendo
quem quisesse discuti-lo, foi colocado em vo
tação e aprovado. PL n· 1.024/83, que "Re
voga o art. 7. da Lei n" 6.309, de 15 de dezem
bro de 1975, que "altera a organização do
Conselho de Recursos da Previdência Social
e dá outras providências" , do Deputado FIo
riceno Paixão, relatora Deputada Lúcia Bra
ga, com parecer favorável, apensado o PL
n· 1.023/88 do Deputado Floriceno Paixão;
estando ausente a relatora, foi nomeado rela
tor ad hoc o Deputado Lúcio Alcântara; não
havendo quem quisesse discuti-lo, foi colo
cado em votação e aprovado. PL n· 4.641/84,
que "Garante ao profissional liberal compro
vação do tempo de serviço, para efeito de
aposentadoria, pela inscrição ou matrícula do
segurado no respectivo órgão de fiscalização
profissional", do Deputado Floriceno Pai
xão, relator Deputado Lúcio Alcântara, com
parecer favorável, nos termos do Substitutivo
da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação; o Deputado Jofran Frejat pediu
que fosse lido o texto do referido substitutivo
o que foi feito pelo relator; não havendo
quem quisesse discuti-lo, foi colocado em vo
tação e aprovado o parecer. PL n.7.789/86,
que "Determina que seja computado, para
efeito de aposentadoria do trabalhador urba
no, o tempo de serviço prestado no tabalho
rural e vice-versa", do Deputado Floriceno
Paixão, relatora Deputada Lúcia Braga, com
parecer pela prejudicialidade, tendo em vista
a aprovação do PL n· 2.570/89, na CSPAS;
estando ausente a relatora, foi nomeado rela
tor ad hoc o Deputado Djenal Gonçalves;
não havendo quem quisesse discuti-lo, foi co
locado em votação e aprovado o parecer. PL
n·l07/87, que "Dispõe sobre a aposentadoria
especial do advogado autônomo e determina
outras providências", do Deputado Renato
Vianna, relator Deputado Roberto Jeffer
son, com parecer favorável, apensado o PL
n" 2.919/89 do Deputado Doreto Campanari;
estando ausente o relator, foi nomeado rela
tor ad hoc o Deputado Floriceno Paixão que
pediu vista, sendo atendido peIo Presidente
que, em seguida comunicou que por ter mar
cada audiência com o Ministro Rogério Ma
gri, do Trabalho e Previdência Social, encer
raria a reunião, ficando para a próxima quar
ta-feira os dois últimos itens da pauta e convo
cou os membros da Comissão para areunião
com o Ministro da Saúde, Deputado Alceni
Guerra, amanhã às dez horas. Nada mais ha
vendo a tratar, foi encerrada a reunião às
onze horas e cinco minutos. E, para constar,
eu, Maria Inês de Bessa Lins, Secretária, la
vrei a presente -Ata que, lida e aprovada,
será assinada pelo Presidente, Deputado Joa
quim Sucena.

6' Reunião Ordinária (de audiêIlcia pública)
realizada no dia 26 de abril de 1990

Aos vinte e seis dÍas do mês de abril de
um mil novecentos e noventa, no plenário_

de número vinte e sete do Anexo 11 daCâma
ra dos Deputados às dez horas e trinta minu
tos, foi realizada a sexta reunião ordinária,
de audiência pública, da Comissão de Seguri~

dade Social e Família, com a presença do
Senhor Ministro de Estado da Saúde, Depu
tado Alceni Guerra. Compareceram os Se
nhores Deputados: Joaquim Sucena, Presi
dente; Abigail Feitosa, Floriceno Paixão,
Ruy Ne.~el, Jofran Frejat, Elias Murad, Gil
berto Carvalho, Carlos Mosconi, Djenal
Gonçalves, Borges da Silveira, Rita Camata,
José Carlos Coutinho, Lúcio Alcântara, Or
lando Pacheco, membros titulares; José
Queiroz, Geraldo Alckmin Filho, Célio de
Castro, Nelson Seixas, Anníbal Barcellos,
Ivo Mainardi, Orlando Bezerra, Carlos
Sant'Anna, Ervin Bonkoski, e José Luiz de
Sá, membros suplentes; Anna Maria Rattes,
Simão Sessim, Doreto Campanari, José Lou
renço, Jayme Câmara e Cristina Tavares,
membros de outras Comissões da Casa. Justi
ficaram a ausência os Deputados: Raimundo
Rezende e Messias Soares. Compareceram
também os seguintes convidados: Eleutério
Rodrigues Neto, do NESP-UNB; Maria Cris
tina F. Rodrigues, do Conselho Federal de
Farmácia; Ozélia P. Evangelista, do Cona
sems; Alina A. Souza, da Abrasco; José Eri
Medeiros, do Conasems; AritaG. H. Berg
mann, da Asedisa-RS; Leda Maria Simoni,
da Asedisa-RS; Carlos Eduardo Ferreira e
Sílio Andrade, da Federação Brasileira de
Hospitais. Havendo número regimental, o
Presidente declarou aberta a reunião e leu
o art. 256 caput, parágrafo 2· e parágrafo
5· do Regimento Interno orientando o proce
dimento a ser observado no decorrer dos tra
balhos. Dirigindo-se ao Senhor Ministro Al
ceni Guerra, o Presidente comunicou a preo
cupação dos parlamentares da Comissão com
as dificuldades enfrentadas pelo setor de saú
de e com o surgimento da meningite, raiva
silvestre, malária, dengue, entre outros males
que têm assolado algumas regiões do País,
motivos que levaram ao convite para que o
Ministro da Saúde comparecesse à Comissão.
Em seguida passou a palavra ao Senhor Mi
nistro que discorreu sobre o tema -'proposta
de política de saúde no Governo Collor -,
dentro do qual tratou dos problemas básicos
do baixo financiamento para o setor público,
do modelo adotado pelo setor de saúde, e
da gerência no Ministério; da formação de
grupos de trabalho que deverão promover
a desburocratização no setor, da compatibi
lização da estrutura física e tecnologia do Mi
nistério com as Secretarias Estaduais de Saú
ndo, para isto, normas e regras de implan
tação do programa; da existência de proble-,
mas operacionais como corrupção, insufi
ciência gerencial que dificulta a administra
ção do plano de saúde, partidarização na polí
tica de saúde e o absenteísmo dos profissio
nais de saúde. Encerrando a exposição o Se
nhor Ministro colocou-se à disposição para
responder às questões dos parlamentares. O
Presidente convidou para tornar assento jun
to a Mesa o Secretário Executivo do Minis
tério da Saúde, Dr. Luís Romero Cavalcanti
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Farias e deu início ao debate. Inscreveram-se
como debatedores os Senhores Deputados:
Geraldo Alckmin Filho, Elias Murad, Ruy
Nedel, Nelson Seixas, Anna Maria Rattes,
Abigail Feitosa, Jofran Frejat, Simão Sessim,
Célio de Castro, Carlos Mosconi e Cristina
Tavares aos quais o Senhor Ministro respon
deu ap6s cada interpelação. O Deputado
Carlos Mosconi sugeriu ao Presidente que
convidasse a Senhor Ministro para retomar
à Comissão quando o plano do Ministério
estiver concluído para novo debate. O Presi
dente pediu ao Senhor Ministro'que reser
vasse em sua agenda um dia por semana para
encontro com parlamentares'ao que o Senhor
Ministro respondeu dizendo que às ,quartas
feiras à tarde viria à Comissão para manter
o encontro solicitado e agradecendo o convite
para a presente audiência, finalizou sua ex
planação, cujo inteiro teor foi gravado e, de
pois de transcrito, será publicado. O Presi
dente convocou reunião ordinária para a pr6
xima quarta-feira, dia dois de maio, para deli
berar sobre projetos em tramitação na Co
missão. Nada mais havendo a tratar, encer
rou a reunião às treze horas e vinte e cinCÓ
minutos. E, para constar, eu, Maria Inês de
Bessa Lins, Secretária, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, será assinada pelo Presi
dente, Deputado Joaquim Sucena.

ConvidadolDepoente:

Dr. Alceni Guerra, Ministro de Estado da
Saúde

Interpelantes:

Dep. Geraldo Alckmin Filho
Dep. Elias Murad '
Dep. Ruy Nedel
Dep. Nelson Seixas
Dep. Anna Maria Rattes
Dep. Abigail Feitosa
Dep. Jofran Frejat
Dep. Simão Sessim
Dep. Célio de Castro
Dep. Carlos Mosconi
Dep. Cristina Tavares

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquinl
Sucena) - Havendo número legal, declaro
abertos os trabalhos desta reunião da Comis
são de Seguridade Social e Família. Esta retP
nião de audiência pública foi convocada para
ouvir o Sr. Ministro da Saúde, Dr. Alceni
Guerra, cuja exposição será sobre o tema
"Proposta de Política de Saúde do Governo
Collor".

Antes de passar à Ordem do Dia, esclareço
aos Srs. oradores e debatedores que a reunião
está' sendo gravada para posterior transcri
ção. Por isso, solicito que sempre falem junto
ao microfone. Para melhor ordenamento dos
trabalhos, submeto ao Plenário o seguinte
critério: os oradores terão vinte minutos para
sua exposição, de acordo com o art. 256, §
2·; e somente após terminarem a exposição
é que 'passaremos aos debates. Para apresen
tação das questões a serem debatidas, obede
ceremos à ordem de inscrição junto a Secre
taria. Cada debatedor deverá fazer sua for-

mulação no máximo em três minutos, tam
bém de acordo com o art. 256, § 5•. O expo
sitor a quem for dirigida a questão terá tam
bém três minutos para responder. Serão auto
rizadas, inicialmente, dez inscrições de deba
tedores, sendo que, se um debatedor, ao ser
chamado, declinar do seu direito, será cedida
a vez ao imediatamente inscrito.

A apresentação do Sr. Ministro Alceni
Guerra a este Congresso se toma pratica
mente desnecessária, membro que é desta
Casa. '

As preocupações somadas de todos os
membros da nossa Comissão e, ao mesmo
tempo, as solicitações deste Congresso no se
tor de saúde dão-nos agora, Sr. Ministro, con
dições para tentarmos definir I1ma política
de saúde' para este País. Ao ouvirmos os de
bates da última reunião ordinária, em que
assuntos os mais diversoss foram abordados,
ficou-nos uma visão das dificulda,des que de
verão ser enfrentadas pelo seu Ministério.
Falo aqui da meningite e de sua vacinação.

Quero referir-me também a notícias chega
das do meu Estado, de que estamos apresen
tando casos de raiva silvestre em um dos seus
municípios, já com algumas mortes; e ainda
aofecham~ntode muitos garimpos, onde gra
sa a malária, com a saída desses garimpeiros
para todas as partes do nosso País, como de
pósitos de malária.

Falo aqui do problema da dengue, enfim,
das inúmeras dificuldades encontradas nesse
setor, também quanto ao entendimento. E
isso, Sr. Ministro, todos n6s sabemos, depen
de de serem as verbas alocadas para o Minis
tério da Saúde, pois essas ações preventivas
não podem aguardar a solução dos problemas
orçamentários.

Há necessidade de se chegar a um entendi
mento, em curto espaço de tempo, para a
definição de uma política que resgate aquilo
que a Constituição prega, ou seja, que a saú
de é dever do Estado e direito do cidadão.

Procuraremos aqui, Sr. Ministro, mencio
nar, ainda que individualmente, mas sempre
pensando na coletividade deste País, assuntós
os mais diversos. E V. Ex', conhecedor que
é do setor e também de que esta Casa repre
senta a ressonância da Nação, haverá de en
tender as colocaç§es e dar-nos a oportuni
dade de levar um pouco de tranqüilidade aos
nossos Estados, à nossa população, com uma,
política definida, séria, concreta, que real
mente se faça presente, a fim de que a Consti
tuição seja cumprida.

Deste modo, Sr. Ministro, passaremos à
Ordem do Dia. Como disse inicialmente, tem
V. Ex' vinte minutos para fazer sua exposição
sobre o tema "Proposta de Política de Saúde
do Governo, Collor".

Tem a palavra V. Ex'

O SR. MINISTRO ALCENI GUERRA
- Sr. PresideJlte desta Comissão, Deputado
Joaquim Sucena, Sr" e Srs. Parlamentares,
é desnecessário que eu diga, de início, que
me sinto em casa. Afinal, esta é a minha
Casa, detentor'que ainda sou de,um mandato
parlamentar; Casa~ue, durante sete
anos, palmilhei todo~"corredores e ~~,l!-S

e na qual tive a honra de estar - quem sabe
- durante seu mais belo e hist6rico mpmen
to, que foi o da Assembléia Nacional Cons
tituinte.

Saúdo V. Ex" e afirmo que a tarefa que
me deu o Presidente Collor verga ~s ombros.
O setor saúde J,ro Brasil, como um todo 
e não me refiro âpenas ao Ministério da Saú
de atual ou antigo, diferente que é hoje, após
a incorporação do INAMPS - preocupa de
mais o Presidente da República e a todos
que têm nele hoje uma função executiva. Eu
lhes diria que o acúmulo não s6 de políticas
erradas, mas de descasos hist6ricos que se
sucedem desde o descobrimento do Brasil,
nos levou a uma situação angustiante em todo
o setor saúde, a que me referi no início de
minha exposição. Os problemas são os mes
mos, do mais longíquo Município brasileiro
ao gabinete do Ministro. Compilei-os de mo
do geral, em três grandes itens, problemá
ticaos e hist6ricos.

O primeiro trata do baixo financiamento
público do setor, situação que se arrasta há
séculos. Nenhum governo brasileiro, nenhum
sequer, seja dos tempos do Brasil Colônia
à República mai~odernapropiciou ao setor
saúde o mínimo de financiamento necessário.
Hoje, o setor saúde recebe do Poder Execu
tivo investimento em tomo de 1.8% do Pro
duto Interno Bruto. Outros 2% são alocados
pela iniciativa privada, perfazendo um total
de 3.8%. Uma totalização risível, mesmo se
comparada à de 'países comum sistemagover
namental mais frouxo, com recursos menores
e com'tradição nula em investimentos na área
social.

O segundo problema, é, sem dúvida, o mo
delo do setor saúde brasileiro. Historicamen
te nos debatemos com dicotomias, com su
perposições, com situações que, ao contrário,
ao invés de resolverem o problema da saúcle
no Brasil, sempre os têm agravado. Havia
uma separação absurda, inclusive física e or
ganizacional, entre o setor dito de medicina
preventiva e aqueles setores que se dedica
vam às medidas curativas; havia também uma
superposição de comandos institucionais den
tro do mesmo município e de gastos do já
escasso dinheiro nas mesmas atividades, para
se obter o mesmó fim, e havia, finalmente,
uma disputa de diferentes naturezas sobre
s liderança do sistema saúde em todos os ní
veis.

O terceiro problema, aquele a que me refe
ri deste o dia da posse do Ministério da Saúde,
é, sem dúvida, de todos o mais sério. Trata-se
da gerência no Ministério e em'todo o setor
saúde.

Para corrigir esse aspecto e enfrentar os
grandes problemas estratégicos do setor saú
de, o Presidente da República, Fernando Co
llor de Mello, já em sua campahha, assumiu
com a Nação o compromisso de triplicar os
investimentos públicos na área de saúde.

Se tivermos o mesmo acompanhamento
pelo setor privado, poderemos'dizer que, em
1995, atingiremos 10% do Produto Interno
Bruto em investimentos em saúde. A Lei Or
gânica da Saúde, que tramita nesta Casa e
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que está hoje na Comissão de Finanças, pro
põe 8% do Produto Interno Bruto em cinco
anos.

A vontade política do Sr. Presidente da
República de chegar a esse total de investi
mentos é indiscutível. Em todos os despachos
e manifestações que S. Ex' faz a respeito da
política de saúde no seu Governo, explicita
a intenção de elevar esse índice_de financia
mento para o proposto em sua campanha,
ou seja, três vezes mais.

Com relação ao sistema a que me referi,
no início como sendo caótico e que super
punha diversas ações, esta Casa se encarre
gou de resolvê-lo. Durante a Assembléia Na
cional Constituinte, foi vitoriosa a proposta
do Sistema Único de Saúde. E a lei orgânica
que aqui tramita se refere claramente à dispo
sição desta Casa em dar ao Poder Executivo
um modelo nacional que finalmente solucio
ne os problemas de saúde em todo o País.
A mim me parece que não há. mais o que
discutir quanto a este assunto. Esperamos
apenas a rapid~z, a agilidade que esta Casa
deva ter para aprovar esta lei em curto prazo
e dar ao Poder Executivo o instrUinento ne
cessário para a solução de tão grave proble
ma.

Com relação ao problema gerencial, nós
o atacamos desde o primeiro dia. Propusemos
ao Presidente da República que o Ministério
da Saúde invertesse suas ações tradicionais,
mudasse seu modelo de administração e pas
sasse a trabalhar' sob um enfoque que, em
administração pública no Brasil, até hoje foi
pouco utilizado. Refiro-me à gerência por ob
jetivos.

O Presidente da República, através do Mi
nistério da Saúde e do Conselho Nacional
de Saúde, apresentou a esta Casa e â socie
dade brasileira grandes objetivos, que devem
ser atingido's até 1995. Esses objetivos, dividI
dos em metas, e' essas metas, quantificadas
e qualificadas no tempo, serão apresentados
à sociedade por força de uma vontade conjun
ta de cUinprirmos a Lei Orgânica da Saúde,
ainda não promulgada, sob a forma de um
plano .quinqüenal. A lei é clara. Em um de
seus artigos, diz que o Poder Executivo, atra
vés do Ministério da Saúde, tem a obrigação
de apresentar., a cada mandato presidencial,
o seu plano quinqüenal. E nós faremos isso
entre os dias 20 de junho e 10 de julho. Todo
o Ministério trabalha sob esse enfoque. As
Secretarias Estaduais de Saúde, através do
Conass, assumiram conosCo, na terça-feira
desta semana, o comprpmisso de se engaja
rem nesta. tarefa e, juntos, apresentarmos ao
povo brasileiro um plano quinqüenal de de
senvolvimento do setor saúde.

Ainda quanto ao aspecto gerencial, autori
zou-me o Sr~ Presidente da.República que,
junto ao gabinete, montássemos três grupos
de trabalhos distintos, que irão enfocar, de
maneira diferente, três problemas relativós
à gerência.

O primeiro elaborará Uin programà'de des
burocratização do setor saúde, em um imenso
trabalho de organização e mé~odos que atin
girá todas as· unidades de saúde do Brasil,

independente da vinculação administrativa
que elas tenham.

Iniciamos esse processo no Rio de Janeiro
nesta semana, junto com o Secretaria Muni
cipal de Saúde e com a Secretaria Estadual
de Saúde. Em Brasília, nós o iuiciaremos nes~

ta sexta-feira.
O outro grupo-tarefa diz respeito ao treina

mento de recursos humanos. Assumimos com
o Sr. PresidelJ.te da República o compromisso
de, no primeiro ano do nosso mandato, trei"
nar todos os funcionários do setor saúde in
distintamente. Nos quatro anoS subseqüen
tes, esse treinamento será de rotina. .

Anteontem, em despacho com o Sr, Presi
dente da República, fomos autorizados a re
ceber da Secretaria da Administraçaõ Fede
ral toda a área física do antigo' Centro de
Treinamento de Recursos Humanos da Co
bal, situado em Brasília. Lá será a nossa Esco
la Nacional de Administração e Saúde, que
deverá ser criada ainda este ano.

Os braços estaduais serão feitos através do
Ministério da Educação, via escolas técnicas,
ou seja, através do's Cefets, que hoje contam
com escolas em todos os Estados brasileiros,
atingindo perto de duzentos e cinqüenta uni
dades, sendo que duzentas e quatro fOl::am
construídas recentemente e já estão em fun
cionamento.

O terceiro grupo de trabalho diz respeito
à compatibilização da nossa estrutura física
e tecnológica com as Secretarias de Estado
e de Saúde. Há um grupo de trabalho que
elabora parâmetros com referência a essa
compatibilização.

Queremos postos de saúde e equipamentos
semelhantes em todos os postos do mesmo
nível de referência no Brasil. Para isso: discu
tiremos também com o Conss - Conselho
Nacional de Secretários de Saúde - e com
o Conasems - Conselho Nacional de Secre
tários Municipais de Saúde - os parâmetros
e as regras para o estabelecimento dessa uni
dade, desta homogeneidade de estrutura físi
ca e de equipamentos.

Esses três grupos de trábalho elaboram,
junto ao gabinete do Ministro, todas as regras
de que necessitamos para maior implemen
tação do aspecto gerencial. Necessito dizer,
a bem da verdade, que isto não seria possível
sem a colaboração da Organização Pan-ame
ricana de Saiíde, que financia esses grupos
e nos indica os roteiros e as pessoas aptas
para dirigirem esse sistema implantado e ago
ra implementado.

Com referência à situação estratégica do
setor saúde no Brasil, eram estas três ques
tões que queria colocar nesta Comissão.

Nas primeiras semanas de visualização do
setor saúde, pude. depreender que existem
quatro sérios problemas de nível operacional,
local e de execução das ações de saúde.

O primeiro deles, que constatamos em to
do o território nacional- estamos providen
ciando o levantamento e o encaminhamento
a quem ~e direito para as devidas providên
cias, até porque· não diz respeito ao Poder
Executivo - é a corrupção que hoje grassa
nas unidades que prestam serviços à saúde.

Mandamos investigar as notícias e temos
evidências que as comprovam. Tudo faremos
para que este assunto tenha o encaminha
mento pertinente.

Não creio que um Ministro da Saúde tenha
de fazer proselitismo, quando se trata de caso
de corrupção. Não deve ficar com o Ministro
sequer por' cinco segundos um processo que
evidencie corrupção em alguma unidade.
Corrupção deve ser investigada e punida pela
Justiça brasileira, que é Poder autônomo.
Não cabe ao Ministério nenhum retardo. Evi
denciada a irregularidade, o ilícito penal, nos
so procedimento será o encaminhamento
imediato à Procuradoria da República, que
se encarregará dos trâmites posteriores.

O segundo problema que êncontrei, a nível
de operacionalização - como já disse - é
que a insuficiência gerencial se transmite na
forma clara da incompetência de quem a exe
cuta. Até por motivo de ordem histórica, as
pessoas que dirigem o setor saúde no Brasil,
principalmente médicos, jamais receberam,
em toda a sua carreira, treinamento de admi
nistração ou gerencial. Além disso, não têm
'propriamente vocação para essa tarefa.
Aliás, às vezes se esquecem de que a adminis-.
tração é uma ciência tão científica quanto
a medicina. Portanto, necessário se faz, ao
se deslocar um conceituado clínico ou cirur
gião para a área administrativa, prepará-lo
adequadamente, a fim de que possa ser~
bom gerente. Ele não tem a obrigação de
nascer sabendo as leis, normàs e técnicas de
gerência. Se não propiciarmos aQ profissional
da área de saúde o mínimo de formação em
administração, teremos sempre gerência ine
ficiente, porque os gerentes são incompeten
tes até por uma questão de formação.

O terceiro problema - aliás, muito grave
- diz respeito a uma chaga recente na polí
tica que hoje, em alguns Municípios, amarra
comp~etamente a execução das tarefas de ad
ministração de saúde. Trata-se da partida
rização excessiva do sistema. Eu diria que
essa partidarização, em alguns Municípios,
já atingiu o cidadão, o usuário, o paciente.
Este, às vezes, é eliminado de uma fila, seu
atendimento é recusado porque o partido que
domina o Município - o secretário e as estru
turas - faz daquela unidade de saúde um
instrumento de ação partidária, Essa pr-aga
recente se instalou no Brasil inteiro. Hoje
não conheço Estado algum da Federação que
possa estar completamente imune de tão ma
léfica interferência.

Passarei agora ao quarto problema, tão
grave como os demais, talvez o de mais difícil
solução. Gostaria de fazer, nesta minha pri
meira exposição na Câmara dos Deputados,
um apelo veemente aos nobres Deputados,
em sua maioria profissionais de saúde e, por
tanto, conhecedores do problema, no sentido
de que nos ajudem a solucioná-lo: caso con
trário não conseguiremos administrar e dar
eficiência ao sistema, não conseguiremos se
quer iniciar Uin proce~so de atenção à saúde
do povo brasileiro, com o absenteísmo dos
profissionais de saúde nos seus empregos.



5042 Quarta-feira 16 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Maio de 1990

Se pudesse utilizar uma figura retórica for
te, diria V. Ex" que há hoje no território
brasileiro uma imensa greve geral informal.
Quando os profissionais comparecelD, eles
~ fazem por curto período de tempo, atendem
mal seus clientes e se retiram rapidamente.
É evidente que podemos enumerar aqui deze
nas de causas que levaram a essa situação.
E, até simploriamente, poderíamos acrescen
tar algumas dêsculpas com referência a essas
causas. Tenho ouvido as mais diversas descul
pas de pessoas conceituadíssimas e bem for
madas culturalmente, dentre elas a de que
os salários são tão baixos que os profissionais
não podem cumprir as quatro horas pelas
quais são contratados ou o número suficiente
de horas. Tal desculpa não me parece que
sequer deva ser levada em conta. Não encon
tramos hoje, no Brasil, nenhum metalúrgico,
nenhum pedreiro, nenhum profissional de
qualquer outra qualificação que alegue isso:
que, pelo seu baixo salário, possa retirar-se,
após cumpridos vinte ou vinte e cinco por
cento do seu tempo de trabalho contratado.

Outro fato que freqüentemente se observa,
inclusive aqui em Brasília, é o da retirada
maciça dos profissionais dos seus locais de
trabalho por falta de equipamentos e de me
dicação. Seria absurdo admitir que esse pro
fissional tenha razão. Não identificou e nem
qualificou qual seria o equipamento ou de
que o paciente que ali está precisa. Não foi
feito sequer o diagnóstico para identificar se
ele teria ou não condições de ser atendido
naquela unidade. E os profis~ionais não com
parecem para atendê-los porque, alegam,
não há equipamentos e medicamentos para
fazê-lo. Qualquer outra das dezenas de ra
zões que me foram apresentadas não tem con
sistência alguma, do ponto de vista ético ou
moral, perante a sociedade brasileira.

Os profissionais de Saúde do Inamps, qUt-,
nos últimos anos, tiveram um percentual
grande de aumento real em seus·vencimentos
de trinta a cinqüenta por cento, e que hoje
ganham por quatro horas de trabalho.de cem
a cento e dez mil cruzeiros, também não com~

parecem ao serviço. Parece-me que não há
qualquer alegação a se fazer sobre o real valor
deste salário que, se comparado ao salário
normal de oito horas, ultrapassaria os duzen
tos mil cruzeiros.

. Os casos revelados Da imprensa, no último
fim de semana, em São Paulo e no Rio de
Janeiro, dentre os quais de um profissional
de saúde que atendeu a sua cota de dezesseis
pacientes em menos de uma hora e se retirou,
dizem respeito exatamenté a profissionai:> do
Inamps, que ganham mais de cem mil cruzei
ros por quatro horas de trabalho.

Este é um problema que devemos enfren
tar conjuntamente - .Poder Executivo e Po
der Legislativo. Não há nada que se possa
fazer para administrar o setor saúde, quando
se, vê que os profissionais não cumprem seu
mais elementar dever de contrato assinado,
que é o comparecimento no locál e hora exa
tos do seu trabalho e a permanência até o
fim. do tempo para o qual foram contratados..

Relatei a V. Ex" rapidamente três proble
mas estratégicos e quatro operacionais, pin
çados dentre os mais graves que temos, pela
exigüidade do tempo, nos vinte minutos que
me concedeu o Sr. Presidente.

Coloco-me à disposição dos colegas Parla
mentares para debatermos e aprofundarmos
o assunto. Mas, como disse a V. Ex", se pu
desse sair daqui com um apelo veemente,
de ajuda, um apelo de colaboração, para que,
juntos consigamos solucionar o problema,
transferiria o pedido clássico de aumento de
verbas no Orçamento, que também não posso
deixar de fazer a V. Ex", para ajudar nesse
ponto crucial, para que possamos enfrentar
finalmente de frente esse problema, que é
o do absenteísmo dos médicos e profissionais
de saúde junto aos seus locais de trabalho.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim
Sucena) - Antes de entrar no debate, gosta
ria de convidar o Secretário-Geral Executivo,
Dr. Luíz Romero Cavalcanti Faria, para fazer
parte da Mesa, tendo em vista que podem
surgir questionamentos diretamente ligados
a sua pessoa.

Passo a palavra, inicialmente, ao Deputado
Geraldo Alckmin Filho.

O SR. DEPUTADO GERALDO ALCK
MIN FILHO - Sr. Presidente da Comissão
de Saúde, Deputado Joaquim Sucena, esti
mado Ministro, Deputado Alceni Guerra, Sr.
Secretário-Geral Executivo, Dr. Luíz Rome
ro, Sf" e Srs. Deputados presentes, inicial
mente, cumprimento o Sr. Ministro pelo
diagnóstico que traçou da área da saúde, pela
sua ll,lcidez e, principalmente, pela vontade
política de fazer com que realmente a saúde
no Brasil seja uma prioridade. Aproveito ain
da a oportwtidade para fazer uma indagação
ao' Sr. Ministro sobre' a nova Lei Orgânica
da Saúde. Na realidade, essa lei analisa cinco
Pontos: Primeiro, estabelece o comando úni
co na área da saúde, o que já ocorreu, na

'medida em que,. na esfera federal, o Inamps,
hoje - graças a Deus - já está sob a batuta
do Ministério da Saúde. Antes, tínhamos o
Mini!itro da Saúde de um lado; o dinheiro
da saúde em outro Ministério, o então Minis
tério da Previdência e Assistência Social. Ho
je, já temos o comando único na áreaJie
saúde, com o Inamps dentro do Ministério
da Saúde; segundo, descentraliza as ações e
serviços de saúde para Estados e Municípios;
terceiro, comp conseqüência da descentra
lização, há o repasse de recursos, segundo
os critérios populacional e técnico, para esses
Estados e MuniCípios; quarto, a'relação entre
o setor público e o privado; e, quinto, o con
trole da sociedade, ou seja, os instrumentos
para que a sociedade controle esses recursos
e discuta as prioridades.

Minha indagação se refere àquilo que pen
so que seja o âmago do problema da saúde,
que é a descentralização. O Sr. Ministro colo
cou muito bem a dificuldade, além da falta
de dinheiro, por não ter sido no Brasil, até
hoje, a saúde uma prioridade nacional~o pro-

blema gerencial. Aí está o cerne da questão.
Há um princípio que diz que não deve o Esta
do fazer aquilo que o Município pode fazer
e não deve a União fazer aquilo que o Estado
pode fazer, ou seja, deve o poder mais próxi
mo, que é mais fiscalizado, mais transparen
te, sob os olhos do cidadão, controlado pelo
contribuinte, sero executor.

Fui Prefeito da minha cidade natal - Pin
damonhangaba - e lá o médico, que recebe
um quarto do salário de um médico federal,
cumpre seu horário religiosamente. Então,
creio que só resolveremos os problemas se,
na realidade, houver descentralização efetiva
das ações e serviços de saúde para os Municí
pios, como o poder mais próximo e, em refe
rência estadual, para os Estados, principal
mente num País continental como o Brasil,
onde é impossível de Brasília controlar todas
as ações e serviços de saúde.

Nesse sentido, queria um detalhamento uni
pouco maior por parte do Sr. Ministro da
Saúde, em primeiro lugar, em relação a sua
visão da Lei Orgânica da Saúde nesse aspec
to; em seguida, sobre essa vontade efetiva
de descentralização para os Estados e Municí
pios, na execução das ações e serviços de
saúde.

O SR. MINISTRO ALCENI GUERRA
- Deputado Geraldo Alckmin, quero iniciar
cumprimentando V. Ex' pelo excelente traba
lho que fez, quando relatava' a referida Lei
Orgânica da Saúde. Quero também deixar
bem claro para V. Ex' que os controles não
se esgarçam na descentralização. Pelo contrá
rio, fortalecem-se. Nada mais fácil de contro
lar do que o fato de a sociedade ter a visão
clara sobre o que acontece ao seu redor e
poder acompanhar a aplicação desses recur-'
sos. No Ministério, temos propugnado por
isso e sinalizado claramente nesse sentido.
Em qualquer Município brasileiro que visita
mos, de nenhuma ação de saúde deixa de
ter conhecimento - ação política e adminis
trativa de saúde - o Secretário Municipal
de Saúde. E nenhuma dessas ações deixa de
ser feita em completo acordo com a Secre
taria Municipal. A descentralização traz o
fortalecimento do controle.

Quanto à Lei Orgânica da Saúde, participei
de sua discussão e posterior votação. Estou
de acordo em que ela é um.instrumento mo
derno e necessário ao povo brasileiro, para
a gestão do seu sistema de saúde.. Encontrei,
na mjnha visão de PoderExecutivo, na minha
visão de Ministro de Estado, responsável pela
execução dessas ações 'que a lei determina,
duas únicas falhas que me pareceram que to
lheriam a ação do PoderExecutivo. A primei
ra delas é a ausência de uma referência clara
nas atribuições do Ministério da:Saúde sobre
o planejamento estratégico. E não me refiro
ao planejamento organizacional, operacio
nal, já enfatizado claramente na parte da
competência dos Municípios. O 'planejamen
to estratégico é absoluta.mente necessário
porque o Brasil é um País de situações díspa
res, de aiferenças regionais brutais. ~e não
.tivermos um planejamento centralizado, sim--
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pies, que possa sugerir ao Conselho Nacional de d,enunciar isso à Nação. Ent~o, pela falta ao Brasil, ou menos que o Brasil, só a Guate-
de Secretários de Saúde, Canass, e ao Minis- de uma estrutura enxuta de auditoria, o Tri- mala e o Paraguai, na América Latina. Não
tro as diferenças regionais que precisam ser bunal de Contas encontra-se hoje abarrotado há dúvida de que estamos em boa companhia.
enfrentadas e observadas, não teremos um de processos das Secretarias Municipais e Es- SI. Ministro, repito, esta é a primeira per-
instrumento muito importante da ação da po- taduais de Saúde. gunta, ou seja, se há estudos dessa reestrutu-

, lítica da saúde. Se não tivermos esse planeja- Em toda a Lei Orgânica, só identificamos ração acredito que sim,da Secretaria de Vigi-
inento centralizado - que não é a superes- essas duas ausências, que me parecem sana- lâneia Sanitária e se há maiordisponibilidade,
trutura que os Ministérios tiveram no passa- das, porque um Parlamentar apresentou duas principalmente humana. Queria hzer a se-
do, mas ~implesmente uma organização, um emendas que se referem exatamente a esse guinte sugestão, Sr. Ministro: salvo engano,
órgão flexível, pequene,-4eapenastrêspes-----1llli'sitoO TP,'<t"níf". d"lpLnJ>Tf"."p-mp "df".oll"- _tQdo~_os Estados dª_fecIeJ:"lição_têlllescolas
soas, três funções dentro da sua estrutura - d~-~~-~o~~~i~-b;a~Ú~i~~:-- -- __ o' - -'-,- -- - oficiais federais de farmácia. -Como já fui di-'--
não teremos como evitar que, nó Brasil, haja retor de uma delas; sei que' em Illuitas há
quatro mil e quinhentos sistemas únicos de O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim laboratórios de controle de qualidade, sendo
saúde. Se deixannos inteiramente aos Muni- Sucena) - Passo a palavra ao nobre Depu- que, em algumas, há até mesmo curso de
cípios todo o planejamento, teremos dificul- tado Elias Murad. mestrado em tecnologia de alimentos. A su-
dades em ver as diferenças regionais, em ver O SR. DEPUTADO ELIAS MURAD _ gestão que faço é no sentido de se estudar
o repasse de verba, do ponto de vista popula- Caro colega, Presidente dá Comissão de Se- a possibilidade de mobilizar esse enorme po-
ciona! e epidemiológico. Teremos dificulda- gurjdade, Saúde e Família, Deputado Joa- teneial das nossas Escolas Federais de Farmá-
des maiores ainda, quando quisermos colocar quim Sucena, Exm9 SI. Ministro da Saúde, cia para análise de qualidade de medicamen-
aquilo que a lei determina ao Ministério. Deputado Alceni Guerra, SI. Secretário-Ge- tos e de alimentos.

A Lei Orgânica da Saúde, em um dos seus ral, Dr. Luiz Romero, caros colegas Parla- A segunda pergunta, Sr. Ministro, é uma
artigos, passa. ao Ministério da Saúde, com mentares, o Sr. Ministro, na sua exposição, definição de V. Ex' porque ainda não percebi
o prazo de dois anos paraa sua implantação, resumida, devido à limitação do tempo regi- isso nas diversas manifestações, divulgados

. a formação e a implementação de um sistema mental, expôs coril clareza uma situação so- principalmente pela imprensa, sobre a Cerne.
de informações em saúde. O sistema de infor- bre a qual todos nós, que trabalhos na área, Há certo temor entre os colegas médicos e
mações em saúde, que abrange todos os ní- temos meditado. Trata-se do desprestígio po- farmacêuticos sobre os destinos da Cerne,
veis e todos os Municípios brasih;:iros-cerca lítico e financeiro, se assim o podemos definir que, que, mal ou bem, na minha opinião,
de quatro mil e quinhentos - não prescinde, que até agora tem atingido a área de saúde principalmente no que diz respeito ao forne-
em hipótese alguma, de um serviço informa- no Brasil, particularmente o Ministério da cimento de medicamentos às populações ca-
tizado, de uma estrutura de informática. E Saúde. J~ tive inclusive oportunidade de ci- rentes, tem cumprido sua função.
isto é absolutamente impossível hoje. Não tar, há alguns anos, um fato sugestivo. No SI. Ministro, outra pergunta se refere li

há analista de sistema nesta terra que consiga Governo passado, quando se tentava fazer uma notícia que li, se não me engano hoje,
aplicar, nesse sistema caótico, diferente e dís- uma composição parlamentar de apoio ao em um dos jornais de Brasília, de que o Minis-
par, um programa de computador. Precisa- Executivo, certo Governador, de um dos tério da Saúde estaria importando um inseti-
mos homogeneizar os sistemas administrati- maiores Estados da Federação, ao ser ques- cida, melhor dizendo, um agrotóxico, o
vos, a fim de que, em cada unidade do setor tionado acerca do fato de determinado parti- DDT, para controle de malária na região
de saúde, em cada lugar do Brasil, h~ja o do, para apoiar o Governo estar pleiteando Amazônica. Sabemos que o DDT, composto
inesmo modelo de administração, para que um Ministério de maneira totalmente despro- organoc\orado, está proibido na maioria dos
se possa introduzir aí um programa de infor- positada, disse: "Dê a ele o Ministério da países, principalmente por sua elevada toxici-
mática. E, se não tivermos uma estrutura de Saúde" Isso vem mostrar o desprestígio polí- dade e também pelo fato de suá meia -vida
planePlmento centralizado, não haveria qual- tico e financeiro de forma até incorreta, como ser muito longa. Basta dizer que há cerca
quer possibilidade de acompanhar esse pro- V. Ex' enfatizou muito bem, no início da su, de alguns anos foram detectados resíduos de
cesso de organização, pelo menos semelhante apresentação. Mas, Sr. Ministro, quero fazer DDT nas praias da Groelândia, provenientes
em todos os Municípios brasileiros. algumas colocações e duas ou três perguntas. do seu emprego na Guerra de 1939 a 1945.

O segundo item que me pareceu faltar na Recentemente V. Ex' até reproduzi em um É um produto com poder residual de perma-
Lei Orgânica da Saúde é o instrumento que dos meus pronunciamentos fatos que denu- nência, uma meia-vida em torno de quinze
possibilite ao Ministério acompanhar a exe- ciam a fraude de medicamentos no Brasil dis- anos, se não me falha a memória. O Minis-
cução dos- seus programas e a aplicação dos se à imprensa nacional que os remédios brasi- tério da Saúde está pretendendo utilizar'esse
seus recursos. O sistema de auditoria, ausen- leiros não passam por uma fiscalização ade- organodorado na Amazônia, com o que esta-
te na lei, que possa dar ao Ministério acapaci- quada, ameaçando a saúde do consumidor. mos receosos pelos motivos que acabamos
dade de acompanhar a execução das ações A fiscalízação falha é atribuida a falta de mão- de apresentar.
e a aplicação do dinheiro, parece-nos funda- de-obra suficiente e especializada, capaz de Finalmente, SI. Ministro, quais os progra-
mental. Essa auditoria, na nossa visão, ainda analisar em grande quantidade a composição mas que o Ministério da Saúde pretende im-
a ser submetida e regulamentada por normas dos medicamentos. Por coincidência, naque- plementar agora, tendo à frente de sua Pasta
e leis, deveria atuar unicamente sobre as Se- le dia, no plenário, denunciei uma dipirona V. Ex' que tanto trabalhou na Assembléia
cretarias de Estado de Saúde, que fariam a de um chamado Laboratório Natus Ltda, do Nacional Constituinte, não só apresentando
investigação e a auditoria sobre os Municí- Rio de Janeiro, que não tinha dipirona algu- propostas, mas, sobretudo, apoiando aquelas
pios; e estes auditariam os seus sistemas de ma. Era uma, total fraude. R-ealmente, Sr. particularmente ligadas à área de saúde, na
saúde e as entidades que neles prestam'assjs- Ministro, vemos aqui sua preocupação com questão da prevenção e do tratamento dos
tência ao cidadão. Mas também precisamos essa área, e nossa primeira pergunta surge usuários de drogas?
prever que, de repente, em alguma época, dessa preocupação: Qual é a atual situação Existe um órgão oficial, o Conselho Fede-
quiçá longínqua - quem sabe, em algum Es- da Dimed Divisão Nacional de Vigilância Sa- ral de Entorpecentes Confen que tem atuado
tado não tão longínquo -algl1m governador, nitária de Medicamentos que tnta exatamen- mais na área de controle e de repressão. Dou
não muito' compromissado com os preceitos te do registro e, evidentemente, da'Secretaria um exemplo. Há alguns. anos, o Brasil fez·
éticos e morais, possa estabelecer um sistema de Vigilância Sanitária? Sabemos que, por um convênio com as Nações Unidas para re-
de· auditoria que ,Jrivilegie, no Município, recomendação do OMS, os países devem gas- cursos da ordem de 10 milhões de dólares.
pessoas de sua conf nça, que gastarão a rodo tar, no mínimo, einco dólares em fiscalização Desses, 6 milhões de dólares seriam aplicados
o dinheiro da seguridade social, pago pelo para mil dólares de medicamentos comercia- na área de controle e repressão da droga,
Poder Central. Nessas ocasiões, é preciso que lizados. No mínimo, repito segundo o OMS. área mais ligada à ~olícia Federal, e 4milhões
a auditoria do Ministério tenha capacidade O Brasil gasta menos de meio dólar. Igual de dólares salvo engano, na área de preven-
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ção e tratamento. Devido a inexistência de
programas, esse dinheiro está vem vias ou
chegou mesmo a ser devolvido aos órgãos
das Nações Unidas:

São estas as questões, Sr. Ministro. Agra
deço a V. Ex' e o parabenizo pelo sua sucinta
apresentação de clareza meridiana, que nos
tranqüilizo.u em v~rios pontos.

O SR. MINISTRO ALCENI GUERRA
- Deputado Elias Murad, alegro-me em tê
lo como aliado numa questão sem que tenha
mos conversado ou combinado sobre ela.
Confesso até - e lhe peço desculpas pelo
fato - que não conhecia a opinião de V.
Ex' a respeito da Dimed e da Secretaria de
Vigilância Sanitária. Fui mal compreendido
nesse assunto e não sei se feri alguns inte
resses ou se é uma predisposição ideológica,
não esquerda/direita, mas no conjunto de
idéias - quando disse que a Dimed possuía
uma estrutura que não podia continuar como
estava, que não havia qualquer possibilidade
de cumprir seu papel se continuasse execu
tando as tarefas como vinha fazendo. Fui cas
tigado com reclamações ressentidas, até de
funcionários da Dimed, que teriam nos últi
mos anos, num esforço hercúleo e heróico,
merecedor de todo o aplauso, reduzido de
30 mil para 10 mil processos naquela entida
de. Tive uma reunião muito boa com esses.
funcionários, em que chegamos ao entendi
mento de que um organismo que possa ter
sob seu-comando 10 mil processos é um orga
nismo errado e ineficiente. Não usei a palavra
incompetência em momento algum, porque
incompetência se refere a uma qualidade pes
soal; era ineficiente como um todo. Elabora
mos, junto com o Dr. Oscar Baldur Schubert,
nosso Secretário Nacional de Vigilência Sani
tária, que se encontra presente, projeto para
eliminarmos definitivamente essa situação,
projeto esse que vem ao encontro da proposta
de V. Ex' Pretendemos que o INCQS, da
Fiocruz, laboratório excepcionalmente bem.
aparelhado e conceituado, seja a nível nacio
nal o laboratório de referência, seja fiscali
zador, que a análise dos produtos se realize
descentralizadamente, priorizando a estrutu
ra das universidades nos Estados, com suas
Faculdades de Farmácia e seus laboratórios.
Parece-me ser essa a única saída num país
de! 150 milhões de habitantes e dezenas de
milhões de empresas grandes, médias e pe
quenas, ,que apresentam constantemente pe
didos de autorizações para entrada no mer
cado de no,vos produtos. Não vejo outra saí
da. Alegro-me muito em tê-lo como aliado
sem sequer termos conversado. Não consigo
ver outra saída: o, poder central não conse
guiria ter sob sua estrutura, em Brasília ou
no Rio de Janeiro, número lluficiente de pro
fis,si.@nais no 'lab(>ratQrio para a,te.!1derl' à qe
manda de pedidos de" registro de produtos.
A descentralização me parece ser a única for
·ma possível. Hoje, já concordam conosco to
dos os funcionários da Dimed e da Secretaria,
Nacional de Vigilância Sanitária de que essa
'é a melhor maneira de resolverinos a questão.

Sobre a Cerne, realmente não houve divul
gação excessiva, talvez tenha havido informa-

ções sobre a atual situação da Central de Me
dicamentos. O Presidente Collor deu um
grande presente à saúde do Brasil quando
transformou a Cerne de autarquia em empre
sa pública. Ela adquirirá agora flexibilidade
para atuar no mercado, realmente. Quere
mos transformá-Ia numa potência empresa
rial brasileira. No setor saúde poderemos ter,
com absoluta certeza, uma estatal eficiente.
Não vejo como atacar a presença de uma
estatal nesse setor, mesmo no auge dos ventos
liberalizantes que varrem o País. E esse pre
sente, V. Ex' pode ter certeza, será bem usa
do. Queremos a vinculação técnica - antes
que seja de novo mal interpretado - muito
estreita entre a Cerne, Biomanguinhos e For
manguinhos, órgãos da Fiocruz. Não é possí
vel que um laboratório de excelência como
o Bi9manguinhos, continue produzindo ao
léu. E preciso que sua pesquisa produza resul
tados práticos comerciais e industriais. Que
remos essa vinculação de Biomanguinhos e
Farmanguinhos com a Cerne. Se conseguir
mos excepecionais quadros,gerenciais e a ve
locidade que todo o Governo hoje imprime
às suas ações, teremos sem dúvida na Cerne
um grande instrumento de desenvolvimento
nessa área. Nos próximos dias, divulgaremos
sua estruturação como empresa pública e seus
novos quadros gerenciais, mas temos muitas
esperanças de que ela possa transformar-se
nesse instrumento que todos desejamos.

Quanto à sua referência aos usuários de
drogas, concordo com V. Ex', inclusive na
análise da incapacidade do Governo de utili
zar todos os recursos que obtinha externa
mente, devido à má planificação e à má con
dução do processo. Quero dizer que isso não
é exceção. Todos os organismos do Brasil
sofriam do mesmo impacto, da mesma molés
tia, ou seja, a incapacidade de usarem os re
.lirllbs que com 'muito custo se consegue lá
fora. Pretendemos, em relação aos usuários
de drogas, dar um enfoque excepéipnalmente
forte a algo ainda não' divulgado: a nossa
atua~ão na educação para a saúde. ,

O Ministério da Saúde, 11'8 setor saúde,
se assim podemos dizer, teria, a grosso modo,
três áreas de atuação: prevenir doenças, curar
doença e educar para a saúde. Podemos resu
mir toda a atuação do setor saúde' nesses três
itens. A educação para a saúde não teve a
eficácia e eficiência por escolha inadequada
do modelo de divulgação e de educação, mas
é tão importante que eu posso citar estatís
ticas de organismos internacionais conceitua
díssimos que dão como 50% das causa;s de
doenças aos hábitos de vida e apenas 5%
de ordem genética. O setor saúde pode atuar
sobre' esses hábitos de vida com educação
para a saúde, nosso terceiro tripé de atuação.

Com referência especialmente ao uso de
drogas, a chaga, citada por V. Ex' deve ser
maior a determinação do Ministério da Saú
de, atuando na educação e na prevenção. Pa
ra quem já está viciado é um problema cons
trangedor, é uma chaga, é um infortúnio. O
Ministério tem os instrumentos de controle,
vai atuar com eles, mas é na prevenção e
na educação que devemos atuar com maior

rigor, não mais simplesmente produzindo fo
lhetos e cursos. Queremos atuar informal
mente nos meios de divulgação. O que atinge
o brasileiro hoje como meio de comunicação?
É a televisão. Quais são os programas que
atingem o cidadão? Temos vinte ou trinta
programas de altíssima audiência. É nesses
programas que tem de comparecer o Minis
tério da Saúde, subliminarmente, para edu
car para a saúde.

Quanto ao DDT a que V. Ex' se referiu,
externando preocupação com o org!lnoclo
rado, que pode ser prejudicial por gerações,
é uma preocupação que também temos. As
importações de DDT estão suspensas tempo
rariamente, para que analisemos tecnicamen
t~ o seu uso e a forma pela qual foi adquirido.
E uma atitude natural de quem assume inves
tigar procedimentos antes que possa convi
dá-los. Mas externo uma preocupação: as re
ferências científicas que temos até agora nos
dão conta de que o DDT é o único instru
mento que podemos usar nas zonas endê
micas de malária. Os demais são muito frá
geis, duram pouco, são de custo muito alto
e não podem solucionar nosso gravíssimo
problema de malária atualmente. Está aqui
presente O' DI. Waldir Arcoverde, Secretário
da área, Presidente da Fundação Nacional
de Saúde, que inclui a Sucam e a Sesp, que,
em discussão aprofundada conosco, relatou
nos que não há outro elemento químico que
pode ser utilizado nas paredes de uma casa
na selva, sem provocar, sequer em níveis per
centuais baixos, o mesmo efeito que o DDT.
Temo que um ecologista nato, empedernido,
como o Ministro da Saúde, tenha de engolir
um grande sapo nos próximos dias e autorizar
o uso do DDT.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim
Sucena) - Tem a palavra o Sr. Deputado
Ruy NedeI.

O SR. DEPUTADO RUY NEDEL-Sr.
Presidente, caro SI. Ministro Alceni Guerra,
Deputado a quem aprendemos a conhecer
aqui em rodas de mate a tertúlias informais.
Não é como dessa afetividade surgida ao lon
go das rondas da noite morta, em sessões
extensas da nossa Constituição que parabe
nizo o novo Governo pela escolha do Minis
tro da Saúde. S. Ex' é uma pessoa talhada
para o ramo, com sensibilidade política e so
cial muito apurada. Temos certeza de que
prestará grandes serviços à Nação brasileira
nessa área.

Nobre Secretário-Geral Luiz Romero, Sr.
Minisfro, antes de mais nada, desejo fazer
uma sugestão apenas para que V. Ex' tenha
cuidado. Quando assumi a Superitendência
do INAMPS, descobri, quase por acaso, até
porque nos escondiam, em torno de 30 tone
ladas de medidamentos vencidos nos arma
zéns daquele Instituto, em Porto Alegre, e
as farmácia dos postos estavam quase todas
vazias. É preciso lembrar também que nós,
do Sul do País, temos um curso 'de 'consumo
de medicamentos, fato para o qual o poder
central não se dava conta, não se preocupava
e os medicamentos de uso no inverno chega-
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vam ao Rio Grande do Súl exatamente no
verão. O inverno também era verdadeiro.
Mesmo deltro do Estado, 110 início, verifica
mos que o medicamentos levavam cerca de
dois meses ou mais para de Porto Alegre che
garem até a famárcia do posto do INAMPS.
Conseguimos reverter esse quadro num pe
ríodo de 48 a 72 horas. são pequenas provi
dências de grande repercussão social. Estan
do alerta, V. Ex' poderá resolver problemas
cruciais no fornecimento de medicamentos
existentes, em que o patrimônio público aca
ba perdendo-se por questões como as que
explanei rapidamente.

Além disso, Sr. Ministro, gostaria de saber
como pretende, mesmo como a inflação bai
xa, ou sem inflação, é mais fácil o controle
dos recursos da União enviados aos Estados
e Municípios - apenas com auditorias fazer
controle eficaz dos recursos, a fim de terem
sua distribuição efetiva para a finalidade a
que se destinam.

Há n'Jtícias de Estados que diminuíram seu
orçamento na área da saúde ma medida em
que a União lhes destinava mais recursos.
Estados 'que eliminaram do seu orçamento
a área da saúde porque recebiam recursos
da União Federal; Estados e Município que
lucravam com recursos que provinham da
União. Tal situação não pode continuar.

A Constituição e a nova Lei Orgânica da
Saúde mostram claramente que há uma res
ponsabilidade conjunta. O SUS não funcio
nará se não se controlar bem essa questão.

Outra preocupação que tenho como inte
riorano, perdoem-me, é com as pequenas e
médias cidades do interior do País, onde, po
demos dizer um médico dos quadros da Previ
dência é efetivamente um marajá em relação
a um outro, às vezes o próprio, quando traba
lha dentro do ,hospital. Em dezembro, con
versava com o médico de uma respeitável
cidade que ganhava, à época, 25 mil cruzados
do INAMPS para atender a 16 pacientes, ga
nhava mais 4 mil cruzados para ficar noites
e dias, 24 horas por dia, todo os dias da sema
na, úteis e feriados, à disposição da socie
dade, sendo invadido na sua privacidade, pois
sabemos muito bem como é a vida de um
médico.

Sr. Minsitro, quero aprofundar-me - não
era minha intenção, mas como V. Ex' levan
tou a questão tenho a impressão de que os
demais inscritos não abordarão o assunto 
um pouco na questão da partidarização. Para
benizo-o pela idéia. Este humilde Parlamen
tar, depois de ter sido médido do tribunal,
de ter dez anos no serviço público em funções
burocráticas, sempre concursado no Estado
ou no Tribunal Regional do Trabalho, em
Porto Alegre, saiu da faculdade, na cadeira
de cirurgia, pelo gosto da querência missio
neira - todos sabem que ela é telúrica e
muito enraizada - abandonou tudo para ter
o direito ao seu gosto à sua sociedade e contri
bpir efetivamente na área da saúcie naquela
região fronteiriça com a Argentina}Enfrentei
casos como o de um médico reformado das
Forças Armadas, que, usando da farda, com
,um revolver 44 na cintura, invadiu o hospital

onde eu era o único médico no município,
ameaçando-me. Tive de dizer que cuspiria
no cano e para ele só haveria uma opção
se puxasse o gatilho: detoná-la, mas com a
minha saliva. Felizmente, não chegou a esse
ponto. Passei anos e anos sem ter o direito
de ser médico credenciado devido à indecên
cia que se chama partidarização; é o uso da
política agredindo às vezes até a sociedade,
porque determinado elemento ideologica
mente não se coaduna com quem está no
Governo num momento da história de uma
Pátria. É uma indecência repito. Não ia citar
nomes, porque não gosto de falar de alguém
quando está ausente. Mas em 1982, numa
pequena região, tive a sorte de ter obtido
32.000 votos nas umas; não assumi o mandato
nesta Casa e fiquei como suplente. Por este
fato, em 1983, houve a necessidade de, atra
vés da partidarização, procurar pisar exata
mente num médico honrado, que não tinha
cargo público, pois havia largado os cargos
públicos conquistados por concurso e estava
trabalhando para a sociedade vinte e quatro
horas por dia. O torniquete da pressão foi
tão grotesco que eu, pessoalmente, já como
médico credenciado, cheguei, em julho de
1983, a fazer relatórios de seis fichas de can
a, todas elas ocorridas entre uma e cinco ho
ras da manhã, e houve um processo de de'scre
denciamento nojento, abjeto. Perdoe-me,
Sr. Ministro, o Superintendente do INAMPS
na época ocupa hoje um cargo de, relevo no
Governo, no Ministério encabeçado por V.
Ex': chama-se Oscar Baldur Schubert. É la
mentável mais ainda porque aprendi a conhe
cer' a pessoa, os moldes, o sistema de ação
de Oscar Baldur Schubert quando passei a
ser superintendente, em 1985, da mesma ins
tituição da qual ele havia sido su'perinten
dente. Sei que é uma pessoa honrada e que
não gosta desse tipo de apartidarização. No
entanto, teve a dobradiça da coluna excessi
vamente lubrificada para dobrar-se a impo
sições e praticar atos que eu sei que ele, como
pessoa, destestava. Sei que V. Ex', efetiva
mente, vai eliminar a partidarização em todos
os níveis, seja a ação de um prefeito, indepen
dentemente de partido, seja de um Governo
de Estado. Mas deve estar alerta também
dentro do seu setor. Sei que V. Ex', mesmo
que o Presidente da República quisesse forçá
lo a agir assim, não teria sua dobradiça lubrifi
cada a tal ponto. Mas é preciso estar alerta,
porque além disso ocorre dentro dos postos
do INAMPS, especialmente nos - grandes
- postos das capitais, algo similar, interna
mente, além do processo de corrosão, tam
bém o de ganância. A partidarização pode
não ocorrer somente por meio de partidos
que detenham o poder no setor púbfico, mas
também dentro de uma estrutura indepen
dentemente da idéia partidária, mais pelo
gosto de pisar, perseguir e de 'inventar, ás
vezes, inquéritos para liquidar com alguém.
Isto não é um desabafo, Sr. Ministro, é um
alerta. Gostaria de conhecer suas posições,
especialmente sob,re a disparidade de remu
neração de quem está num cargo com baixa
responsabilidade, com uma carga horária on-

de o absenteísmo é um problema sério no
setor público, e a questão do atendimento,
onde a responsabilidade é muit() maior e a
carga, a pressão da sociedade, é muito mais
forte.

O SR. MINISTRO ALCENI GUERRA
- Deputado Ruy Nedel, vou começar pela
primeira abordagem de V" Ex': o controle
dos recursos que são repassados hoje às Se
cretarias de Estado de Saúde e, por ato subse
qüente, às Secretarias Municipais de Saúde.
Temos alguns instrumentos, hoje, de contro
le. Dentre eles nos falta, como lhe falei, na
Lei Orgânica da Saúde, a referência à audito
ria. A lei realmente caminha para uma dire
ção de liberalização automática dos recursos
para os Municípios; inicialmente, 45%, de
pois até se atingir os 70%. O repasse para
as Secretarias Estaduais de Saúde também
são previstos como automáticos. Por isso mi
nha preocupação com a falta de referência
à auditoria na competência do Ministério da
Saúde. Uma auditoria eficiente e um controle
por parte da sociedade, através de seus Con
selhos de Saúde Municipal, Estadual e Nacio
nal, são mecanismos vigorosos e eficientes
no controle dos gastos e da aplicação. Precisa
mos acrescentar a esses dois mecanismos 
auditoria e o controle por parte da sociedade
- um terceiro vital, o combustível do siste
ma, que é a informação pronta, clara e crista
lina à sociedade de qual é a garantia e o dia
em que foi repassada. Se a sociedade tiver
essas informações através dos nossos meios
de comunicação, ela mesma ajudará a contro
lar os gastos em dinheiro, a quantidade e
a qualidade. Não temos outros instrumentos,
apenas esses: auditoria, controle por parte
da sociedade e a informação pronta sobre
a quantidade e o dia em que o dinheiro foi
repassado. Não consigo enxergar outro ele
mento que nos possa ajudar nisto.

Com referência à partidarização a que se
referiu V. Ex', também pretendo aprofun
dar-me um pouco no assunto. Penso que evo
luímos muito. Temos hoje um Presidente da
República altamente informado e politizado,
Ministros que vieram desta Casa, Parlamen
tares que atuam diretamente sobre o Minis
tério e as Secretarias de Saúde. Nessa questão
evoluímos um pouco no sentido lato. Tenho
recebido do Sr. Presidente determinações
que me dão flexibilidade nesse assunto. Até
agora estou imune, não tive de Parlamentares
pedidos que pudesse relacionar como ação
compulsória para impedir que alguém assu
misse cargo, ou para pedir que fosse demi
tido; pelo contrário, de livre e espontânea
vontade, demiti todos os diretores das nossas
unidndes em,todo o Brasil. Não tive reclama
ção por parte dos Parlamentares; todos 'acei
taram como natural e ético que, em começo
de governo, fossem trocadas as suas lideran
ças. Até o presente momento, os Parlamen
tares, os presidentes de sindicatos, os presi- .
dentes de entidades, os representantes de
classe, de funcionários, empresários, enfim,
todas as pessoas que me vieram procurar,
indicando nomes para esses cargos, fizeram-



5046 Quarta-feira 16 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Maio de 1990

no com muito cuidado porque sabiam que
temos parâmetros definidos para escolha de
seus ocupantes. Submeteremos todos a um
processo de treinamento gerencial e, em se
guida, faremos um teste. Este, por si s6, já
é um caminho para que,as pessoas sejam esco
lhidas com mais cuidado. Quero deixar bem
claro que nenhuma sociedade democrática
pode omiti.ç-se perante o anseio de determi
nado segmento, devidamente representado,
em qualquer nível, de interferir na escolha
de seus líderes - falamos espeçificamente
sobre o setor saúde. Parece-me que a socie
dade seria paran6ica se não permitisse esse
critério. Não consigo visualizar, dentro do
regime democrático, mecanismo algum que
possa impedi-lo. Creio que essa interação,
entre a sociedade e o poder é natural, aceitá
vel e saudável, em uma democracia. Cabe,
porém, aos dirigentes, escolher criteriosa
mente as pessoas indicadas e submetê-Ias,
posteriormente, a um processo que as prepa
re para a gerência do sistema. Com referência
a esse assunto, recebo as indicações com a
maior tranqüilidade, venham da parte que
vierem, seja dos meus colegas políticos, de
presidentes de entidades, da sociedade, de
religiosos, porque esta é a minha função.
Além de um direito, é dever de quem observa
indicar alguém que considere competente.
Parece-me que .evoluímos nesse aspecto. O
que me preocupa, hoje, como deixei bem
claro, é outro aspecto: lá na base, dentro
do posto de saúde" na Secretaria Municipal,
há um sentimento partidário cada vez mais
arraigado e pernicioso. No momento em que
o cidadão se queixa ao ministro que não foi
atendido porque é do PMDB, do PT ou do
PFL, algo de errado está acontecendo na uni
dade. Se o processo de indicação foi feito
por algum Parlamentar do Governo, não des
culpa, mas incrimina quem indicou. Se a pes
soa indicada comete o ilícito de impedir que
o de socorros médicos, seja atendido porque
não é do partido do líder do sistema, algo
está errado, o sistema está doente.

O auxílio que pedi aos Srs. Parlamentares'
foi o mais consciente possível, sabendo que
estava falando no lugar exato, na Casa certa,
para c\etermos esse processo. O fator de poli
ticamente se indicarem lideranças, numa so
ciedade democrática, não é suficiente para
justificar o não atendimento ao cidadão que
procura assistência médica. '

Por fim, V. Ex' fez referência ao Dr. Oscar
Baldur Schubert, Secretário Nacional de Vi
gilância Sanitária, e quero concordar, perfei
tamente com a sua opinião. Consid~ro-o pes
soa íntegra, competente, séria, bem intencio
nada e sei que não concorda com essas idéias
de "amarração" a conceitos ultrapassados na
indicação de suas lideranças.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim
Sucena) - Antes de passar a palavra ao pr6
ximo inscrito, farei um pequeno adendo ao
que acaba de falar o nobre Ministro Alceni
Guerra. Penso que deveríamos ser mais obje
tivos ao questionar o Sr. Ministro e açho que
seria bom que procurássemos deter-nos ao

tempo de três minutos para o questionamen-
to. . '.,

Passo a palavra ao nobre Deputado Nelson
Seixas.

O SR. DEPUTADO NELSON SEIXAS
- Sr. Presidente da Comissão de Seguridade
Social e Família, Sr. Secretário-Geral do Mi
nistério da Saúde, Dl'. Luiz Romero, Sr. Mi
nistro, Deputado e colega Alceni Guerra, o
que falarei seria desnecessário, vez que convi
vemos na Subcomissão de Populações Indíge
nas, Negros, Pessoas Deficientes e Minorias,
da qual V. Ex' foi o Relator, demonstrando
sensibilidade acentuada e acatando sempre
reivindicações dos 'vários setores envolvidos
naquela subcomissão. Lembro-me, Sr. Minis
tro, do acolhimento de dispositivos, relativos
a várias pessoas portadoras de deficiência.
Alguns deles não foram aprovados, no trans
correr da Constituinte, como, por exemplo,
o do percentual de recursos, tanto da Educa
ção como da Saúde, para atendimento às pes
soas portadoras de deficiência física e cust6-'
dia dos deficientes graves. Esperamos que
agora este problema seja sanado na legislação
ordinária. Desnecessário seria dizer, princi
palmente a um pediatra, as causas de defi
ciências presentes em nosso País, sobrelevan
do o problema da desnutrição e da má assis
tência matemo-infantil.

Sr. Ministro, estamos por demais preocu
pados com a prevenção da defici~ncia, seja
mental, física, visual ou auditiva, pois mais
de 60% dos casos poderiam ser evitados.' O
Ministério da Saúde, até hoje, tem sido omis
so no atendimento às pessoas portadoras de
deficiência, ressalvados os casos de poliomie
lite. Esta é uma constatação que nos preo
cupa. Tenho certeza, porém, de que V. Ex'
modificará esse quadro. Fará com que o Mi
nistério da Saúde a importância do nosso tra
balho, e desenvolva um progr.ama sério,.tanto
na prevenção como no diagn6stico e na esti
mulação precoce, que sabemos hoje funda
mentais para melhor habilitação do indiví
duo.

Estamos preocupados com a implantação
do teste do pezinho; com a presença de um
pediatra na sala de parto e nos berçários.
São Paulo mesmo tem registrado anoxia cere
bral em cerca de vinte por cento dos casos
de deficiência de alunos da APAE daquela
capital, o que é um absurdo, vez que em
outros países esse índice é de um por cento.

Sugerimos, então, a obrigatoriedade da
presença de um pediatra na sala de parto
e nos berçários, como condição para convê
nios referentes à seguridade social e à saúde.
A assistência pré-natal tem sido também mui
to precária em nosso País. Poderemos traba
lhar juntós, para o retomo do auxílio-nata
lidade àquelas parturientes que tivessem pro
cedido ao atendimento pré-natal e, se possí
vel, ao parto hospitalar. Julgamos essas medi
das sumamente necessárias, básicas para um
trabalho nesse sentido.

Quero entregar a V. Ex' um "video tape"
elaborado pelas APAE do Paraná, sobre a
prevenção de deficiências, parabenizando o
seu Estado, que tem ~ido exemplar nesse tra-

balho. Acredito que V. Ex', principalmente
como pediatra de alta sensibilidade, reverterá
o quadro de atendimento, por parte do Minis
tério da Saúde, às pessoas portadoras de defi
ciência.

Muito obrigado.

O SR. MINISTRO ALCENI GUERRA
- Deputado Nelson Seixas, não julgo ser
pertinente responder ao questionamento de
V. Ex', pelo profundo conhecimento que tem
do setor, como Parlamentar, como profissio
nal, também como pai sofrido, e que demons
trou durante a convivência que tivemos' na
Subcomissão a que se referiu. Gostaria de
transformar minha resposta num convite a
V. Ex' para que nos ajude no planejamento
que estamos fazendo sobre a saúde materno
infantil. Este é' um trabalho que deverá estar
pronto no fim de maio, para que em junho
possa ser apresentado, junto com o plano
qüinqüenal. .'

Considero V. Ex' uma das cabeças lúcidas
que existem no País a respeito desse assunto
e gostaria de convidá-lo a integrar-se à nossa
equipe de planejamento junto à Secretaria
Nacional de Assistência à·Saúde, cujo Secre
tário Nacional, 'Dl'. Ricardo Abel, encontra
se presente.

O SR. DEPUTADO NELSON SEIXAS
- Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim
Sucena) - Passo a palav1;a à nobre Deputada
Anna Maria Rattes.

. A SRA. DEPUTADA ANNA MARIA
RATTES - Sr. Presidente, Deputado Joa
quim Sucena,Sr. Ministro Alceni Guerra,
1?r. Secretário Executivo, Dl'. Luis Romero,
iím primeiro lugar quero externar a V. EX'
<> meu alívio e até uma dose muito grande
de confiança em relação às suas declarações,
depois de visitar e constatar a situação ca6tica
da rede hospitalar pública do Rio de Janeiro.
Pelo que li na imprensa, pude captar um com
promisso de V. Ex' no sentido de reabilitar.
essa rede e fazer dela um exemplo para todo
o País. Creio que todos os usuários, que pe
nam duramente em virtude da situação em
que se encontra o atendimento à saúde no
Estado do Rio de Janeiro, ficaram muito ali
viados com esse compromisso de V. Ex'

Para me tranqüilizar, quero saber de V.
Ex' se o SUS defende a integração da dicoto
mia medicina curativa e medicina preventiva,
por que a reforma estrutural do novo Minis
tério da Saúde mantém essa. separação:
Inamps, de um lado, e Fundação Nacional
de Saúde de outro. Não está havendo apenas
uma justã-posição de estruturas, ao invés de
mudança mais substantiva atrás dessa ques
tão?

São três as perguntas que desejo formular..
A minha outra inquietação é com relação

aos destinos do Inan esse programa de suple
mentação alimentar que há muitos anos era
feito sob a forma de formulados e que depois
passou a ser feito através de cestas básicas
de alimentosin natura.Existe hoje, mediante,
a reformulação dos programas e da política
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de saúde no novo Governo, inquietação mui
to grande a respeito do futuro do Inan. Per
gunto-se se ele continuará sendo desenvol
vido mediante distribuição de alimentosin na
tura,nas cestas básicas, ou se voltará a ser,
como há muitos anos, distribuído em sistema
de formulados, até porque o seu responsável
direto, Sr. Marcos Candan, é oriundo de uma
das firmas produtoras de formulados, a Nu
trícia.

Outro assunto que tenho a ressaltar diz
respeito aos destinos da Fiocruz, que integra
várias unidades técnicas. Esses módulos de
senvolvem pesquisas básicas e conseguem
completar um arco de ações que correspon
dem ao desenvolvimento técnico e científico
no campo da saúde. Diante da reforma lldmi
nistrativa do Plano Collor, existem vários
boatos preocupantes a respeito do futuro da
Fiocruz, fazendo com que se pense até na
descentralização dessa fundação e se ques
tione como serão encaminhados os órgãos
que a compõem.

Gostaria que V. Ex' esclarecesse essas três
dúvidas, que me inquietam bastante.

O SR. MINISTRO ALCENI GUERRA
- Nobre Deputada, com relação aos hospi
tais do Rio de Janeiro, a intenção é tomá-los,
num curto espaÇo de tempo, entidades que
possam reverter a situação caótica que hoje
existe em todo o setor. Mas não poderíamos,
dentro desse espírito de Sistema Único de
Saúde, trabalhar unicamente com os' hospi
tais do Inamps do, Rio de Janeiro. Tivemos,
esta semana, uma excelente reunião com o
Secretário MuniciJ?al de Saúde e com a Secre
tária Estadual de Saúde do Rio de Janeiro,
e tomamos a decisão de estabelecer um pro
grama de curto e médio prazo. Em curtíssimo
prazo, ver o que podemos fazer para apagar
o atual incêndio; a médio prazo, estabelecer
grupos de organização e métodos de treina
mento de recurso~ humanos e compatibili
zação de estruturas a que já nos referimos
aqui. Trabalhamos dentro do espírito do
SUS. Espero que tenhamos, em cerca de 100
dias, os primeiros resultados dessa ação admi
nistrativa.

Quanto à preocupação justa de V. Ex', com
relação à separação que existe entre Funda
ção Nacional de Saúde, que cuida das ações
preventivas, e' o Inamps, que dá atenção à
medicina curativa, ela se justifica. Mas V.
EX' haverá de compreender que a sua preocu
pação é vã quando lhe relatar a intenção do
Ministério. Já conseguimos uma grande vit6
ria ao colocar esses dois 6rgãos na mesma
Casa e sob o comando do seu Ministro. Juntá
las mais ainda é perigoso, porqlie a medicina
curativa tem um apelo emociqnal, que a pre
ventiva não tem. A medicina curativa tem
olhos, ouvidos, chora, geme, lamenta-se, gri
ta e sofre, e a mediéina preventiva trata de
números frios, distantes e impessoais. Fun
di-las é eliminar a medicina preventiva; é fa
zer cont que a curativa, com seu apelo emo
cional e por aporte:: de recursos humllnos e
financeiros, elimine a medicina preventiva.
A dicotomia já foi eliminada. Elas estão na
mesma Casa e sob um s6 comando e planeja-

mento. Mas é preciso que sanitaristas excep
cionais, que este País criou na área de medi
cina preventiva, tenham suas estruturas e re
cursos pr6prios. Fazendo mais que isso, esta
remos causando à medicina preventiva um
malefício terrível. Pelo contrário, agora é ho
ra de, sob o mesmo comando, prestigiá-Ia,
fazer com que pessoas experientes a coman
dem, e que tenham recursos suficientes para
conseguir atingir os objetivos com que so
nham há muito tempo. Parece que já junta~

mos o que podíamos. Mais que isso, é destruir
a medicina preventiva. Ela precisa de autono
mia para ir fundo, sempre na mesma Casa
e sob o mesmo comando: a Secretaria de Saú
de e a Secretaria Municipal de Saúde, dentro
do mesmo posto, atuando conjuntamente,
mas com separação de corpos, para que pos
sam, realmente, executar seus programas.
, Qüero tranqüilizá71a a respeito da Fiocruz.

Divirto-me quando vejo nos jornais coloca
ções que me são atribuídas. Tenho pela Fio
cruz grande respeito. Trata-se de um órgão
que merece realmente consideração por parte
do Ministro.Ela foi 'objeto de uma auditoria,
em nada diferente das auditorias que fizemos
por esse Brasil afora no setor saúde. E falou
se que queríamos amputá-Ia, tirar dela a Ij:s
cola Nacional de Saúde Pública.

Anuncio aqui que o Presidente cedeu-nos
as instalações físicas da Cobal, para criarmos
em Brasília uma Escola Nacional de Adminis
tração e Saúde, que nada tem a ver com a
Escola Nacional de Saúde Pública do Rio de
Janeiro. Esta continuará sob o comando da
Fiocruz, exercendo o seu excelente papel. Lá
existe, inclusive, um curso de formação de
profissionais em administração de sa\Íde que
ensina apenas a 20 pessoas. O nosso objetivo
é, em cinco anos, formar 20 mil técnicos em
administração, com o comando localizado em
Brasília e os braços agindo através das Esco
las Técnicas Federais dos Estados, integran
tes do Ministério da Educação. S6 assim po
deremos formar mão-de-obrá altamente es
pecializada em administração de saúde, da
qual precisamos ter número' suficiente neste
País.

Com relação a Biomanguinhos e Farman
guinhos, falou-se que seriam retirados da Fio
cruz e passados à Cerne. Pelo contrário, que
remos maior integração técnica, para que um
laborat6rio de' pesquisas de qualidade, como
é o Biomanguinhos, possa produzir para ou
tra estatal, a Ceme, e qlle haja entre eles
a disputa de liderança do mercado que existe
hoje entre Farmanguinhos e Ceme. A Ceme
encomendou aos laboratórios privados nacio
nais, no ano passado, 450 milhões de unida
des de sulfato ferroso, e apenas 50 milhões
ao laborat6rio Farmanguinhos.·~ quero dizer
que a capacidade do Farmanguinhos 'é exata
mente de 500 milhões. Essa interação é neces
sária para fortalecer a Ceme, não mais que
isso.

Nossa intenção é fortalecê-la e criar um
mecanismo de ação - de conceito ela já tem
- de prOdutividade, de resultados; seu con
ceito já é excepcional. Na primeira investi
gação que fiz sobre a Fiocruz, encontrei um

fato que é corriqueiro em todas as adminis
trações públicas federais: a Fiocruz tem 3.700
funcionários, dos quais 833 estão distribuídos

.entre o gabinete da Presidência e o último
6rgão de atividade-meio. No gabinete da Pre
sidência, o Farmanguinhos, no Biomangui
nhos e no Instituto Osvaldo Cruz, enfim, nos
órgãos de atuação da Fiocruz, existe um ver
dadeiro penduricalho: 3 vice-presidências,
numerosas superintendências, várias direto
rias e assessorias, que n!,da ajudam, a Fiocruz.
Pensamos que essas pessoas integrantes da
atividade-meio da Fíocruz serão mais úteis
se empregadas nas suas atividades-fim, para
que ela realmente possa produzir.

No Ministério da Saúde, por ex~mplo que
tinha 614 funções DAS e FAS, 80% foram
extintas, e o Ministério ganhou agilidade. Um
único Departamento de Pessoal, hoje, res
ponde por seis ou sete departamentos que
havia antes. O que queremos na Fiocruz 'é
esse emagrecimento correto, que lhe trará
economia de recursos nas atividades-meio e
o fortalecimento da atividade-fim. Tenho or
gulho de ter no Ministério uma organização
tão conceituada internacionalmente quanto
a Fiocruz. Se alterarmos alguma coisa na sua
estrutura será para propiciar aos grandes
cientistas que lá trabalham meios para que
possam produzir mais.

Perguntou-me V. Ex' sobre o InalÍ. O Inan
era objeto, até recentemente, de uma saudá
vel disputa entre o Ministério da Ação Social
e o Ministério da Saúde. Ficamos com o Inan
por determinação do Sr. Presidente da Repú
blica, porque ele realmente é um instrumento
muito útil na diminuição da mortalidade in
fantil. Queremos reduzi-Ia, em 1995, de ses
senta por mil para trinta por mil.

Existe a discussão de como o Ministério
deve portar-se frente a dois instrumentos: os
alimentos elaborados e os alimentos in natu
ra. Os alimentos in natura são absolutamente
necess~rios, têm tradição de uso nos orga-'
nismos estaduais e os elaborados são úteis
quando a demanda cresce muito quando o
número de pessoas que necessitam da atua
ção do Ministério aumenta excessivamente
e os alimentos naturais não podem acompa
nhar essa demanda. Eles se tomam úteis na
complementação dessa política.

A indicação do Sr. Marcos Candan, vindo
de uma empresa particular, explica-se por sua
competência. Uso um parâmetro que me en
sinou o ex-Ministro Hélio Beltrão: todo cida
dão brasileiro merece confiança, por princí
pio, e cadeia, por merecimento. Se qualquer
dos meus funcionários tiver a evidência de
um ato ilícito, venha de onde vier - e não
tenho nenhuma razão para 'vincular este as
sunto a qualquer funcionário do Ministério
ou do Inan hoje - eu o demitirei e três minu
tos depois encaminharei o processo à Justiça
através da Procuradoria da República. Como
lhes disse no começo, não tenho motivos para
fazer proselitismo com o combate à corrup
ção. Não sou eu quem deve investigar e punir
corrupção; isto é tarefa da Justíça. Tendo
uma única evidência de ilícito praticado por
qualquer dos meus funcionários, encaminhá·
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la-ei imed~atamente à Justiça brasileira. Mas
a confiança é adquirida por merecimento.
Confio no Dr. Marcos Candan. Apesar de
ele vir de uma empresa privada, tenho certeza
que fará um excelente trabalho, até porque
r~ceberá objetivos e metas para atingir no
Ministério e no Conselho Nacional de Saúde.
Ele é um instrumento de execução da política
quê fazemos e planejamos com o Conselho
Nacional de Saúde.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim
Sucena) - Passo a palavra à nobre Deputada
Abigail Feitosa.

A SRA. DEPUTADA ABIGAIL FEITO
SA - Sr. Ministro, V. Ex' fez-me lembrar
do Presidente Médici, quando afirmava que
o problema de saúde tinha como causa a "má
fia de branco". Quando V. Ex' me diz que
o País gasta 1,8% do Pill em saúde pública,
e afirma, posteriormente, que os médicos é
que não querem trabalhar, tenho vontade de
dar risada. Perdoe-me.

O SR. MINISTRO ALCENI GUERRA
-Permite-me V. Ex' interrompê-la?

A SRA. DEPUTADA ABIGAIL FEITO
SA - Permito.

O SR. MINISTRO ALCENI GUERRA
- Creio que V. Ex' não asssitiu ao início
da exposição.

A SRA. DEPUTADA ABIGAIL FEITO
SA - Estive aqui desde o início.

O SR. MINISTRO ALCENI GUERRA
- Referi-me a três problemas estratégicos
graves, entre eles ao financiamento do setor
de saúde, ao modelo errado até então prati
cado e à questão gerencial. Referi-me, de
pois, a problemas operacionais, à corrupção,
à partidarização excessiva, à incompetência
de quem - não por sua culpa, mas dos diri
gentes - é mal formado, e ao absenteísmo
dos médicos. E V. Ex' não me faz justiça
ao dizer que acusei a classe médica de ser
responsável pelo que a saúde tem de ruim
no Brasil, hoje. Não afirmei isto.

À SRA. DEPUTADA ABIGAIL FEITO
SA- V. Ex' disse que o problema da saúde
é o absenteísmo dos profissionais, que não
aceitam baixos salários nem falta de equipa
mentos para trabalhar. Quero dizer a V. Ex'
que no meu Estado, por exemplo, o Hospital
<las Clínicas que existe desde 1940, hoje se
encontra fechado - e tinha 300 leitos! 
porque não tem dinheiro para pagar a comida
dos pacientes. E os pacientes de primeira con
sulta foram suspensos. Não são os médicos
os responsáveis por isto.

Quero dizer tambem a V. Ex' que as obras
doRospital do Inamps, na Bahia começaram
e até hoje não foram concluídas. Conseqüen
temente, houve diminuição de internações.
Não são os médicos os culpados por isto. Se
V. Ex' chegar, por exemplo, no Bairro das
Cajazeiras, onde moram 300mil pessoas, ve
rá que s6 há um posto médico para o seu
atendimento.

O que está faltando, na verdade, enqua
.,dra-se naquela colocação de V. Ex': é uma

vergonha um continente, como é o Brasil,
gastar 1,8% do PIB em saúde. Não são os
profissionais os culpados por isso. Os profis
sionais se ausentam porque não recebem estí
mulo. Como é possível trabalhar em um lugar
onde falta tudo? O profissional termina per
dendo o interesse.

Na Bahia, médicos do Estado, estão em
greve. Um médico, naquele Estado, ganha
de seis a dez mil cruzeiros. Sr. Ministro, isto
é inaceitável. V. Ex' diz aqui que o problema
é o absenteísmo dos médicos. Gostaria que
V. Ex' visse essa questão com mais cuidado,
porque sei que é médico. O caminho tem
que ser outro. A ditadura fez isto o tempo
inteiro: deixou de investir, para as clínicas
privadas ganharem dinheiro em saúde. Mas
os médicos que atendiam no Inamps é que
foram responsabilizados. Transformaram o
Inamps em repassador de serviços, e os médi
cos que trabalham no Inamps foram culpa
dos. Fiquei emocionada, porque também sou
médica do Inamps. Gostaria que V. Ex' visse
esta questão com mais cuidado. Cuba, que
é um país pequeno e pobre, trata seus médi
cos de maneira diferente. Ali os médicos têm
casa, que lhes é dada pelo Estado, e carro
para fazer atendimentos porque saúde é prio
ridade, em Cuba. Aqui não é; nunca foi: tra
balhando nela, tenta-se ficar rico e não aten
der à população.

Esta é a questão capital, Sr. Ministro. Não
poderia deixar de fazer essa referência, por
que estou ligada a todas as lutas pela saúde,
no meu Estado e no Páis.

Gostaria ainda de saber mais de V. Ex'
sobre a questão da IX Conferência de Saúde.
Como V. Ex' está vendo essa questão, porque
os profissionais de saúde gostariam que fosse
feita nos moldes da VIII Conferência, em
que as entidades tiveram participação. Seu
objetivo é evitar que, como anteriormente,
s6 os médicos, os técnicos do Ministério da
Saúde promovam tudo, de maneira fechada.
Gostaríamos que a Conferência fosse mais
aberta, que as entidades tivessem represen
tação e conduzissem o processo, para que
houvesse a sensibilizaçao da sociedade, che
gando a saúde'a constituir-se numa obrigação
do Estado.

A meta colocada na Legislação é a de que,
em cinco anos, gastemos 8% do PIB. Então,
estaremos com condições bem diferentes.

O SR. MINISTRO ALCENI GUERR"A.
- Gostaria de retomar ao assunto do absen
teísmo médico, para que fique bem claro.
Quero refazer a declaração, a fim de que
não haja equíVocos.

Disse que os problemas de saúde no Brasil
são causados basicamente por três itens, nos
quais me concentrei como núcleos de identifi
cação desses problemas. São eles: baixo in
vestimento - como foi dito por V. Ex' mo
delo errado - não sei se V. Ex' se referiu
a isso - e a deficiência gerencial. São três
problemas estratégicos que sempre atrapa
lharam o setor saúde no Brasil. E disse clara
mente qual a proposta para corrigi-los.

O Presidente quer elevar os investimentos
em saúde para 10% do Pill. Quanto ao pro-

blema do modelo, já foi solucionado pelo
Congresso. E com relação à reforma geren
ciaI, já elaboramos propostas que estão em
execução.

Referi-me, depois, em nível local, a quatro
sérios problemas que atrapalham a execução
de todas as tarefas.

Finalmente, quando me referi ao absen
teísmo, disse que' a solução dos problemas
anteriores - maior investimento, correção
do modelo e correção da gerência - Não
surtiriam efeito se não se extinguisse uma
chaga que atinge o sistema hoje: o absen
teísmo dos profissionais de saúde. Repito que
haverá uma imensa greve geral no Brasil, des
ses profissionais se isso não for corrigido. Pe
di aos Deputados que me ajudassem a corrigir
um dos subitens que julgo da maior impor
tância.

Não causei, em momento algum, a classe
médica de sei responsável pela ca6tica situa
ção da saúde no Brasil. V. Ex' não haverá
de mudar minhas declarações, colocando-me
mal perante a classe médica. Até porque
quando me reúno com essa classe, digo-lhe
que um dos fatores que ocasionaram o dese
quilíbrio e o desconforto no seu trabalho
é exatamente o mau conceito que a população
tem a respeito desse trabalho. E que estou
aqui para ajudá-los a corrigi-lo.

Em'nenhum momento me referi a medidas
coercitivas que se possam tomar para corrigir
esse problema. Disse claramente aos Secre
tários de Saúde dos Estados, esta semana,
que precisava do seu auxílio para corrigir o
problema e que não se deveria começar com
medidas punitivas, mas com a identificação
dos problemas.

Por que faltam profissionais de saúde? O
que podem fazer, em nível local, para solucio
nar o problema e o que n6s podemos fazer,
nacionalmente, para resolver a questão?

Em momento algum disse que os proble
mas da saúde no Brasil eram decorrentes do
absenteísmo dos seus profissionais. Talvez o
absenteísmo seja um efeito dos problemas,
como rlisse V. Ex' O que pedi aqui foi amcI1io
à classe política, para que juntos possamos
solucionar os problemas da saúde.

Com relação à IX Conferência de Saúde,
quero tranqüilizar V. Ex' 'Ela será feita nos
moldes da VIII Conferência. Sua organização
e planejamento serão exatamente iguais. O
que discutimos hoje é a viabilidade da data.
Se marcada para agosto, não daremos tempo
aos Municípios e aos Estados para que façam
suas conferências preparat6rias. Parece-nos
que se o adiamento for por alguns meses joga
remos essa conferência no tempo, coincidin
do exatamente com as eleições parlamentares
e de governadores, que têm um apelo muito
grande da mídia. Tirariam a conferência da
mídia e não teríamos condições de discutir
com a população os temas propostos. É um
assunto em aberto. Pessoalmente considero
a data inadequada mas aceito pautá-la pela
forma como foi planejada e'executadà a VIII
Conferência de Saúde; o tema será munici
palização.
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Depois de muita discussão talvez possamos
incluir um tema - a VIII Conferência de
Saúde teve três, esta tem apenas um, até ago
ra, que é a municipalização - o desenvol
vimento de recursos humanos e a reforma
do modelo gerencial. Mas é algo para se dis
cutir com o Conselho e com as entidades.
Depois, usando um jargão, bateremos o mar_o
telo sobre isso.

Preocupa-nos a data; a forma será exata
mente a mesma.

A SRA. DEPUTADA ABIGAILFEITO-.
SA - Agradeço a V. Ex' As entidades prefe
rem que a Conferência seja feita no próximo
ano. Pode ser até em junho do ano que vem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim
Sucena) - Passo a palavra ao nobre Depu
tado Jofran Frejat.

O SR. DEPUTADO JOFRAN FREJAT
- Sr. Presidente da Comissão, Sr. Ministro,
Sr. Secretário Nacional, minha primeira pala
vra é de agradecimento, de público, ao Sr.
Ministro, pela presteza e sensibilidade que
teve com nossa preocupação com Brasília,
em virtude de a saúde no Distrito Federal
passar por um momento dramático. S. Ex'
foi sensível o suficiente para, fazendo conta
tos com a área da saúde, entender que havia
necessidade de repasse de recursos. É o que
estará fazendo amanhã, numa solenidade,
com o Presidente Collor, para socorrer o Dis
trito Fed~ral ne.ste momento de grande an
gústia, o que demonstra sua eficiência não
só como médico, mas também como Ministro
de Estado.

Nossa experiência com a dicotomia que
houve no passado, com relação ao Ministério
da Previdência e Assistência Social e ao Mi
nistério da Saúde, trouxe-nos grandes ensina
mentos.

Verificamos, por exemplo, que, historica
mente, a Previdência Social é obrigada a con
trair, muitas vezes, os recursos para a área
da saúde e da assistência social, porque não
pode contrair os recursos repassados para os
benefícios por uma contingência legal. Natu
ralmente, esses dois setores sempre foram'
prejudicados, pois.eram os únicos onde podia
haver qualquer contratação. Hoje o INAPS
está no Ministério da Saúde, graças a uma
boa medida tomada, tanto por orientação go
vernamental, como por esta Casa, que resol
veu, na elaboração da Constituição, estabe
lecer o Sistema Único de Saúde, com Um
só comando, a Lei Orgânica da Saúde, corro
borando aquilo que a Constituição dizia. Mas
ocorre um problema. Naturalmente o órgão
arrecadador do grande volume de recursos
para a saúde ainda continua sendo o Minis
tério do Trabalho da Previdência Social atra
vés do lAPAS.

A questão é a mesma do passado com rela
ção ao saláriO'-educação. O lAPAS fez, du
rante muito tempo, a arrecadação de um salá
rio-educação. Como havia grande dificuldade
de; caixa, o repasse desse recurso para o Mi
nistério da Educaçao era feito praticamente
em conta-gotas. Conquanto tivéssemos insis
tido, na Lei Orgânica da Saúde, que se colo-

casse o repasse automático - e V. Ex' está
a par disso - preocupa-me muito o fato de
que, no momento da dificuldade histórica do
caixa da Previdência, esses recursos, embora
a lei obrigue a automaticidade, não sejam
passados a tempo para o Ministério da Saúde
suprirem eles os Estados. Essa é a grande
preocupação para a qual gostaria que V. Ex'
estivesse atento: no que a automaticidade fos
se de fato cumprida, sob pena de o Ministério
da Saúde continuar na expectativa de recur
sos transferidos pela Previdência para trans
feri-los a diversos setores. Essa é uma preocu
pação técnica, com a qual V. Ex' seguramente
vaí-se deparar, principalmente agora, quan
do há perspectativa de uma diminuição da
arrecadação na área da Previdência. Isso re
f1etir-se-á naturalmente sobre a saúde, uma
das possíves áreas de contração da transfe
rência desses recursos.

A segunda questão, sobre a qual queria
voltar a insistir, é a do aspecto da trasferência
dos recursos do Ministério da Saúde, ou seja,
do Inamps, no caso, para os Estados e Muni
cípios. V. Ex', até por força do cargo, viu-se
obrigado a dizer que em algum Estado ou
cidade longínqua deste País poder-se-ia fazer
utilização indevida dos recursos transferidos.
V. Ex' está sendo muito gentil. Na verdade,
é o que ocorre em quase todos os Estados
brasileiros. A transferência dos recursos do
antigo Suds para as diversas Secretarias de
monstrou que a teoria dessa transferência,
embora correta, na prática ficou muito a de
ver, talvez por falta de conhecimento e de
operacionalização. Em primeiro lugar, os Es
tados deixaram de participar com sua parcela
na complementação da verba destinada à saú
de, e o Ministério da Previdência So'cial, atra
vés do Inamps, ficou praticamente incumbido
dessa transferência. Muito cômodo para o
INAMPS, porque ele não era o responsável
pelo atendimento, mas seguramente descon
fortável para o Governo Federal, que trans
feria esses recursos e não via a solução do
problema.

Em segundo lugar, não instrumentaliza
mos, como V. Ex' disse, na Lei Orgânica
da Saúde, a obrigatoriedade de auditoria e
de fiscalização dos recursos, e lembro a V.
Ex' que isso esteve muito maís frouxo. Houve
nesta Comissão quem lutasse pela ausêj:lCia
comp~eta de controle. O Estado poderia fazer
convênio com quem *bem entendesse, sem
dar satisfações. Esta Comissão lutou para que
a expressão "independência de prestação de
contas" fosse eliminada.

Mas V. Ex' tem um recurso que deixou
de mencionar, dehtre aqueles relacionados,
que é o Tribunal de Contas. Aliás, diga-se
de passagem, o Tribunal de Contas está por
julgar todas as transferências de contas do
Suds que ainda não foram aprovadas para
os·diversos Estados, dinheiro que está apli
cado em ovemight, em poupançà, etc., e que,
na verdade, não chegou à ponta da linha.
Mas V. Ex' tem o Tribunal de Contas, e,
seguramente, fará parte do seu trabalho o
monitoramento que deseja: exigir, através da
gerência por objetivos, não s6 a contrapartida

do ~stado, mas a realização das metas. Os
Estádos que não atingirem as metas propos
tas, com os recursos estabelecidos pelos ór
gãos técnicos, '(videntemente não podem re
ceber as mesmas parcelas de Estados que es
tão cumprindo o seu dev~r. Queria alertar
V. Ex' para esses dois aspectos técnicos, que
me parecem de extrema importância. V. Ex'
há de lidar com eles e encontrará grandes
dificuldades, porque essa partidarização que
V. Ex' faz, ou com a que se preocupa, vem
ocorrendo realmente nos diversos Estados
brasileiros.

É preciso lembrar que hoje o Secretário
de Saúde de cada Estado tomou-se, na verda
de, o grande responsável pelos recursos inje
tados em diversas áreas e passa a ser um ho
mem forte do Governo, um pré-candidato
a cargo eletivo. Essa é uma preocupação que
venho trazendo, pois queremos uma política
de saúde e não política em saúde, que não
resolve absolutamente nada e traz o trans
torno que estamos encontrando agora.

A tese é correta, mas a prática demonstrou
que há várias dificuldades que precisam ser
corrigidas através de monitoramento.

O SR. MINISTRO ALCENI GUERRA
- V. Ex' abordou o tema com muita proprie
dade, talvez pelo seu conhecimento anterior,
Secretária-Geral que foi do Ministério da
Previdência e Assistência Social. O repàsse
do dinheiro arrecadado pela seguridade so
cial para o setor saúde nos preocupa muito.
Temos abordado, inclusive com o Presidente
da República, dificuldade operacional de ter
mos O nosso orçamento fora de controle e,
eventualmente, quando não existir o entendi
mento que há hoje entre os dois Ministros,
ser o Ministro da Saúde transformado em
um mero pedinte de chapéu na mão. É um
assunto sério, preocupa-nos, temos um grupo
dos três Ministérios trabalhando nisso: Tra
balho e Previdência Social, Ação Social e
Saúde. A preocupação de V. Ex' é pertinen
te. Sobre o repasse de verba V. Ex' referiu-se
ao pedido de auditoria que fiz para o acompa
nhamento do sistema. Quando se fala em
controle de verbas repassadas, em nenhum
momento nos foge à lembrança o Tribunal
de Contas. Gostaria de lembrar a V. Ex' que
um dos parágrafos da Lei Orgânica da Saúde
deixa muito claro que o repasse é regular,
automático e independe de auditoria do Tri
bunal de Contas e do Ministério da Saúde.
Penso que sem esse instrumento de auditoria
realmente fica frouxo, porque, depois desse
artigo aprovado, o repasse independe de con
vênio, é automático. Assim. 45% dos recur
sos vão diretamente para as Prefeituras, e
55% são de repasse regular, automático e
imediato às Secretarias de Estado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim
Sucena) - Passo a palavra ao nobre Depu
tado Simão Sessim.

O SR. DEPUTADO SIMÃO SESSIM 
Sr. Presidente, Sr Ministro Alceni Guerra,
Sr. Secretário~Geral Luiz Romero, gostaría
mos de parabenizar o Ministro da Saúde que,
apesar do tempo reduiido, proferiu uma bri-
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Ihante exposição, abrangente e objetiva, diria
até didática, uma vez que a Casa, através
de uma macrovisão, pôde constatar que o
problema da saúde no Brasil tem como causas
o baixo financiamento público e o caótico
modelo histórico que vem servindo o setor.
Esses assuntos serão atacados de imediato
pelo Gov:erno Collor. S. Ex' disse ainda que
uma das formas para melhorar a situação é
o implante de uma administração moderna,
através de um gerenciamento por objetivos.
Para esta Casa não é surpresa o sólido conhe
cimento e a visão moderna de V. Ex' ao dirigir
a Saúde, pois acostumamo-nos com seus pro
jetos, seus pronunciamentos e suas interven
ções no plenário da Casa, antes, durante e
depois da Assembléia Nacional Constituinte
que, sem dúvida nenhuma, foi o ponto alto
da participação do Congresso na criação de
moderno e eficiente de saúde no País.

Apesar das respostas anteriores, gostaría
mos que V. Ex' falasse um pouco mais a res
peito da implantação dessa administração
moderna e ágil, a curto prazo, porque a mé
dio e a longo prazo V. Ex' esclareceu bem
a questão do convênio com as escolas técnicas
e a reciclagem de pessoal. Mas dada a urgente
necessidade e o fato de que a maioria dos
servidores, principalmente os dos Estados e
Municípios, que farão parte dos Suds, está
desmotivada pela falta de recursos financei
ros, materiais e até de salários, gostaríamos
que V"" Ex' esclarecesse como será suprida
a falta de pessoal nos hospitais, no caso de
nossa região, a Baixada Fluminense e até da
cidade do Rio de Janeiro, à qual se referiu
a nobre Deputada Anna Maria Rattes. Como
afinar a sua ação e a sua filosofia de trabalho
com as Secretarias Estaduais e Municipais,
de forma ágil, a curto prazo?

Tenho ainda uma pergunta, pois várias das
que eu previa fazer já foram respondidas.
Esta última indagação não diz respeito ape
nas ao Ministério de V. Ex', gostflÓa de saber
como vê o problema do saneamento básico'
frenta à saúde. Morando na Baixada Flumi
nense, temo-nos empenhado para que os rios
sejam dragados; para que as valas negras se
jam eliminadas e para que a água potável
chegue até as torneiras de todas as casas da
região, principalmente das áreas mais caren
tes; para que o lixo seja coletado, porque
essa necessidade, não atendida, provoca pro
blemas de saúde. Acredito, Sr. Ministro - ,
e tenho essa experiência, não como médico,
mas como Prefeito - que a eliminação desses
problemas, sem dúvida, fará com que as filas
nos postos de saúde e a demanda nos hospi
tais diminuam. Como Prefeito, verificava
que, a cada vala negra eliminada, havia uma
melhoria na condição de saúde dos mora
dores da região. Agora mesmo, a Baixada
Fluminense, está convivendo com a menin
gite, pedindo urgentemente a vacinação, que
me parece já está tardia. Amanhã, estará con
vivendo com a dengue, com a hepatite, en
fim, com todo tipo de doenças oriundas da
falta de melhores condições sanitárias. Por
isso, Sr. Ministro, insisto apenas em mais uma
pergunta: o Governo Collor pensa em pro-

mover, paralelamente ao plano de saúdé que
V. Ex' anunciou, um atendimento à melhoria
das condições de saneamento básico na Bai
xada Fluminense e nas regiões mais carentes
deste País? '

Posso citar um exemplo: o Estado do Rio,
principalmente na região da Baixada, nas ci
dades serranas e na Capital, foi atingido por
fortes chuvas, como aconteceu em 1988. Há
um plano de recursos liberado pelo Banco
Mundial, que seria imediatamente aplicado
pelo Governo do Estado, se n'ão houvesse
a burocracia da Caixa Econômica Federal.
Esse recurso é da ordem de 100 milhões de
dólares, para a dragagem de rios, eliminação
de valas negras e compra de equipamentos
de coleta de lixo. A liberação desse recurso,
tenho certeza, ajudaria muito no combate e
na necessidade de melhoria do setor de saúde
na região.

O SR. MINISTRO ALCENI GUERRA
- Com relação ao saneamento básico, nobre I

Deputado Simão Sessim, na reforma admi-:
nistrativa do Governo crióu-se um novo mio:
nistério, o Ministério da Ação Social, com'
incumbências específicas na área de sanea-'
mento. Por outro lado, a Constituição, assim
como a Lei Orgânica de Saúde, fala clara
mente que as ações de saneamento cabem
ao Ministério da Saúde. Estamos chegando
a um ,consenso com o Ministério da Ação
Social, de que o Ministério da Saúde deve
ficar com o saneamento nas aglomerações ru
rais de até 3 mil e 500 habitantes, e nas áreas
cuja população é maior, o saneamento ficaria
com o Ministério da Ação Social.

O nosso Ministério tem enorme experiên
cia, através da Fundação SESP, em atuar nes
sa área. Tendo nossa parcela do orçamento,
tenho certeza de que daremos conta de sanear

'as residências e suas circunvizinhanças de 38
milhões de pessoas. Sobre o restante do sa
neamento a que se refere V. Ex', especifica
mente na Baixada FluIhihense, parece-me
que a ação é pertinente ao Ministério da Ação
Social.

Com referência à falta de médicos, à sua
má distribuição espacial, temos graves pro
blemas. Por um lado, os médicos realmente
são insuficientes em número. Não existem
médicos para a demanda local. Isso só se re
solve mediante o cumprimento do que esta
belece a Lei Orgânica da Saúde do Sistema
Único de Saúde, aprovado pela Constituição,
ou seja, através de transferências e aporte
de recursos dos Estados e Municípios. Dçssa
maneira, de' agora em diante, poderão ser
contratados profissionais dentro da descen
tralização e do comando único a que se refere
a lei.

Por outro lado, temos problemas graves
de concentração de médicos, como ocorre
no caso dos hospitais do Rio de Janeiro. Um
diretor de hospital de cardiologia de Laran
jeiras dizia-me, ontem, que para esse hospital
de apenas doze leitos existem duzentos'médi
cos contratados. Esse é um exemplo de má
distribuição espacial de profissionais de saú-,
de. Mas eles, evidentemente, não têm tod~:

a culpa; a responsabilidade maior é do pro
cesso administrativo a que foram submetidos
até hoje. No Rio de Janeiro, onde parece-me,
esses problemas são sérios, o Ministério e
as duas Secretarias, do Estado e do Muni
cípio, estão trabalhando em conjunto para
solucionar o problema a curto prazo.

Infelizmente, tenho que dizer, sendo coe
rente com meu nível de conhecimento, que
a proposta de melhoramento gerencial do Mi
nistério da Saúde, através do amplo trabalho
de organização, treinamento de pessoas e
realocação de recursos, não é um trabalho
que possa surtir efeito a curto prazo. Precisa
mos diagnosticar a situação de cerca de 30
mil estabelecimentos de saúde no Brasil, for
mar uma política única, treinar o pessoal e
iniciar uma nova fase de gerência. Isso não
se consegue do dia para a noite, mesmo que
tivéssemos muitos recursos financeiros, pois

'demanda treinamento e preparo. Temo, por
tanto, que seja algo com resultados a médio
e longo prazos. Mas é um trabalho que preci
sava ser iniciado algum dia. E estamos à pro
cura de um final feliz, cumprindo nossos obje
tivos com toda a garra possível.

Com relação à meningite a que se referiu
V. Ex', anteontem, no Rio de Janeiro, surgiu
o 43° caso, numa população estimada em 2
milhões e 500 mil pessoas passíveis de serem
atingidas pela doença.

O SR. DEPUTADO SIMÃO SESSIM
Só na nossa região são 90% deste casos?

O SR. MINISTRO ALCENI GUERRA
- A bem da verdade, a maioria dos casos
de meningite que acontecem no Rio de Janei
ro - não são esses 43, pois estes são identifi
cados como sendo do tipo meningocócico é
de outra natureza. Parece-me que a Secre
taria de Saúde do Rio de Janeiro tem o con
trole da situação. Os casos são de incidência
elevada nos meses de verão medidas perti
nentes foram tomadas e são mais importantes
do que a vacinação a educação, a prevenção,
a instauração de medidas curativas, uma vez
identificados os contatos. Parece-me que o
problema está sendo bem solucionádo; as me
didas são pertinentes com o conhecimento
científico e com a atual capacidade adminis
trativa da secretaria. A vacinação em massa
esta prevista para o dia 15. As vacinas estão
sendo entregues à Secretaria de Saúde; A
Fiocruz as embala e faz o controle de quali
dade da quantidade que recebemos recente
mente. Temos estoque para atender a qual
quer região brasileira em que haja grande
incidência da doença.

Sobre a meningite tenho a a dizer que é
uma situação lamentável uma incidência rela
tivamente alta em meses de verão, mas que
está sob absoluto controle da Secretaria de
Estado no Rio de Janeiro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim
Sucena) - Com a palavra o Deputado Célio
de Castro.

O SR. DEPUTADO CÉLIO DE CAS
TRO~Sr. Presidente da Comissão, Deputado
Joaquim SUCena, Sr. Ministrl? da Saúde, Depu-
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tado Alceni Guerra, permitam-me inicIal
mente, fazer uma pequena observação. Na
exposição do Sr. Ministro, que tinha por ob·
jetivo delinear a política de saúde do Go
verno Collor, pareceu-me que S. Ex' se ateve
apenas a questões de planejamento e geren·
ciamento, deixando de lado as grandes ques
tões estruturais que devem formar uma pro
posta de política de saúde. Tenho certeza de
que este fato se deveu ao tempo exíguo de
que S. Ex' dispunha para fazer a exposição,
Mas, atendo-me apenas aos termos de sua
exposição, gostaria de fazer algumas indaga
ções rápidas.

Em primeiro lugar, comungo com V. Ex',
em gênero, número e grau, a respeito do pro
blema da partidarização da saúde, da Previ
dência Social, como uma chaga que deve ser
extinta. No entanto, verifico que uma das
medidas tomadas na gestão anterior à de

V. Ex', que vinha nesse sentido, foi a extinção
dos escritórios regionais do Inamps. Parece
me que uma portaria de V. Ex', recentemente
publicada, recria esses institutos, essas coor
denaQorias gerais, esses escritórios regionais,
sob um novo nome: Coordenadorias de
Apoio. Gostaria de um esclarecimento de V.
Ex' a esse respeito.

O segundo esclarecimento que gostaria de
obter, Sr. Ministro, diz respeito à estrutura
que V. Ex' está implantando no Ministério
da Saúde. Causou certa preocupação a esta
Casa o fato de o Governo ter encaminhado
a medida provisória de racionalização do ser
viço público, que inclui a questão da absorção
da Sucam pela Fundação SESP. Poderia ser
desativada a Sucam, que hoje contém, se não
me falha a memória, um contingente de cerca
de 20 mil funcionários. Essa absorção poderia
trazer prejuízos à Sucam e, evidentemente,
ao controle e à vigilância epidemiológicos no
País. Gostaria de um esclarecimento de V.
Ex' nesse sentido.

Tenho outra indagação a fazer. Sr. Minis
tro V. Ex' se referiu à possibilidade de criar
uma Escola Nacional de Administração e
Saúde. Pergunto-lhe se a atual Escola Nacio
nal de Saúde Pública seria incorporada, ativa
da, ou se há uma contradição na sua proposta
de criação de duas entidades que podem atin
gir o mesmo objetivo.

Finalmente, a última indagação dirijo, ain
da, evidentemente, ao Ministro da Saúde,
representante do Governo, o ilustre Depu-,
tado Alceni Guerra, que me acostumei a ad·
mirar pelo seu brilhante desempenho na As
sembléia Nacional Constituinte. Sr. Ministro,
V. Ex' se referiu à Constituição Federal do
Brasil, ao seu art. 79, inciso VIII, que estabe·
Ieee que a gestante tem direito a 120 dias
de licença remunerada. Lembro ainda que
foi o ilustre Deputado Alceni Guerra, com
uma defesa das mais emocionantes e brilhan
tes que presenciei na Assembléia Nacional
Constituinte, que complementou o inciso
VIII, criando a licença para o ma,rido da ges
tante. Surpreende-me agora, Sr.' Ministro, a
conferência em aula magna proferida, ontem
pelo Secretário da Administração Federal do
Governo, do qual V. Ex' é membro, Dr. João

Santana, na qual ele diz que é intenção do
Governo extinguir a licença de 120 dias para
gestante. Disse textualmente que é pretensão
do Governo que se faça um pagamento à
gestante em licença para que retorne ao tra
balho antes de completarem os 120 dias. Es
clareço a V. Ex' que essa afirmativa do Secre
tário da Administrçaão foi feita em aula mag
na na Funcep, Fundação Centro de Formação
do Servidor Público. Gostaria de ouvir a posi
ção do Governo, do qual V. Ex' é represen
tante, a este respeito.

O SR. MINISTRO ALCENt GUERRA
- Deputado Célio de Castro. agradeço os
elogios a V. Ex'

Gostaria de esclarecer a questão polêmica
dos escritórios regionais, O Governo ante
rior, realmente, extinguiu os escritórios re
gionais. Nós os reformulamos, criamos uma
outra estrutura provisória, demitimos seus
antigos ocupantes, e é nossa intenção, dentro
de 20 ou 30 dias, apresentarmos à sociedade
a estrutura do Ministério da Saúde nos Esta
dos. Nesse processo de racionalização, pre
tendemos enxugar nossa estrutura ao máxi
mo, O quadro teórico está em elaboração.
Pretendemos, depois, consultar os Secretá
rios Estaduais de Saúde a respeito dessa situa
ção antes da implementação das medidas.
Considero, outrossim, que o Ministério tem
necessidade de ter nas capitais dos Estados
alguma forma de representação. Evoluímos
exatamente nesse sentido. O futuro órgão re
gional do Ministério da Saúde será uma re
presentação; teremos um representante para
que fique bem claro que em hipótese alguma
poderá aquele órgão imiscuir-se em ações de
saúde, comandar ações de saúde. Será um
órgão de apoio e normativo, apenas,

Veja V. Ex' que não temos como fugir da
necessidade de termos nos Estados um depar
tamento pessoal. Pela Lei Orgânica da Saúde
e pela Constituição, os funcionários do
Inamps continuam fazendo parte do nosso
quadro e estão simplesmente colocados à dis
posição das Secretarias de Saúde dos Esta
dos, Para que V. Ex' tenha uma idéia do
que significa isto, só no Rio de Janeiro temos
45 mil funcionários do Inamps e cerca de ou
tros 15 mil funcionários do Ministério da Saú
de, Temos, no Estado do Rio de Janeiro,
60 mil pessoas que necessitam do apoio de
um departamento pessoal. O patrimônio con
tinua sendo nosso. Ele é repassado para uma
sessão de uso das Secretarias de Estado e
dos Municípios. Por isso, é pertinente que
tenhamos uma estrutura mínima de assesso
ria patrimonial e jurídica. Os escritórios de
cooperação técnica contarão com um número
muito reduzido de pessoas, que farão a viabi
lização das nossas idéias, aqui, com a criação
até da Escola Nacional de Administração e
Saúde para os órgãos de treinamento de mas
sa dos Estados e dos Municípios. Esta interli
gação técnica far-se-á apenas com uma, duas
ou três pessoas.

Ao problema'de auditoria já me referi. O
Ministério precisa de um auditor regional pa
ra acompanhar essa imensa quantidade de

recursos do trabalhador brasileiro da Previ
dência Social, que são alocados para os Esta
dos e Municípios e hoje não têm nenhum
acompanhamento preventivo do seu uso. A
Sucam e a SESP, que hoje têm funções de
ação de saúde nos Estados, repassarão grada
tivamente para as Secretarias Municipais e
Estaduais as suas ações,de saúde, mas terão
nesse organismo apenas um represente, um
cargo, enxugando as duas e as representando.
Os departamentos de pessoal da Sucam e da
SESP serão extintos, tornando-se único, do
Ministério da Saúde. E assim se fará com
material, serviços gerais etc. Teremos um
único departamento nos Estados e um repre
sentante da Sucam e da SESP dentro da nova
Fundação Nacional de Saúde, que respon
derá pelas ações da Secretaria daquela Fun
dação.

Espero ter respondido à questão da neces
sidade do quadro técnico nos Estados por
parte do Ministério da Saúde.

Em relação à Escola Nacional de Saúde
Pública da Fiocruz - Fundação Osvaldo
Cruz -, ela é intocável. Nós achamos que
a sua capacidade operacional para formar os
vinte mil técnicos de saúde de que precisamos
no nosso período de Governo é insuficiente.
Preferimos fazer aqui uma escola específica
para isso e implementar as relações da Escola
Nacional de Saúde Pública da Fundação Os
valdo Cruz, que hoje executa um excelente
papel. Ela continuará no Rio de Janeiro,
exercendo suas atuais atividades. É impos
sível que a nossa escola aqui tenha como cé
dula mater, no início a Escola Nacional de
Administração e Saúde da Fiocruz.

Quanto à licença-paternidade, não conhe
ço as declarações do Secretário a esse respei
to. Vou perguntar a S. S- hoje à tarde qual
foi o teor real das suas declarações. Penso
que há um equívoco nesse sentido. As licen
ças paternidade e maternidade são objeto da
Constituição. Para não serem implementa
das, é necessária a aprovação de uma emenda
à Constituição que suprimi os dois itens. Vou
dizer ao Secretário o trabalho que me deu
aprovar a licença-paternidade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado (Joa
quim Sucena) - Passo a palavra ao nobre
Deputado Carlos Mosconi.

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCO
NI - Sr. Presidente Joaquim Sucena, Sr.
Ministro. Deputado Alceni Guerra, Sr. Se
cretário-Gerai Luís Romero, Srs. e Sr" Depu
tados, demais ouvintes do setor de saúde que
aqui se encontram, gostaria, em primeiro lu
gar, de cumprimentar o Sr. Ministro pela alta
fuftção a que foi guindado por este Governo.
Quero dizer, como 'Colega de V. Ex' e como
Deputado Federal, membro desta Casa, que
todos nós depositamos na sua ação a confian
ça de que ela será competente à frente d~

um Ministério de tão grande importância pa
ra a população brasileira, o qual quase não
existia politicamente. Entendo que V. Ex'
terá a oportunidade, que outros não tiveram,
de fazer a restituição do peso e da expressão
que a Saúde deve ter no País e, lall1enta-"
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velmente, por décadas, não tem tido. Pare
ce-me que a função primordial de V. Ex' à
frente do Ministério deve ser a de recuperar
o prestígio e a expressão política da Saúde
no Brasil, que, como todos nós sabemos, é
absolutamente desprestigiada.

É lamentável, Sr. Ministro, que o tempo
de que V. Ex' dispôs. de vinte minutos, tenha
sido realmente muito curto para expor a esta
Casa a nova política de saúde a ser imple
mentada pelo seu Ministério. Gostaria de su
gerir ao Presidente da Comissão. Deputado
Joaquim Sucena, que a depoentes dessa natu
reza fosse permitido o tempo necessário para
uma explanação mais aprofundada. Sugeriria
também ao Presidente que convidasse o Mi
nistro para que, quando o Plano Qüinqüenal
tiver sido delineado, volte a esta Casa dispon
do de tempo suficiente para expor aquele pla
no aos colegas da Comissão da Seguridade
Social e Família. Na realidade, gostariamos
de ouvir de V. Ex' maiores detalhaes sobre
questões que. na verdade, foram abordadas
de uma ou de outra maneira. como o sanea
mento básico, que passou a ser da compe
tência do Ministério da Saúde, e a assistência
hospitalar, assunto que mal foi tocado por
V. Ex' e me parecer ser da maior importância.
Não conseguimos qualquer tipo de definição
por parte do Ministério sobre esta questão,
extremamente relevante no momento atual
que vive o Brasil, pois a assistência hospitalar
é muito deficiente. em todos os setores.

Com relação à política de medicamentos,
aqui abordada rapidamente, parece-me fun
damentaI para !i implantação de uma nova
política de saúde no País. V. Ex' afirmou
que a CEME vai ser fortalecida, mas gostaria
de saber se ela vai tornar-se mais forte na
aquisição de medicamentos, na formulação
de uma política de medicamentos ou na pro
dução destes. Por outro lado. Sr. Ministro,
a sua posição fica mais confortável com a
afirmação feita durante a exposição de que
os três maiores defeitos da saúde no País são
o financiamento baixo, o modelo equivocado
e o gerenciamento falho. As duas primeiras
questões, parece-me, serão resolvidas. O
próprio Presidente Fernando Collor tem dito
reiteradas vezes que multiplicará por três ou
recursos a serem carreados para o ~etor da
saúde e que esta seria uma falha sanada. Nós
esperamos que isso ocorra. Quanto ao mode
lo, este foi até motivo de abordagem por V.
Ex', quando se referiu à Lei Orgânica de Saú
de, que aprovamos nesta Comissão, no final
do ano passado. Ela corrigia falhas gritantes
do sistema e do modelo de saúde existentes
até então. Portanto, compete fundamental
mente a V. Ex' a correção do terceiro item,
ticamente em todos os níveis do setor de saú
de implantado no País.

Com relação aos demais problemas abor
dados por V. Ex' - corrupção, incompetên
cia, partidarização e absenteísmo - todos
são importantes, mas gostaria de me restrin
gir aos dois últimos. Quanto à partidarização,
não se trata de uma invocação, mas de um
legado da ditadura, embora tenha sido aper
feiçoado, ultimamente, por alguns Governos.

Lamento dizer que o Brasil inteiro usa e abu
sa da partidarização, inclusive o meu Estado.
Minas Gerais. que. de acordo com interesses
menores, repassa recursos para Municípios
que têm apoio, pois os que não o têm nada
recebem.

Gostaria de lembrar a V. Ex' que a Lei
Orgânica da Saúde tem condição de resolver
a questão com o repasse de recursos, já que
este será feito automaticamente para o Muni
cípio, não ficando mais na alçada dos Gover
nos Estaduais o repasse dos re.cursos para
os Municípios. Seria muito importante que
o próprio Ministério se empenhasse no senti
do de não permitir que haja alteração nessa
lei que está sendo votada na Comissão de
Finanças e Tributação, com possibilidades de
mudança. Seria um gravíssimo prejuízo para
a saúde no País se esse item fosse modificado.

Sr. Ministro, V. Ex' fez uma abordagem
que não me parece inteiramente correta.
quando afirmou que percentuais já foram es
tabelecidos, pois não o foram. Metade dos
recursos a serem repassados para os Muni
cípios obedecerá ao critério populacional,
portanto, de acordo com o número de habi
tantes do Município. Os 50% restantes serão
repassados de acordo com outros critérios
técnicos definidos na lei, como o perfil demo
gráfico da região. o perfil epidemiológico da
população a ser coberta, as características
quantitativas e qualitativas tia rede de saúde
n!! área, ou seja, o desempenho técnico, eco
nômico e financeiro di:> período anterior. Por
tanto, não havendo um desempenho finan
ceiro adequado, o recurso não poderá ser
repassado, o que me parece muito impor
tante. Há outros itens também ponderáveis
e previstos na lei. Essa seria. no meu modo
de ver, uma das formas de eliminar a questão
da partidarização.

Sr. Ministro. concordo em que a questão
do absenteísmo tem de ser colocada com mui
to cuidado, pois é conseqüência de uma polí
tica equivocada de saúde que vem sendo pra
ticada no Brasil há muito tempo. Não me
parece correto - e entendi que V. Ex" não
pretendeu colocar dessa forma - pôr a res
ponsabilidade sobre os ombros da classe mé
dica. Seria,absolutamente incorreto e uma
maneira de fugir do cerne da questão querer
cobrar absenteísmo de alguns profissionais
de saúde, como a causa fundamental dos er
ros da política de saúde no País.

Só poderemos combater a questão com efi
ciência na medida em que conseguirmos des
centralizar o sistema de saúde.

Lembro-me de que:quando Secretário de
Saúde do Distrito Federal, lutei a favor dessa
questão com enorme dificuldade. A ação das
Secretarias de outros Estados deve ser difícil,
mas no Distrito Federal torna-se ainda mais
aguda em função do centralismo. Portanto.
a ação da Secretaria'era dificultada por ques
tões administrativas. Só conseguimos comba
ter, em parte, o problema através da descen
tralização, repassando para o Município não
apenas a questão financeira, mas também a
de fiscalização e de participação do Muni
cípio, que me parecem fundamentais.

A saúde no Brasil é uma instituição absolu
tamente ditatorial, autoritária e distante da
população. É imprescindível que o Ministério
tenha a consciência de que é preciso repassar
para os Estados e principalmente para os Mu
nicípios. não só os recursos, mas também a
decisão política de aplicar a saúde de fOlma
conveniente.

Finalmente, com relação às falhas existen
tes na Lei Orgânica levantadas por V. Ex',
creio que elas deveriam ser analisadas de ma
neira um pouco mais cuidadosa. pois não pa
recem representar falhas. Nâo há na Lei Or
gânica mecanismos que impeçam a formu
lação de estratégias de saúde por parte do
Ministério. Não me parece aconselhável que
o Ministério queira acompanhar a aplicação
dos recursos no Município. Se assim proce
der, estará retrocedendo em tudo o que foi
ganho na Lei de Saúde, no que diz respeito
à sua descentralização e municipalização. Se
essas questões voltarem a ser competência
do Ministério da Saude, não teremos cami
nhado nada na busca daquilo que considero
democratização da saúde no País. A nível
municipa,l, como fiéarão os PAM. Postos de
Atendimento Municipais, e o Serviço de Me
dicina Social nos Municípios?

Para nós, independentemente da nossa po
sição partidária, é importante a presença de
Parlamentares no Ministério. Por esta razão,
entre outras, desejo a V. Ex' êxito na sua
gestão, principalmente neste momento em
que setores importantes do País, ligados aos
meios de comunicação, pretendem massacrar
e desmoralizar o Poder Legislativo. Parla
mentarista convicto que sou congratulo-me
com V. Ex' por estar à frente de um Minis
tério, com a importância adicional de V. Ex'
ser um Parlamentar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim
Sucena) - Antes de passar a palavra ao no
bre Ministro Alceni Guerra, esta Presidência
gostaria de fazer alguns esclarecimentos, de
vido ao questionamento feito pelo nobre De
putado Carlos Mosconi.

É regimental dar conhecimento de como
será delineada a reunião, e esta Presidência
assim o fez: Mas teríamos sido tolerantes com
o Sr. Ministrq em relação ao tempo de que
quisesse fazer uso. assim como agimos com
todos os membros da Comissão, no seus ques
tionamentos, e com o Sr. Ministro. nas suas
respostas. De modo que, neste particular. a
observação de V. Ex' não procede. Acredito
que a exposição do Sr. Ministro foi didática,
sintética e bem colocada. As respostas. às in
dagações feitas pelos membros desta Comis
são mostraram a política que deverá ser de
senvolvida setorialmente pelo Ministério.

Antecipando o que faria ao final da reu
nião, gostaria de pedir ao Sr. Ministro que,
se possível, tão logo tenlia delineado em defi
nitivo a política de saúde a ser implementada
pelo Governo, marcasse em sua agenda, se
manalmente ou uma vez por mês, um despa
cho junto à Comissão, a fim de tirar as dúvi
das que possam surgir àqueles projetos que
trarnitam pela Casa, atendendo aos compa-
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nheiros e evitando, com isso, as demoradas
audiências.

Deste modo, acredito ter esclarecido o im
passe havido com relação ao tempo. Espero,
em outras oportunidades, poder dar a V. Ex'
tempo em dobro, ou talvez mais, deixàndo
os debates para outra ocasião.

Estes são os esclarecimentÇls que a Presi
dência queria fazer.

Passo a palavra ao nobre Ministro Alceni
Guerra.

o SR. MINISTRO ALCENI GUERRA
- Terei muito prazer em atender, de imedia
to, à solicitação do Presidente da Comissão.
Proponho-me desde já a marcar com S. Ex'
uma reunião para quarta-feira à tillde, a fim
de podermos debater esses assuntos. Estarei
à disposição de V. Ex" na sala do Presidente
da Comissão, às quartas-feiras à tarde. Pela
manhã a agenda do Ministério não permite
que eu aqui compareça. Não posso estar aqui
o dia todo, mas comparecer,ei à tarde, horário
nobre, quando aqui se concentra maior nú
mero de Parlamentares. '

Nobre Deputado Carlos Mosconi, respon
do à primeira pergunta de, V. Ex' com refe
rência à assistência hospitalar no Brasil.
Quando nos referimos a ela, de imediato a
relacionamos com o setor privado do sistema
de saúde já que 70% dos atendimentos são
prestados pelo setor privado e apenas 30%,
pelo setor público.

Quando assumi o Ministério, disse ao setor
privado que precisávamos ser claros, pois ad
ministrávamos um serviço público que seria
a nossa prioridade, mas que teriam de nossa
parte um tratamento cortês, com um diálogo
permanente. Prometemos isso e estamos
cumprindo. Se com este Orçamento não po
demos falar na quantia que se paga nem te
mos elasticidade para discutir o valor da re
muneração, temos entretanto, por mecanis
mos gerenciais, a capacidade de falar na data
do pagamento. Esse compromisso já estamos
cumprindo. Até o dia 30 deste mês estaremos
colocando em. dia todos os pagamentos do
setor privado - já estão praticamente em
dia. Daí por diante pagaremos rigorosamente
em dia. Volto a insistir: atraso de pagamento
'é questão de gerência, que não se repetirá
no nosso Ministério, a menos que tenhamos
problemas gerenciais superiores, como falta
de caixa, que, a meu ver, não ocorrerá. Te
nho informações de que as coisas tendem a
se solucionar.

Com relação ao setor público, V. Ex' deve
ter conhecimento de que nos últimos dias,
juntamente com os Secretários Estaduais de
Saúde do Rio de Janeiro e do Distrito Federal
e com o apoio da Organi'zação Panamericana
de Saúde, estamos fazendo uma abordagem
com o objetivo de formular um programa,
que infelizmente é de longo prazo, para reor
ganização administrativa e reinvestimep.to no
seltor, a fim de tomá-lo ágil e eficiente, ou
seja, de termos unidades de saúde que bus
quem o resulfado que todos, dese\jamQs.,

Quanto à Cerne, nossa preocupação é com
a produção de medicamentos. Pretendemos

fazer dela uma unidade produtora por exce
lência, que busque seu espaço no mercado,
ajudando-nos a fornecer os medicamentos
básicos para as Secretarias Municipais e Esta
duais, dentro do nosso objetivo de auto-sufi
ciência de imunobiológicos.

V. Ex' me ajudou muito ao colocar os dois
primeiros problemas de ordem estratégica:
o baixo investimento e o modelo. Eu os estou
recebendo como promessa de solução da par
te financeira e uma lei em tramitação. Aju
dou-me também quando disse que o terceiro
deveria ser a minha preocupação-e a gerên
cia é a minha preocupação. Desejo estabe
lecer novos parâmetros de gerências, criar
e formar gerentes, centros de especialização,
espalhar pelo Brasil inteiro, através das esco
las técnicas, nossos tentáculos de formação
de recursos humanos. A questão gerencial
de modernizar todo o sistema jamais fugirá
do meu pensamento. Talvez, pela ênfase que
dou ao assunto, acabe até deslustrando,os
demais. Já ouvi algumas afirmações de que
sou um Ministro que se preocupa exclusiva
m,ente com os aspectos gerenciais. Estou
principalmente preocupado com eles, porque
os outros dois, como V. Ex' disse, estão a
caminho da solução: o financiamento e o mo
delo. Portanto, a ênfase dada à gerência, co
mo muito bem colocou V. Ex', depende ex
clusivamente da competência do Ministro e
de sua equipe. Se conseguirmos solucionar
esse programa, teremos solucionado os três
problemas estratégicos: os problemas decor
rem desses erros históricos.

Quero deixar bem claro que dentre os qua
tro itens que citei poderia acrescentar outros
quarenta dos efeitos gerados ,por esse siste
ma. Entretanto, dado o tempo e 'a objetivi
dade, preferi ficar só com os quatro mais im
portantes, que considero conseqüência, pois
têm a ver com essas três causas maiores, es
tratégicas.

À terceira, realmente. daremos muita ên
fase. V. Ex' disse que a partidarização do
sistema poderia ser solucionada atr~vés da
lei e com o repasse imediato de recursos.
Concordo com V. Ex', mas gostaria de .lem
brar-lhe que a lei não está promulgada. Ainda
temos as mãos amarradas com esse instru
mento.

Quanto ao absenteísmo, volto a afirmar,
não coloquei aqui nenhuma metodologia pa
ra solucioná-lo; foi um convite incisivo aos
médicos que compõém esta Comissão, aos
Deputados que, embora não sendo profis
sionais da saúde, tenham interesse nesse se
tor, para que, finalmente, encaremos de fren
te a q\!estão. É uma chaga do sistema que
:precisa,ser debelada. Precisamos fazer o diag
,nóstico, buscar as causas e·eliminar os efeitos
já. Não podemos esperar. Não podemos tra
balhar com tamanho grau de absenteísmo.
, Em relação à colocação de V. Ex', no senti
do de que a auditoria poderia prejudicar, a
,descentralização, discordo completamente.
Considero necessária a descentralização. É
do espírito da lei e deve ser buscada com
insistência. Faço isso todos os dias no Minis-
tério. Não vou a lugar.algum sem que o Secre-

tário Municipal de Saúde participe integral
mente comigo das tomadas de decisão.

O mecanismo de controle e auditoria é um
instrumento de que qualquer Estado precisa.
Por mais que dê ênfase à descentralização,
o Estado não pode prescindir de um instru
mento de 'acompanhamento, senão, ocorrem
fatos como o referido pelo nobre Deputado
Frejat, de estar o Tribunal de Contas abarro
tado de processos, sem capacidade de julgá
los porque não há um acompanhamento pre
ventivo. Desconheço que algum Estado, no
mundo, possa repassar parcelas importantes
de seu orçamento - aqui se trata de, 25%
do orçamento de Seguridade Social, mais par
celas do Tesouro etc. - sem contar com me
canismos de acompanhamento: considero a
auditoria imprescindível. Entretanto, deve
mos tomar cuidado para que a mesma não
prejudique a descentralização. Mas não se
pode, em razão de algum risco, eliminar o
instrumento de que necessitamos. É possível,
através do Conselho Nacional de Saúde e
também desta Comissão, acompanhar a audi
toria, de forma a impedir que se transforme
em elemento coercitivo ou - quem sabe?
- até de politização e partidarização.

Assim, cremos ser possível haver um acom
panhamento, através de instrumentos pró
prios, sem ter de eliminar a allditoria; caso
contrário, estaríamos como um médico que,
'frente a uma doença, quer negá-Ia, esperando
'que o paciente melhore sozinho e não assu
,mindo o seu papel de instrumentador do pro
cesso, medicando ou fazendo uma' cirurgia'
para eliminar o problema dõ paciente. Acho
que esta Comissão e o Conselho Nacional
Ida Saúde podem, perfeitamente, promover
o acompanhamento da auditoria executada
pelo Ministério. Não é preciso temê-Ia: ela
é necessária e pode ser acompanhada.

Com relação aos PAM, serão passados aos
Estados e Municípios. De preferência aos
Municípios, em respeito ao sistema de des
centralização. Quanto aos Serviços de Medi
cina Social, serão extintos, até o mês de ju
nho, sem exceção, inclusive os das capitais.
As funções serão reconlhidas e suas ações
passadas aos Estados e Municípios.

O SR. PRESIDENTE '(Deputado Joaquim
Sucena) - Passamos a palavra ao último de
batedor inscrito, a nobre Deputada Çristina
Tavares.

A SRA. DEPUTADA CRISTINA TA
VARES - Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr.
'Secretário-Geral, quero congratular-me,
,com V. Ex', Sr. Ministro, pela simplicidade
com que vem a esta Casa expor os problemas.
'Essa base da confiança é absolutamente ne
cessária, sobretudo num momento como es
te, em que o Congresso Nacional passa por
grande crise institucional. 'Dentro dessa base
de confiança, Sr. Ministro, quero dizer que

'vim para cá sem preocupações com a Fiocruz,
mas, ao ouvir as suas palavras a respeito da
quela fundaçJio, comecei a ficar preocupada.

Estamos vivendo um estilo novo de gover
no, com verdadeira neurose - para usar uma
expressão da área de saúde - de caçar mâra-
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jás. Por. todos os lados estão se enxergando
marajás e funcionários ociosos, está-se bus
cando responsabilizar o pobre funcionário
público.

A Fiocruz é uma das raras instituieões bra
sileiras que gozam de credibilidade interna
cional. E uma das poucas. coisas de que nós,
brasileiros, nos podemos orgulhar e dizer:
ai está uma instituição do Estado competente
e reconhecida internacionalmente.

Lembro-me de que, quando quiseram des
montar a Universidade brasileira, através do
'famoso acordo MEC-USAID, começaram a
procurar os professores subversivos. Naquele
tempo procuravam os subversivos; hoje os
ociosos, os marajás. Trata-se da mesma idéia,
no entanto. Acabamos perdendo a Univer
sidade brasileira.

Sou obrigada a dizer que não tinha essa
preocupação. Pensava que a Fiocruz era into
cável, mas, diante da possibilidade de demis
sões em massa, que, na verdade, fazem parte
de um marketing que me parece estar dando
certo - viajava-se de avião; agora, parece,
será de submarino - é preciso preocupar-se
com o destino que terá a Fiocruz.

Sou também porta-voz, Sr. Ministro, de
uma preocupação dos funcionários da Sucam
de Pernambuco, o meu Estado. Acrescen
taria aos quatro itens - com os quais concor
do - ainda outro: os recursos para a saúde
vêm táo atrasados, tão devagar, que acabam
destruindo serviços que vão bem. Na Sucam,
as famosas diárias já quase comprometeram
a instituiçáo. Então, queria trazer essa preo
cupação à consideração de V. Ex'.

O terceiro ponto é uma sugestão que gosta
ria de fazer. Sabe V. Ex" que informação é
poder. Por contigência de um câncer, fui obri
gada a freqüentar, durante os últimos dois
anos,.um centro de tratamento médico em
Houston, nos Estados Unidos. Por essa ra
zão, sei da existência de um sistemna de saté
lites para produção de informação, respon
sável pela criação de, talvez, o maior banco
de dados sobre câncer no mundo. Há convê
nios do MD - Anderson Cancer Center com
vários países da Europa e da América Latina.
Consultei o Presidente da Comissão de Saúde
sobre a possibilidade da realização de gestões
junto ao departamento específico, o Departa
mento Nacional de Combate ao Câncer, no
sentido de o Ministério firmar um convênio
com Houston para que o nosso departamento
tenha acesso àquele banco de dados. Não
sei que tipo de gestão nesse sentido pode
ser realizado. O que sei é que existe um siste
ma de satélites para gerar o mais precioso
banco de dados do munqo. Isso fica como
uma sugestão a V. Ex'

Muito obrigada.

O SR. MINISTRO ALCENI GUERRA
- Sr' Deputada, recomendaremos ao Presi
dente do Instituto Nacional do Cancêr, a ser
nomeado, o Dr. Marcos Moraes, que faça
de imediato essa gestão.

Nobre Deputada Cristina Tavares, tomei
,cuidado, nas minhas af(rmações sobre a Fio
cruz, de não me referir, em nenhum momen
to, a esses 833 funcioilários existentes nas

atividades-meio como "marajás". Marajá é
quem ganha muito. Na verdade, ignoro quan
to ganham esses funcionários.

A SRA. DEPUTADA CRISTINA TA
VARES - Faço justiça a V. Ex": o autor
do termo "marajá" é o Presidente Fernando
Collor de Mello.

O SR. MINISTRO ALCENI GUERRA
- Também não me atreveria a falar, aqui,
em demissões, apesar de saber que, dos 3.700
funcionários públicos da Fiocruz, 1.500 não
têm estabilidade. Não queremos isto; não es
tamos à procura de demissões. Se foram con
tratados, é porque têm valor profissional. O
que queremos é um remanejamento saudável
desses funcionários, de molde a diminuir o
tamanho da máquina intermediária existente
entre quem comanda, o presidente, e quem
executa, os diretores dos institutos.

Temos em mãos o resultado da auditoria
da Fiocruz. Ainda o estamos analisando. Se
ria precoce e antiético - até uma irresponsa
bilidade de minha parte --;;. aprofundar-me,
hoje, a respeito da Fiocruz. A primeira infor
mação que recebi é a de que há excesso de
funcionários em atividades-meio, os quais
precisaremos realocar com cuidado. Sabemos
do prestígio que tem a Fiocruz internacio
nalmente e não queremos que essa auditoria
possa parecer, fora do Brasil, um castigo,
uma punição. Pode V. Ex' ter certeza de que
haverá cuidado no tratamento desse assunto.

Com relação à Sucam, peço desculpas ao
nobre Deputado Célio de Castro por não ter
respondido à pergunta que me formulou so
bre a natureza da incorporação.

Realmente, por motivos técnico.s, o Go
verno Federal havia proposto, através da me
dida provisória, que a Fundação Sesp incor
porasse a Sucam. Houve temor por parte dos
funcionários da Sucam, bem referido pelo no
bre Deputado Célio de Castro, de que a audi
toria pudesse representar o fim daquela Supe
rintendência. O nobre Deputado Jofran Fre
jat consultou-nos a respeito de uma emenda
que estava apresentando, transformando a
incorporação, em uma fusão e criando a Fun
dação Nacional de Saúde. A lei foi aprovada
com ~ssa emenda. Infelizmente, essa lei dele
gou ao Poder Executivo a formação da Fun
dação. Assim, não temos, hoje, nem a Funda
ção, nem a Fiocruz, nem a Sesp. A mantô,Íra
jurídica para mudar isto é fazer uma pseudo
incorporação, dando a Presidência da Funda
ção Sesp ao Dr. Waldir Arcoverde, que acu
mulará a Pre.l'idência da Sucam até que o
Governo Federal, através de medidas perti
nentes, crie a Fundação Nacional de Saúde.

Comungamos com a sua preocupação, no
bre Deputada. Poderia fazer menção a pelo
menos quarenta fatores que prejudicam a
operacionalização. Um deles, sem dúvida al
guma, é esse incrível estacionamento dos re
cursos da seguridade social no setor finan
ceiro, ficando dois, três, quatro meses aplica
dos e rendendo filhotes em dinheiro, enquan
to 'a saúde necessitava desesperadamente da
queles recursos na ponta. Esse foi um dos
fatores que atrapalharam os SUDS, que, em

boa hora, serão substituídos pelo Sistema
Único de Saúde.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim
Sucena) - Passo a palavra ao nobre Ministro
Alceni Guerra, para fazer as considerações
finais.

O SR. MINISTRO ALCENI GUERRA
- Não quero solenizar o fim da minha expla
nação, até porque pretendo que minha pre
sença, nesta Casa, transforme-se numa ro
tina.

Agradeço a V. Ex'S a compreensão que
tiveram com alguém que mal assumiu o Mi
nistério, bem como com relação à exigüidade
do tempo de que podia dispor, e ainda a ex
trema cortesia manifestada em relação aos
nossos erros.

Muito obrigado. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquiql
Sucena) - Resta a esta Presidência agrade
cer a presença do nobre Ministro e de seu
assessor, o Sr. Luiz Romero, bem como a
de todos os demais presentes.

Antes de encerrar, convoco, para a próxi
ma quarta-feira, dia 2 de maio, às 9h, no
Plenário n" 9, uma reunião ordinária desta
Comissão.

Está encerrada a reunião.

7' Reunião Ordinária realizada
no dia 9 de maio de.1990

Aos nove dias do mês de maio de um mil
novecentos e noventa, às dez horas e vinte
minutos, no plenário número nove do Anexo
II, foi realizada a sétima reunião ordinária
da Comissão de Seguridade Social e Família.
Compareceram os Senhores Deputados: Jor
ge Uequed, Vice-Presidente; Pedro Canedo,
Jorran Frejat, Ruy Nedel, Elias Murad, Dje
nal Gonçalves, Floriceno Paixão, Lúcio Al
cântara, Rita Camata, Ivo Lech e Gilberto
Carvàlho, membros titulares: Eduardo Jore
ge, Farabulini Júnior, Ivo Mainardi, Miraldo
Gomes e Anníbal Barcellos, membros su
plentes; justificaram a ausência os Deputados
Messias Soares, Raimundo Rezende e Ma
nuel Viana. O Deputado Jorge Uequed, no
exercício da presidência, declarou aberta a
reunião, informando que não havendo núme
ro para deliberação, ficava a mesma pauta
para a próxima reunião. Expediente: I 
Correspondência recebida: 1 - Ofícios: do
Líder do PT indicando os Deputados Bene
dicta da Silva e Eduardo Jorge para membros
da Comissão; do Ministro do Trabalho, cum
primentando pela eleição da Mesa Diretora
da Comissão; do Conselho Federal de Farmá
cia, agradecendo o Presidente pela maneira
como conduziu a discussão do PL n" 2.752/89,
na reunião do dia 11 de abril; do Secretário
do Deputado Anníbal Barcellos, justificando
a ausência do parlamentar na reunião do dia
24 de abril; e do Deputado Raimundo Rezen
de, justificando sua ausência na Comissão no
período de 23-4 a 16-5; 2 - Cartas: da União
Brasileira de Mulheres, sobre a legalização
da esterilização voluntária; e do Conselho
Comunitário do Hospital Júlia Kubitschek,:
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sobre a reativação do referido hospital; 3 
Telex: pela aprovação do PL n' 2.752/89: Far
mácia Santa Maria, Cambará-PR; Drogaria
Silvema Ltda., do Paraná: contra aprovação
do PL n'2.752/89: dos Vereadores de Londri
na-PR; da Câmara Municipal de Ibiporã: e
da SECTRAN, convidando para o I Encon
tro de Saúde no Trânsito, no Rio de Janeiro.
11 -Correspondência expedida: l-Ofícios:
Convidando para Mesa-Redonda sobre o PL
n' 2.752/89, à Federação Nacional de Farma
cêuticos e Sindicato dos Farmacêuticos do
Estado da Bahia; ao Presidente da Associa
ção Brasileira de Hospitais de Porto Alegre;
de Saúde Coletiva do RJ; ao Presidente da

Comissão de Agricultura e Política Rural, so
licitando cessão do plenário n' 27; ao Presi
dente da Câmara, informando sobre visita
da Ministra da Ação Social à Comissão; ao
Coordenador-Geral do Núcleo de Estudos
em Saúde Coletiva e ao Representante da
Ação Internacional de Saúde, do Centro de
Pesquisa Ageu Magalhães, convidando para
a Mesa-Redonda sobre o PL n' 2.752/89; e
à Diretora de Saúde da União Brasileira de
Mulheres, respondendo sobre esterilização
voluntária. 2 - Telex: Comunicando a reali
zação de Mesa-Redonda sobre o PL n'
2.752189 à Coordenação e aos Professores do
Curso de Farmácia e Bioquímica de Santa
Maria, RS; informando sobre o PL n'
2.752/89, à Câmara Municipal de Londrina,
PR; convidando para a Mesa-Redonda sobre
o PL n' 2.752/89, ao Ministro da Saúde; e
ao Presidente da Câmara Municipal de Ibipo
rã-PR; ao Presidente da Câmara Municipal
de Londrina; e ao proprietário da Farmácia
Santa Maria; de Cambará-PR, respondendo
sobre a preocupação com o Projeto de Lei
n' 2.752/89 e comunicando sobre a Mesa-Re
donda. 3 - Cartas: ao representante da UNI
CEF, agradecendo publicação; à Universi
dade Estadual de Ponta Grossa, convidando
para a Mesa-Redonda sobre o PL n' 2.752/89.
4-Telegramas: àDra. Alba Lygia Brindeiro
de Araújo, Presidente do Conselho Federal
de Farmácia; à Dra. Suely Rosenfeld, Profes
sora da Escola Nacional de Saúde Pública;
ao Dr. Pedm Navarro, Presidente da Abra-'
profar e ao DI. Dante Alário Júnior, Presi
dente da Alanac, convidando para exposi
tores da Mesa-Redonda sobre o PL n'
2.752/89. 5 - Convite aos Presidentes das
demais Comissões da Casa para a Mesa-Re
donda sobre o PL n' 2.752/89. Em seguida,
o Presidente em exercício abriu espaço para
breves comunicações. O Deputado JOrran
Frejat apresentou requerimento, por escrito,
de retiraM da pautado PLP n' 74/83, de
autoria do Deputado Victor Faccioni e do·
qual foi o relator, tendo sido atendido pelo
Presidente. O Deputado Eduardo Jorge pe
diu vista dos PL n's 1.167/88 e 3.692/89, obten
do despacho favorável do Presidente. Não
havendo nenliuma outra inscrição para comu
nicações, o Presidente lembrou a realização
da Mesa-Redonda sobre o PL n' 2.752/89,
no próximo dia dez. Nada mais havendo a
tratar, o Presidente encerrou a reunião às

·dez horas e vinte e cinco minutos, convo-

cando para a próxima quarta-feira, dia dezes
seis, às nove horas, reunião para deliberação.
E, para constar, eu, Maria Inês de Bessa Lins,
Secretária, lavrei a presente Ata que, lida
e aprovada, será assinada pelo Presidente em
exercício, Deputado Jorge Uequed.

COMISSÃO ESPECIAL
CRIANÇA E ADOLESCENTE

7' Reunião Ordinária, realizada
em 9 de maio de 1990

Aos nove dias do mês de maio de mil nove
centos e noventa, às catorze horas e dez minu
tos, reuniram-se na sala dezessete, ao Anexo
11, da Câmara dos Deputados, os seguintes
Deputados, membros da Comissão Especial
destinada a apreciar o Projeto de Lei n'
1.506/90, "que institui normas gerais de pro
teção à Infância e à Juventude" e outros que
criam o "Estatuto da Criança e do Adoles
cell.te": Sandra Cavalcanti, Presidente; Air
ton Cordeiro, I' Vice-Presidente; Artur da
Távola, 2- Vice-Presidente; Rita Camata,
Nilson Gibson, Antônio Mariz, Hélio Rosas,
Salatiel Carvalho, Nelson Aguiar e Benedita
da Silva, membros titulares. Compareceu;
ainda, o Senhor Deputado Eduardo Jorge,
com indicação do Partido dos Trabalhadores
para compor a Comissão como membro su
plente. Faltaram os seguintes Deputados: Be
nedicto Monteiro, 3' Vice-Presidente; Maria
Lucia, Robson Marinho, Jorge Arbage e Dio
nísio Hage. Após a leitura e a aprovação da
Ata da Reunião anterior, a Senhora Presi
dente declarou instalados os trabalhos da Co
missão, submetendo à deliberação do Plená
rio Requerimento de autoria do Senhor De
putado Nelson Aguiar, para convocação de
três magistrados, presentes ao Plenário, para
deporem na Reunião em curso. Aprovado
o Requerimento, a Senhora Presidente, antes
de convidar os senhores conferencistas para
comporem a Mesa, comunicou aos presentes
o andamento, no Prodasen, do quadro com
parativo reunindo os Projetos de Lei perti
nentes ao Estatuto da Criança e do Adoles
cente, devendo tal quadro estar concluído,
pronto para distribuição, até a próxima Reu
nião d,a Comissão. Em seguida, respondendo
aos i1i.J.stres convidados o motivo da reduzida
presença de Deputados no momento da aber
tura dos trabalhos, explicou a Senhora Presi
dente a respeito das inúmeras reuniões de
que participam, num mesmo dia, os Senhores
Parlamentares, havendo dificuldades natu
rais para conciliação de horários. Explicou
também haver o sistema de trabalho da Câ
mara dos Deputados sofrido mudánças radi
cais em seu funcionamento, haja vista a apre
sentação recente de iriúmeras Medidas Provi
s6rias, sendo 28 s6 no Governo Collor. Opi
nou, por fim, ser injusta é demag6gica a cam- .
panha negativa de que tem sido alvo. o Con
gresso Nacional. Dando início à fase dos de
poimentos, a Senhora Presidente fez a apre
sentação dos Depoentes, como segue: DI.
Munir Cury, Procurador de Justiça e Coorde
nador das Curadorias de Menores do Minis
tério Público do Estado de São Paulo; DI.

Antônio Fernando do Amaral e Silva, Juiz
de Menores de Blumenau, SC, e Professor
titular da cadeira de Direito do Menor da
Universidadt< Regional de Blumenau; e DI.
PÍlulo Afonso Garrido de Paula, Promotor
de Justiça em São PaulQ, SP, e Professor de
Direito do Menor em cursos regulares de pre
paração para as carreiras jurídicas. Após a
apresentação dos conferencistas e antes de
dar a palavra ao primeiro depoente, reconhe
ceu a SI" Presidente a presença dos seguintes
convidados: Padre Piazza, Presidente da Fe
deração das Entidades de Menores da Bahia;
Maria do Rosário Leite Cintra e Rute Pisture,
ambas da Comissão Nacional da Pastoral do
Menor; DI. Antônio Carlos Gomes da Costa,
Consultor da Unicef; Dr. Edson Seda, Assis
tente Técnico da Fundação Centro Brasileiro
para Infância e Adolescência; Professor Be
nedito Rodrigues dos Santos, Coordenador
Nacional do Movimento de Meninos e Meni
nas de Rua; e Professor Deodato Rivera, Re
presentante da Frente Nacional de Defesa
dos Direitos da Criança. Em seguida, deu
a palavra, pela ordem, ao Dr. Munir Cury,
que defendeu a aprovação do Estatuto da
Criança e do Adolescente, pois fruto de tra
balho de âmbito nacional, resultado de vários
encontros realizados entre· as mais expres
sivas instituições do país; ao Dr. Antônio Fer
nando do Amaral e Silva, que traçou paralelo
entre o atual Código de Menores e o Estatuto
em apreciação, explicando ser aquele autori
itos nem medidas de apoio à família, enquan
to o modelo do Estatuto é Jurídico, Demo
crático e Constitucional; ao Dr. Paulo Afonso
Garrido de Paula, que procurou situar a
Criança e o Adolescente em relação ao C6di
go de Menores e o Estatuto, mostrando que,
em relação àquele, a Criança e o Adolescente
são vistos como objeto da intervenção do Es
tado, enquanto em relação ao Estatuto, são
vistos como sujeitos de Direito. Findas as
conferências, a Senhora Presidente agrade
ceu aos depoentes, reconhecendo a obediên
cia dos mesmos ao tempo destinado para as·
apresentações, bem como felicitou o Depu
tado Nelson Aguiar pela iniciativa de convi
dar Suas Excelências para deporem na Co
missão. Passada a palavra ao Senhor Depu
tado Airton Cordeiro, l' Vice-Presidente,
disse Sua Excelência estar sendo o Menor,
no Brasil, objeto de desumana mercantili
zação, assunto para o qual requer sejam con
vidados para depor na próxima Reunião da
Comissão Magistrados do Estado do Paraná,
que falarão sobre a adoção de menores brasi
leiros por casais estrangeiros. Aprovado o
Requerimento pelo Plenáno, a Senhora Pre
sidente informou aos presentes que a data
provável para a visita da Senhora Ministra
da Ação Social à Comissão é no dia 23 de
maio de 1990, e que para a próxima reunião,
dia 16 de maio do corrente, está confirmado
o depoimento do Jornalista Gilberto Dimens~
tein. Passada a palavra ao Sr. Deputado Ar
tur da Távola, indagou Sua Excelência sobre
a tramitação do Projeto de Lei oriundo do
Senado Federal, em face da Comissão Espe
cial em funcionamento na Câmara dos Depu-
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tados. Respondeu a Senhora Presidente que
o Projeto de Lei do Senado Federal será rece
bido pela Comissão Especial da Câmara, de
vendo a ele ser anexados os Projetos originá
rios da Câmara. Com a palavra o Senhor De
putado Nelson Aguiar, desculpou-se Sua Ex-,
celência de não ter podido estar presente des-i
de o início dos depoimentos, por compro-,
missos parlamentares, passando então a in-'
formar que o texto do Projeto de Lei principal
da Câmara - Projeto de Lei n' 1.506/89.,
e o do Senado Federal são idênticos, um sen-l
do cópia do outro, e que, em Reunião das
Lideranças, ficou acertado que o texto do
Senado entraria em regime de prioridade, de
vendo ser aprovado ainda no semestre em
curso. Necessitando ausentar-se do Plenário,
a Senhora Deputada Sandra Cavalcanti pas
sou a Presidência ao Senhor Deputado Air
ton Cordeiro, l' Vice-Presidente. Com a pa
lavra, o Senhor Deputado Nilson Gibson ex
ternou sua preocupação quanto à conciliação

do prazo de tramitação dos Projetos em exa
me pela Comissão com as audiências públicas
ain'da a serem realizadas pela Comissão, su
gerindo Sua Excelência seja elaborado pela
secretaria da Comissão calendário para me
lhor orientação dos trabalhos. Ainda em dis
cussão alternativas para a aceleração dos tra
balhos, o SI. Deputado Airton Cordeiro
aventou a possibilidade de se marcar reuniões
extraordinárias para as quintas-feiras, dei
xando, todavia, a deliberação de tal proposta
para a Reunião da próxima quarta-feira, com
a presença da Senhora Deputada Sandra Ca
valcanti. Nada mais havendo a tratar, o Se
nhor Presidente em exercício encerrou a Reu
nião, convocando outra para as catorze horas
do dia 16 de maio próximo, quando serão
proferidas conferências por magistrados do
Estado do Paraná e pelo Jornalista Gilberto
Dimenstien. A presente Reunião terminou
às dezesseis horas, tendo sido gravada, fican
do as notas, depois de traduzidas pelo Serviço

de Taquigrafia da Casa, arquivadas na Co
missão para qualquer confronto. E, para
constar, Eu Luiz César Lima Costa, secre
tário, lavrei a presente Ata, que, depois de
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente em exercício.

Errata

COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO

E INFORMÁTICA

Distribuição u' 7/90

No item 61, onde se lê: "Ao Senhor Depu
tado Hélio Rosas - Mensagem n' 656/89",
leia-se: "Redistribuição - Ao Senhor Depu
tado Hélio Rosas - Mensagem n' 656/89" .

Brasília, 15 de maio de 1990. - Delzuite
Macêdo Avelar do Valle, Secretária.
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PSDB . Ivo Cersósimo 3 Vagas
Arnaldo Martins Moema São Thiago José Melo
José Guedes Plínio Martins PFL
Jutahy Júnior Sigmaringa Seixas Agripino de Oliveira Lima Jesualdo Cavalcanti

Aloysio Chaves Jesus Tajra
Eraldo Tinoco Oscar Corrêa

PDT Etevaldo Nogueira Sarney Filho

Bete Azize SIlvio Abreu Francisco Benjamin Stélio Dias

Gonzaga Patriota PSDB
Aécio Neves Jorge Ueqlied
Caio Pompeu Ros,ário Côngro Neto

PDS
Egídio Ferreira Lima Vicente Bogo

, Bonifácio de Andrada Ibrahin Abi-AckeI PDT

Gerson Peres
Brandão Monteiro Lysâneas Maciel
Jorge Hage

PDS
PRN Adylson Motta José Luiz Maia

Dionísio Hage Nelson Sabrá Jorge Arbage
PRN

Roberto Vital Rubem Medina

PTB PTB

Benecfu:to Monteiro Rodrigües Palma Gastone Righi Roberto Jefferson

PL

PL
Adolfo Oliveira Chagas Neto

Ismael Wanderley Marcos Formiga PT
Plínio Arruda Sampaio 1 Vaga

PDC
Francisco Coelho Roberto Balestra

PT PSB

José Genoíno ,Tarso Genro ,1 vaga
PCdoB

Hátoldo Lima
PCB

PDC Fernando Santana

Joaquim Haickel José Maria Eymael
Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva

.Ramais: 69~Q ~.6924



COMISSÃO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR, MEIO
AMBIENTE E MINORIAS

PST
João Cunha

Presidente: Adolfo Oliveira - PL
Vice-Presidentes: Raimundo Bezerra - PL

Geraldo Alckmin Filho - PSDB
Eunice Michiles - PFL

PCN
Edivaldo Holanda

Titulares
PMDB

SEM PARTI.DO
Antero de Barros

Bosco Franca
Cid Carvalho
Hélio Duque
[bsen Pinheiro
Jorge Leite

Maria Lúcia
Raimundo Bezerra
Roberto Rollemberg
Samir Achôa
Waldir Pugliesi

Suplentes
PMDB

Fernando Cunha
Hélio Manhães
Ivo Lech
Jos~ Freire

Raimundo Rezende
Santinho furtado
Wagner Lago
3 Vagas

Alércio Dias
Eunice Michiles
Júlio Campos
Sarney Filho

PFL
Simão Sessim
Victor Trovão

PFL
João Machado Rollemberg
Jofran Frejat
Orlando Pacheco

PSDB
Artur da Távola
Elias Murad

Ronaro Corrêa
Ricardo Fiúza
Sadie Hauache

Paulo Silva

COMISSÃO DE
DEFESA NACIONAL

Presidente: Osmar Leitão - PFL
Vice-Presidentes: Furtado Leite - PFL

Sotero Cunha - PDC
Lúcia Vânia - PMDB

Cunha Bueno
PDS

Gerson Peres

Raquel Cândido

PSD

PTB

PL

PT

PDC

SEM PARTIDO

PRN

Artur Lima Cavalcanti

Secretário: Jarbas Leal Viana
Ramais: 6930 - 6931

PDT

César Cals Neto

Benedita da Silva

1 vàga

Fausto Rocha

José Carlos Coutinho

Jairo Azi

PSDB
Fúbio Feldmann Joaci Góes
Geraldo Alckmin Filho

PDT
Lúcia Braga Tadeu França

PDS
Carlos Virgílio 1 vaga

PRN
Geraldo Bulhões

PTB
Roberto Torres

PL
Adolfo Oliveira

PT
Lurdinha Savignon

PDC
Nliraldo Gomes



Titulares
PMDB

PFL
Alércio Dias
Antônio Ueno
Dionísio Dal-Prá

Furtado Leite
Paes Landim
1 vaga

PFL
Anníbal Barcelos Orlando Bezerra
Enoc Vieira Osmar Leitão
Milton Barbosa Sadie Hauache

PSDB
Euclides Scalco Ziza Valadares

1 vaga

PDT
Paulo Ramos 1 vaga

PDS
MelaReis 1 vaga

PRN
Mário de Oliveira

COMISSÃO DE ECO~OMIA,
INDUSTRIA E COMERCIO

Presidente: Marcelo Cordeiro - PMDB
Vice-Presidentes: Fernando Gasparian - PMDB

Ezio Ferreira - PFL
Luiz Salomão - PDT

Secretária: Marci Ferreira Lopes
Ramais: 6998 - 7001

Marcelo Cordeiro
Marcos Queir6z
Nestor Duarte
Osmundo Rebouças
Oswaldo Lima Filho
Ralph Biasi

Felipe Mendes

Geraldo Campos

Tarzan de Castro

PSDB

PDT

PDS

PL

PT

PDC

Amilcar Moreira
Fernando Gasparian
Francisco Carneiro
Genebaldo Correia
Lúcia Vânia
Luiz Roberto Pontes
Luiz Viana Neto

Titulares
PMDB

José Genoíno

Carlos Alberto Ca6

Daso Coimbra

Ottomar Pinto

Osvaldo Almeida

PRN

PTB
João de Deus Antunes

Dirce Tutu Quadros

Carlos Virgilio

Milton Lima
Renato Bernardi
Ronaldo Carvalho
4 Vagas

PTB

Francisco Pinto
José Carlos Vasconcelos
Mattos Leão

Farabulini Júnior

PL
Rubem Branquinho

PT
Gumercindo Milhomem

PFL
Airton Cordeiro
Ézio Ferreira
Levy Dias
Luíz Eduardo

João Machado Rollemberg
José Teixeira
Stélio Dias

PSDB
PDC

Sotero Cunha

Dirce Tutu Quadros
Jayme Santana
José Costa

Ronaldo César Coelho
Saulo Coelho

P~B

Leonel Júlio PDT
Artur Lima Cavalcanti
Luiz Salomão

Miro Teixeira

SEM PARTIDO

Geraldo Fleming
ljéllo"Rosas-

~uplentes

PMDB 8 Vagas

PDS
Cunha Bueno Felipe Mendes



PRN PSC
Renato Johnsson Rubem Medina Aristides Cunha

Secretária: Ronaldo A1ves da Silva
Ramais: 7024 - 7025

PTB
Fábio Raunheitti Milton Reis

PL
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

Afif Domingos Màx Rosenmann CULTURA E DESPORTO

Presidente: Carlos Sant'Anna - PMDB
Vice-Presidentes: Antônio de Jesus - PMDB

PT Álvaro Valle -PL
Vladimir Palmeira Sérgio Brito - PDC

Titulares
PDC PMDB

Ottomar Pinto

Antônio de Jesus Maguito Vilela
Bete Mendes Paulo Almada

PSB Bezerra de Melo Paulo Sidney
Raquel Capiberibe Carlos Sant'Ana Ubiratan Aguiar

Délio Braz Valter Pereira
Fausto Fernandes 1 vaga

PSC
Francisco Rolim

PFL
Suplentes ,Agripino de Oliveira Lima João Alves

PMDB >Átila Lira José Queiroz

Aluizio Campos Luis Viana Neto Eraldo Tinoco Sandra Cavalcanti

Expedito Machado Manoel Moreira Jesualdo Cavalcanti

Irajá Rodrigues Paulo Zarzur
Ivo Vanderlinde Roberto Brant
João Carlos Bacelar Rosa Prata PSDB
José Maranhão 1 Vaga Anna Maria Rattes Celso Dourado
Julio Costamilan Artur da Távola Hermes Zaneti

PFL
Benito Gama Manoel Castro
Costa Ferreira Victor Fontona

PDTFrancisco Dornelles 1 vaga
Iberê Ferreira Jorge Hage Márcio Braga

PSDB
Darci Deitos Koyu Iha
José Carlos Grecco Virgildásio de Senna PDS
José Serra Aécio Borba Telmo Kirst

PDT
Bocayuva Cunha Sílvio Abreu
César Maia PRN

PDS Geovani Borges Jayme Campos
Adauto Pereira Gerson Peres

PRN
Basílio ViIlani Nelson Sabrá

PTB
PTB

Valmir Campelo 1 Vaga Sólon Borges dos Reis

PL
José Geraldo Sérgio Werneck

PT PL
João Paulo Pires Álvaro Valle

PDC
Ademir Andrade



PT
Florestan Fernandes.

PDC
Sérgio Brito

PCdoB
Lídice da Mata

COMISSÃO DE FINANÇAS

E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Francisco Dornelles - PLF
Vice-Presidentes: Arnaldo Prieto - PFL

José Carlos Grecco - PSDB
Fenando Bezerra Coelho - PMDB

Titulares
PMDB

PTR
Ismael Wanderley

PRP
Adhemar de Barros.Filho

Del Bosco Amaral
Edivaldo Motta
Expedito.MaçJtado
Fernando Bezerra Coelho
Fernando Velasco
Flávio Palmier da Veiga
Irajá Rodrigues

João Carlos Bacelar
José Ulisses
Luiz Alberto Rodrigues
Luiz Soyer
Paulo Zarzur
Roberto Brant

PFL
Arnaldo Prieto
Benito Gama
Francisco Dornelles

Suplentes . Gilson Machado

PMDB

Djenal Gonçalves Henrique Eduardo Alves PSDBDoreto Campanari Mária Lúcia Edmundo Galdino
Francisco Carneiro Rita Camata José Carlos Grecco
Harlan Gadelha 4 Vagas José Serra

PFL
Airton Cordeiro Enoc Vieira

PDTAlceni Guerra Ney Lopes
Christóvam Chiaradia Victor Trovão César Maia
Eliezer Moreira Chagas Duarte

PSDB
Robson MarinhoOctávio Elísio

Plínio Martins Ziza Valadares
PDT PDSLúcio Alcântara Tadeu França José Lourenço

Manoel Castro
Mussa Demes
Oscar Corrêa
Rita Furtado

Rose de Freitas
Saulo Queiroz

Moysés Pimentel

José Luiz Maia

PDS
Adylson Motta

Arnold Fioravante

PRN
José Carlos Martinez.Arnaldo Faria de Sá

PTB
Fábio Raunheitti

PL
Roberto Augusto

PT
J'aulo Delgado

PDC
Jonival Lucas

PCdoB
Eduardo Bonfim

PCN
Edivaldo Holanda

SEM PARTIDO
Antero de Barros

Secretária: Jussara Maria Goulart Brasil de Araújo
Ramais: 7010,

PRN
Basílio Villani

PTB
Féres Nader

PL

José Geraldo

PT
Luíz Gushiken

Flávio Rocha

Paulo Mincarone

Sérgio Werneck



PDC
Jonival Lucas

PSB

PFL
Alcides Lima
Christóvam Chiaradia
Etevaldo Nogueira
Humberto Souto

Jalles Fontoura
José Santana de Vasconcelos
Salatiel Carvalho

Sérgi.o Naya

PSDB

COMISSÃO DE MINAS
E ENERGIA

Presidente: Gabriel Guerreiro - PSDB
Vice-Presidentes: Mauro Campos - PSDB

Maurício Campos -.PL
Victor Faccioni - PDS

PTB

PFL

Mauro Campos
Octávio Elisio

Raquel Cândido

SEM PARTIDO

PDT
José Maurício

Antônio Perosa
Gabriel Guerreiro

Gandi Jamil

PDS
Victor Faccioni 1 vaga

PRN
José Gomes

PTB
Marluce Pinto

PL
Maurício Campos

Virgtlio GuinÍarães
PT

PDC
Albérico Filho

PCdoB
1 vaga

PCB
Fernando Santana

PSD
César Cals Neto

~osé da Conceição
Manoel Ribeiro .
Nelson Jobim
6 Vagas

Victor Faccioni

José Costa
Ronaldo Cezar Coelho

Paulo Ramos

Gerson Marcondes
João Rezek
Murilo Leite
Prisco Viana
Vingt Rosado
1 Vaga

José Teixeira
Sandra Cavalcanti
Simão Sessim
Waldeck Ornélas

Hélio Costa

Paulo Roberto

José Elias

PT

PDC

PSB

Titulares
PMDB

PL

Suplentes

PMDB

Arnold Fioravante

Joaquim Sucena

José Marial Eymael

PDT

Adroaldo Strek
Gabriel Guerreiro
Jayme Santana

Vladimir Palmeira

PDS

Alysson Paulinelli
Aroldo de Oliveira
João Alves
José Mendonça Bezerra

PSDB

Arnaldo Moraes
Asdrúbal Bentes
Fernando Gasparian
Firmo de Castro

Artur Lima Cavalcanti
Miro Teixeira

PRN

Max Rosenmann

Francisco Sales

1 Vaga
Secretária: Maria Linda Magalhães
Ramais: 6959 - 6960

.Ademir Andrade
Aldides Saldanha
Álvaro Antônio
Carlos Benevides
Eduardo Moreira



Suplentes
PMDB

Aloy~sio Vasconcelos
Hilário Braun
José Carlos Sabóia
João Agripino
Leopoldo Bessone

PFL
Albérico Cordeiro
Antônio Ferreira
Cleonâncio Fonseca
Ézio Ferreira .

PSDB
Antônio Carlos Mendes Thame
Arnaldo Martins

PDT
Bocayuva Cunha

PDS
Aécio de Borba

PRN
Geovani Borges

PTB
José Egreja

PL
Assis Canuto

PT
José Genoíno

PDC
Gidel Dantas

PCB
Augusto Carvalho

PST
João Cunha

PLP
Ubiratan Spinelli

Luiz Alberto Rodrigues.
Marcos Lima
Mário 'uma
Maurício Fruet
2 Vagas

Júlio Campos
Luiz Marques
Rita Furtado

Celso Dourado
Jutahy Júnior

Luiz Salomão

. Bonifácio de Andrada

PFL
Aloysio Chaves
Antônio Veno
Cláudio Ávila
Enoc Vieira

PSDB
Aécio Neves
Egídio Fj:rreira Lima

PDT
Bacayuva Cunha

PDS
Adylson Motta

pRN
Daso Coimbra

PTB
Carrel Benevides

PL
Jones Santos Neves

PT
Luiz Inácio Lula da Silva'

Francisco Benjamin
Jesus Tajra
Leur Lomanto

Maria de Lourdes Abadia
Virgildásio de Senna

Roberto D'Avila'

Francisco Diógenes

Márcia Kubitschek

João de Deus Antunes

Secretária: Maria Eunice Torres Vilas Boas
Ramais: 6945 - 6946

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES

Presidente: Márcia Kubitschek - PRN
Vice-Presidentes: Daso Coimbra - PRN

Antonio Mariz - PMDB
Enoc Vieira - PFL

Titulares
PMDB

PDC
Eduardo Siqueira Campos

PSB
João Herrmann Neto

PCdoB
Eduardo Bonfim

SEM PARTIDO

Aluízio Campos
Antônio Câmara
Antonio Mariz
Ernani Boldrin
Leopoldo B'essone
Mãrcos Lima

Melo Freire
Naphatali A!ves de Souza
Osmirtima
Paulo Macarini
Percival Muniz
Ulysses Guimarães

Suplentes
PMDB

Matheus Iensen
Maurício Nasser ."
Maurílio Ferreira Lima
Mauro Miranda

Michel Temer
Renato Bernardi
Walmor de Luca
4 V~gas . .



PFL PSDB
Angelo Magalhães Paulo Pimentel Carlos Mosconi Jorge Uequed
José Thomaz Nonô Salatiel Carvalho Elias Murad Ruy Nedel
José Tinoco Vinícius Cansanção
Luís Eduardo

PSDB
Euclides Scalco Moema São Thiago PDT

Hermes Zaneti Sigmaringa Seixas
Floriceno P-aixão Nelson Aguiar
Lúcio Alcântara

PDT
José Maurício Vivaldo Barbosa

PDS PDS
AryValadão Cunha Bueno

2 Vagas
PRN

Geraldo Bulhões Renato Johnsson
PTB

Solon Borges dos Reis Roberto Torres PRN

PL
Arnaldo Faria de Sá Fausto Rocha

Rubem Branquinho
PT

Virgílio Guimarães PTB

PDC Joaquim Sucena Roberto Jefferson

Sotero Cunha
PSB

Domingos Leonelli PL
PCdoB José Carlos Coutinho

Manoel Domingos
PPB

Leonel Júlio PT
Benedita da Silva

Secretária: Regina Beatriz Ribas Mariz
Ramais: 6992 - 6993 - 6994 - 6995

PDC
Borges da Silveira

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMÍLIA PSB

Abigail Feitosa

Presidente: Joaquim Sucena - PTB
Vice-Presidentes: Roberto Jefferson - PTB PCdoB

Walmor de Luca - PMDB
Jorge Uequed - PSDB

Haroldo Lima

Titulares

PMDB
Suplentes

PMDB

Alarico Abib Manoel Viana Bezerra de Melo Ivo Mainardi

Djenal Gonçalves Messias Soares Carlos SanfAna Mauro Sampaio

Francisco Amaral Moisés Avelino éélio de Castro Oswaldo Lima Filho

Genésio Bernardinó Raimundo Rezende . Edl!ardo Moreira 5 V~gas

Ivo Lech Rita Camata PFL
José Viana Walmor de Luca Alcides Lima José Lins

Annibal Barcellos José Queiroz
Eunice Michiles Orlando Bezerra
Horácio Ferraz

PFL PSDB
Alceni Guerra Orlando Pacheco Antônio Carlos Mendes Tha!ile Maria de Lourdes Abadia

Cleonâncio Fonseca Paulo Marques Geraldo Alckmin Filho ' Nelson Seixas
Érico Pegoraro Pedro Canedo
Jofran Frejat PDT

çarlos Cardinal Márcio Braga
Lúcia Braga



Edmilson Valentim
Secretária: Maria Inêz Lins
Ramais: 7018 - 7019 - 7021 - 7022

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO
E SERVIÇO PÚBLICO

Antônio Salim Curiati

Dionísio Hage

Ervin Bonkoski

José Luiz de Sá

Eduardo Jorge

Miraldo Gomes

Raquel Capiberibe

PDS

PRN

PTB

PL

PT

PDC

PSB

PCdoB

Mello Reis

Mário de Oliveira

Farabulini Júnior

PTB
Gastone Righi

PL
José Luiz de Sá

PT
Paulo Paim

PDC
Francisco Coelho

PCB
Augusto Carvalho

PSC
Aristides Cunha

Presidente: Amaury Müller - PDT
Vice-Presidentes: Carlos Alberto Caó - PDT

José da Conceição - PMDB
Eurico Ribeiro - PRN

Titulares
PMDB

Domingos Leonelli
Haroldo SabtSia
José da Conceição
José Melo

.José Tavares

PFL
Costa Ferreira
Eraldo Trindade
José Lins

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame
Célio de Castro

PDT
Ama\lry Müller

Manoel Moreira
Mário Lima
Mauro Sampaio
Tidei de Lima
1 vaga

Luiz Marques
José Mendonça Bezerra
Ricardo Fiúza

Francisco Küster
Geraldo Campos

Carlos Alberto Caó

Suplentes

PMDB
Carlos Vinagre
Luiz Roberto Pontes
Jorge Gama
Nilson Gibson

PFL
Arnaldo Prieto
Evaldo Gonçalves
José Camargo

PSDE
José Guedes
Myriam Portella

PDT
Floriceno Paixão

PDS
Darcy Pozza

PRN
Flávio Rocha

PTB
Mendes Botelho

PL
Jones Santos Neves

PT
Irma Passoni

PDG

Francisco Amaral
Osmundo Rebouças
Uldurico Pinto
3 Vagas

Malulv Neto
Osmar Leitão
1 Vaga

Nelton Friedrich
Vilson Souza

Lisâneas Maciel

José Lourenço

PDS
Osvaldo Bender

PRN
Eurico Ribeiro

Eduardo Siqueira Campos

PCB
Roberto Freire

PSC
Francisco Rolim

Secretario: Jósé Roberto Nasser Silva

Ramais: 6986 - 6987 - 6988 - 6989 7004 - 7007



COMISSÃO <DE VIAÇÃO,
TRANSPORTES, <

DESENVOLVIMENTO URBANO
E INTERIOR

PCdoB
1 vaga

SúpIentes
PMDB

Presidente: Jorge Arbage - PDS
Vice-Presidentes: Darcy Pozza - PDS

Chistóvam Chiaradia - PFL<
Firmo de Castro - PMDB

Titulares
PMDB

Álvaro Antônio
Antonio Britto
Eliel Rodrigues
Flávio Palmier da Veiga
Ituríval NasCímento
José Ulisses

Moisés A~ljDO.

Paulo Almada
Prisco Viana
Paulo Sidney
Vingt Rosado
i Vaga

Alexandre Puzyna
Asdrubal Bentes
Dalton Canabrava
Firmo de Castro
Jorge Gama
José Maranhão

Albérico Cordeiro
Antônio Ferreira
Etevaldo Nogueira
Furtado Leite

PFL

Júlio Costamilan
Manoel Ribeiro
Maurício Nasser
Mauro Miranda
Nilson Sguarezi
Nyder Barbosa

José Tinoco
Lael Varella .
Waldeck Ornéllas

PFL
Jacy Scanagatta
Jonas Pinheiro
José Santana de'Vasconcelos
Levy Dias

PSOB
Antônio Perosa
Francisco Küster

POT
Edésio Frías

PDS
José Luiz Maia

PRN
Eurico Ribeiro

PTB

Marluce Pi<nto

PL

Ismael Wanderley

PT
Lurc;!inha Savignon

POC
Leomar Quintanilha

PCdoB
1 vaga
Secretária: lole Lazzarini

Ramais: 6972 - 6973 - 6974

Mário Assad
Milton Barbosa
Mussa Demes

Mauro Campos
Ruy Nedel

Lúcio Alcântara

Teimo Kirst

Raul Belém

Paulo Mjncarone

Marcos Formiga

Joaquim Haickel

Senadores

Alfredo Campos
Chagas Rodrigues
João Castelo
João Menezes
Nabor Júnior

1 - COMISSÃO DE ESTUDOS TERRITO
RIAIS (ART. 12 DO ATO DAS DISPOSIÇÓES
CONSTITUCIONAIS,TRANSITÓRIAS).

Composição

MEMBROS DO ·CONGRESSO

Deputados

Alcides Lima
Gabriel Guerreiro
José Carlos Vasconcelos
José Carlos Mello
José Guede~

Renato Bernardi

MEMBROS DO PODER EXECUTIVO
Charles Curt Mucller Almir Laversveiler
Cesar Vieira de Rezende José Carlos Mello
.Pedro José Xavier Matoso



PSDB

PFL<

Teotônio Vilela Filho

João Menezes
Lourival Baptista

Nelson Wedekin
Ronaldo Aragão
Ruy Bacelar
Mansueto de Lavor

SENADORES

Titulares
PMQB

Chagas Rodrigues
Dirceu Carneiro

Aluizio bezerra
Francisco Rollemberg
João Calmon
Jutahy Magalhães
1 vaga

Edison Lobão
João Lobo

2 - COMISSÃO ESPECIAL INCUMBIDA DE
APRECIAR O PROJETO DE LEI N9 1.S06/89, QUE
"INSTITUI NORMAS GERAIS DE PROTEÇÃO
À INFÂNCIA E À JUVENTUDE E OUTROS QUE'
CRIAM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADO
LESCENTE".
Presidente: Deputada Sandra Cavalcanti - PFL - RJ
1. Vice-Presidente: Deputado Airton Cordeiro - PFL - PR
2" Vice-Presidente: Deputado Arthur da Távola - PSDB. ~.
RJ
3" Vice-Presidente: Deputado Benedicto Monteiro - PTB 
PA

Antônio Mariz
Hélio Rosas
Mariã Lúciã

Airton Cordeiro
-Sãlatiel Cãrvalho

Arthur da Távola

Nelson Aguiar

Titulares
PMDB

Nilson Gibson
Rita Camata

PFL

Sandra Cavalcanti

PSDB
Robson Marinho

PDT

PDT
Mário Maia

PDS
Roberto Campos

PRN
João Castelo

PTB
Louremberg Nunes Rocha

PDC
Leopoldo Peres

Jorge Arbage

Dionísio Hage

Benedicto Monteiro

Benedita da Sirva

Asdrubal Bentes
Carlos Benevides
Jorge Gama

PDS

PRN

PTB

PT

Suplentes
PMDB

Jovani Masini
Murilo Leite

PFL

Suplentes

PMDB
José Fogaça Severo Gomes
Márcio Lacerda

PFL
Odacir Soares

PSDB
Pompeu de Souza

PDC
Mauro Borges·

PSB
Jamil Haddad

Eduardo Jorge

Secretário: Luiz César Lima Costa
Ramal: 7067 e 7066.

l:OMISSÁO MISTA DE ORÇAMENTO
Presidente: Dep. Cid Carvalho - PMDB - MA
Vice-Presidentes: Seno João Lobo -PFL-PI

Dep. Ziza Valadares - PSDB - MG
Dep. José Luiz Maia - PDS - PI

Átila Lira
Eunice Michiles

Rosário Congro Neto

Tadeu França

1 vaga

Eurico Ribeiro

Jayme Paliarin

Mário Assad

PSDB

Rose de Freitas

PDT

PDS

PRN

PTB

PT

DEPUTADOS

Titulares
PMDB

Cid Carvalho
Domingos Juvenil
Firmo de Castro
Genebaldo Correia
Henrique Eduardo Alves
Israel Pinheiro
Ivo Cers6simo
João Agripino
João Carlos Bacelar
José Carlos Vasconcellos
José Dutra

PFL
Arnaldo Prieto
Eraldo Tinoco
Francisco Dornelles
Humberto Souto
João Alves
José Jorge

José Tavares
Lúcia VânÍa
ManoeI Moreira
Marcos Lima
Nyder Barbo~a
Renato Vianna
Rospide Netto
Santinho Furtado
Tidei Lima
2 vagas

Luiz Marques
Osvaldo Coelho
Paes Landim
Salatiel Carvalho.
Simão Sessim
Victor Fontana



PSDB Haroldo Sabóia Ruy Nedel
Aécio Neves Saulo Queiroz Jovanni Masini Ubiratan Aguiar
Darcy Deitos Virgildásio de Senna
José Serra Ziza Valadares PFL
Maria de Lourdes Abadia Átila Lira José Queiroz

PDT
Jofram Frejat Levy Dias

César Maia Lúcio Alcântara PSDB
Gonzaga Patriota Miro Teixeira Anna maria Rattes Francisco Küster

PDS PDT
Darcy Pozza Jorge Arbage Sérgio Carvalho
Felipe Mendes José Luiz Maia PDS

PRN Telmo Kirst
Basílio Villani Renato Johnsson PRNGeovani Borges

Fausto Rocha
PTB PTBCarrel Benevides João de Deus Antumes

Fábeio Raunheitti Feres Nader

PL PL

José Luiz de Sá José Geraldo 1 vaga

PT PT

Irma Passoni João Paulo Vladimir Palmeira

PDC PDC

Gidel Dantas Roberto Balestra Miraldo Gomes

PSB
Abigail Feitosa

PCdoB Secretária: Hilda de Sena C. Wiederhecker
Manuel. Domingos Sala 16 - Anexo 11 - Câmara dos Deputados

Suplentes Telefones: 311-6938 (Secretaria)
223-2945 (Presidente)

PMDB 311-6937
Délio Braz Neuto de Conto 311-6942/43 (19 Vice-Presidente)
Djenal Gonçalves Nilson Gibson 311-68-41 (Relator-Geral)



DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

PREÇO DE ASSINATURA

(Inclusas as despesas de correio via terréstre) .

SEÇÃO I (amara dos Deputados)

~rJl4!!ltJréll ••••••••••••••••••••••••••••••••••

SEÇÃO 11 (Senado Federal)

!)~rJl~stréll ••••••••••••••••••••••••••••••••••

Cr$ 1.069,00

Cr$ 1.069,00

Os pedidos d~v~m s~r acompanhéldos d~ chequ~ pagável
em Brélsíliél, Notél d~ Empenho ou Ord~m d~ Pélgam~nto pelél

Caixél Econômicél F~d~réll - Agênciél - PS-CEGRAF, contél cor

rent~ n'" 920001-2, éI félvor do

CENTRO GRÁFIco DO SENADO FEDERAL
Praça dos Três Poderes. - Caixa Postal 1.203 - Brasília - DF

CEP: 70160.

Maiores informélções pelos t~l~fones (061) 311-3738 ~ 311-3728
DéI !)upervisão de Assinéltunss e Distribuição de PubUcaçõe~ - Coordenélção
ele Atendimento élO Usuário.



SENADO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE EDIÇÕES TÉCNICAS

PUBLICAÇÓES À VENDA

CÓDIGO CIVIL - Anteprojetos
(edição de 1989) - 5 volumes - NCz$ 20,00

Volume 1 - Anteprojeto de Código das Obrigações - Parte Geral - OTOSímbo Nonato
~ Philmlelpho Azevedo - Hahnemann Guimarães '

- Anteprojeto de Lei Geral de Aplicação das Normas Jurídicas - Haroldo Valladõo

Volume 2 - Anteprojeto de Código Civil- Orlando Gomes

Anteprojeto de Código Civil- revisto

Volume 3 - Anteprojeto de Código de Obrigações' - Caio Mário da SUva Pereira 
Sylvio Marcondes - 1heophilo de Az~edo Santos

Volume 4 - Projetos do Governo Castello Braoco:
- Projeto de Código Civil (pL o' 3263/65)
-Projeto 'de CÓdigo de Obrigações (PL 01' 3264/65)

VolumeS
Tomo 1 - Anteprojeto de Código Civil - Miguel Reale - Jos.é Ciulos M1Jreira Alves

- Agostinho de Arruda Alvim - Sylvio Marcondes - Ebert VÍ(lNUl Chamoun
- Clóvis do Couto e Silva - Torquato ~astro

Tomo 2 - Anteprojeto de. Código Civil - revisto - Miguel Reale - José Carlos Moreira
Alves - Agoslinho de Anuda Alvim - Sylvio Marcondes - Ebert Vianna- Cha
moun.l- Cl6vis do Couto e Silva - TorqUlltO- CtIStm

-índice temático comparativo (volumes1 a 5)

À veàda na Subsecretaria de Edições Técnicas --.. Senado Fedetal. Anexo I, ~ 8Jldar
-PQça dos Três Poderes. CEP 70160 - BrasiWJ, DF ~Tdef~De!S 311-~S~ e 3100579. ,.

, Oi pcímaos a serem atehdúJos através da ECt de\'letao ser~ de ~, (cinQúenta'
po): Céntó) de seuvaTor-para a-001Jerfurá'$itespeetivas~~~afOmp~aqs·db~ue
~iStIbSecIetarGnle~-'f&:bidmoosenlldo F~tal Dutfe raIt~remftklo NAje~:
E€r 00 Se-oo "'1"" ooÁ 4907l5.



"..---------------------------~~==~-~"

REVISTA DE INFORMAÇÃO
LEGISLATIVA N9 100,

(Outubro a dezembro de 1988)

Está circulando o n9 100 da Revista de Informação Legislativa, periódico trimestral
de pesquisa jurfdica editado pela Subsecretaria de ,Edições Técnicas do Senado Federal.

Este número, com 400 páginas, contém as seguintes matérias:

ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

Sesslio solene de promulgaçlio da Constituiçlio da Repú
blica Federativa do Brasil de 1988.

COLABORAÇÃO

A vocaçlio dos séculos e o direito romano. O ensino,
a doutrinll e a legislaçêo. Um novo direito romano'
nlio europeu. Exemplos do passado,e do presente.
A África do Sul. O "uti possidetis" e o mundo mocltr
no. Os "servi térrae" do mundo atual. O monopólio
das terras rurais e a enfiteuse. A usura internacional.
As reformas agrárias. 'Sobrevivência da latinidade
- SIlvio A. B. Meira.

A nova Constituiçlio e sua contradição ideológica - Se
nador Leite Chaves.

Aspectos da nova Constituiçêo - Marcelo Pimentel.
O Mandado de Injunção - Herzeleide Maria Fernandes

de Oliveira
O exflio do povo e a alienação do direito - R. A. Amaral

Vieira.
O Congresso brasileiro e o regime autoritário -Ant6nio

Carlos Pojo do Rego.
CPI e Constituição: Um caso concreto - Alaor Barbosa.
A particip:lç~o polltica da mulher - Joaquim Lustosa

Sobrinho.
Ombudsman p'ara o Brasil? - Daisy de Asper y Valdés.
CQmpetência concorrente limitada. O problema da con

ceituaçlio das normas gerais - Diogo de Figueiredo
Moreira Neto.

O princfpio do concurso público na jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal. Alguns aspectos - GiI
mar Ferreira Mendes.

na Sub8ecretaria
~ Técnicas - Sê·

ai. Anexo I. 22'1
Iça dos Trta pg.;'
0160-':'BrasOia.
es: 311·3618 e

Programa de desenvolvimento para uma alta admirlis
tração da Justiça - Evandro Gueiros Leite.

A eletividade da magistratura no E1rasil-Orlando S(J{fJQ"f?}$

Linchamentos: do arcaico ao moderno - José Al1hlJr
Rios.

Poder cautelar geral do juiz - Ministro Sydney SanpfllilíJ.
A teoria das açOes em Pontes de Miranda - C!ób'is d@

Couto e Silva.

La necasarla motivación de las resoluciones jlJdi©i@i®ffi
- Antonio Maria Lorca Navarrete.

A proibição de analogia no direito tributário - RiliJani@
Lobo Torres.

A prescriçlio da ação penal-econOmica perante o C«:lfIGlB

lho Administrativo de Defesa Econômica - CAD 
José InAcio Gonzaga Franceschini.

O futuro do mercado de capitais -Amoldo Wald

Arbitragem internacional. Percalços & entraves - Mar
cos A. Raposo.

Reforma agrária no Brasil-José Luiz Quadros de [/;Jaf?)a
IMes.

Da responsabilidade civil do Estado - Manoel Caet(jjf7J@
Ferreira Filho.

O seguro da respo'1sabilidade civil - Voltaire Marensi.
A TVA e o direito de autor - Carlos Alberto Bittar.

Evolução histórica do instituto da cessão de contat~H"

- Antonio da Silva Cabral.

A atividade pesqueira e suas implicações jurldico-peU1@ijffi
- Lic/nio Barbosa.

A iniciativa das leis pelo Tribunal de Contas - RaimufldlJ!
de Menezes Vieira.

Os pedidos a serem atendidos através da ECT deveração ser acrescidos de 50% (cinqüenta
por cen J) de seu valor para a cobertura das respectivas despesas postais e acompanhad.os de cheq~~

nominal à Subsecretaria (je Edições Técnicas do Senado Federal ou de vale postal remetido à AgênCia
ECT do' Senado - CGA 470775.

'------~----------------..,.-=='j



EDIÇÃO DE HOJE: 120 pÁGINAS


