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SUMÁRIO
1 - ATA DA 146~ SESSÃO DA 1~ SESSÃO LEGISLATIVA DA 49~ LEGISLATURA EM 16 DE OUTUBRO DE
1991
I - Abertura da Sessão
H - Leitura e assinatura da ata da sessão anterior
IH - Leitura do Expediente
REQUERIMENTO
- Do Senhor Deputado José Belato, solicitando o
registro do falecimento do ex-Deputado Estadual José Ferraz Caldas, I'/)S Anais da Câmara dos Deputados.
PROJETO A IMPRIMIR
Projeto de Lei n9 1.583-B, de 1991 (Do Poder Executivo) Mensagem n9 421/91
Discussão, em turno único, do Projeto de Lein9
1.583~A, de 1991, que dispõe sobre a criação da Nota do
Tesouro Nacional Ambiental - NTN-Ambiental, sobre
as características da Nota do Tesouro Nacional - NTN,
e dá outras providências; tendo parecer da Comissão de
Finanças e Tributação, pela aprovação deste, com duas
subemendas, e da emenda de Plenário n9 1; pela aprovação
parcial das de n~S 5 e 7, na forma da subemenda n9 1,
e pela rejeição das de n9S 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 e 12
(Relator: Sr. Fernando Bezerra Coelho); e do Relator designado pela Mesa, em substituição à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela éonstitucionalidade,
Juridicidade e técnica legislativa deste, com emenda; constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa das emendas de Plenário n9S 1, 2, 3, 5, 6, 7,··.8, 9, 10, 11 e 12;
e pela injuridicidade da de n9 4 (Relator: Sr. José Dutra).
Pendente de parecer da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio AmbiLnte e Minorias.
PROJETOS APRESENTADOS
Projeto de Lei n9 1.864, de 1991 (Do Senado Federal)
PLS n~ 94/91 - Dispõe sobre as cédulas eleitorais e dá
outras providências.
Projeto de Lei n91.909, de 1991 (Do Poder Executivo)
Mensagem n9 513/91 - Dispõe sobre a .contratação de

pessoal, por tempo determinado, paia atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá
nova redação ao artigo 67 da Lei n9 7.501, de 27 de junho
de 1986.
Projeto de Lei n 91.910, de 1991 (Do Poder Executivo)
Mensagem n9 421191 - Cria a Nota do Tesouro Nacional
Ambiental (NTN-Ambiental) e dá outras providências;
tendo pareceres à proposição inicial dos Relatores designados pela Mesa em substituição às Comissões de Consti~ui~ã?e Justiça, e ?e Re?ação; pela constitucionalidade,
Jundlcldade e tecmca legIslativa, com emenda e constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa das emendas
de Plenário n 9S 1, ~ e 12 e injuridicidade da de n 9 4; de
Defesa ~o Consumld~.r, ~eio Ambiente e Minorias, pela
apr~vaçao, com SubstItutIvo; e, da Comissão de Finanças
.~ !~Ibutação, pela admissibilidade e aprovação da proposta
Imclal; pela aprovação da emenda de Plenário n9 l' e pela
rejeição das de n9' 2, 4 e 12.
'
Projeto de Lei n~ 1.912, de 1991 (Do Poder Executivo)
!'1~nsagem n 9 5.22/?1 - Dá nova redação aos artigos 19, .
mClso VI, 23, mClso V, da Lei n9 8.028, de 12 de abril
de 1990, e 19, inciso 11, da Lei n9 8.029, de 12 de abril
de 1990, e dá outras providências.
IV - Pequeno Expediente
FÁBIO MEIRELLES - Viaita do Papa João Paulo
11 ao País.
LEOMAR QUINTAN~LHA-Liberaçãode recursos para o setor agrícola.
JAIR BOLSONARO - Nota do Presidente do Clube
Militar, Gen. Nilton de Albuquerque Cerqueira distribuída~?s Ministros militares e à imprensa sobre a ~ecessi
dade dq restabelecimento da lei e da: ordem no País.
. PED·R0 PAVÃO - Reajuste dos benefícios dos aposentados e pensionistas da Previdência Social.
HUGO BIEHL - Realização da IX Exposição Feira
Agropecuária <?omercial e Industrial, em Chapec6, Estado
de Santa Catanna. Pacote agrícola do Governo Federal.
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. BETO MANSUR - Manutenção do trajeto final da
ferrovia Leste-Oeste para o Porto de Santos, Estado de
São Paulo.
GONZAGA MOTA - Necessidade de recuperação
de rodovias estaduais e federais no Estado do Ceará. Apelo
às autoridades governamentais em favor do envio de carrospipas para o Estado.
. FERNANDO BEZERRA COELHO - Fechamento
de agências e demissão de funcionários do Banco do Estado
de Pernambuco - BANDEPE.
MENDONÇA NETO - Críticas ao Governador Leonel Brizola, do Estado do Rio de Janeiro, pelo cancelamento do comício contra a privatização da Usiminas. Conflito entre as Polícias Civil e Militar no Estado de Alagoas.
HÉLIO ROSAS - Anúncio de apresentação 'pelo
orador de projeto de lei referente ao desconto dos gastos
com medicamentos na declaração do Imposto de Renda.
VIVALDO BARBOSA (Como Líder.) - Protesto
contra pronunciamento do Deputado Mendonça Neto relativo à suspensão do comício anunciado pelo Governador
Leonel Brizola, do Estado do Rio de Janeiro, contra o
leilão de ações da Usiminas.
MENDONÇA NETO (Pela ordem.) - Contradita
ao pro~unciamento do Deputado Vivaldo Barbosa.
HELIO BICUDO - Protesto contra a atuação da Polícia Militar do Estado de São Paulo durante passeata de
trabalhadores em greve, em São José dos Campos.
MARCELO BARBIERI - Carta encaminhada ao
orador pelo Sindicato dos Empregados Rurais de Araraquara, Estado de São Paulo.
NILSON GIBSON - Crise do Banco do Estado de
Pernambuco - BANDEPE.
IVO MAINARDI - Transcurso do Dia Internacional
da Alimentação.
JOÃO FAGUNDES - Violência praticada pela Polícia Federal contra garimpeiros no Estado de Roraima. Visita do Papa João Paulo 11 a Brasília, Distrito Federal.
DÉRCIO KNOP - Construção da hidrelétrica de Há,
CARLOS LUPI - Necessidade de convocação, pela Estado de Santa Catarina.
CPI que investiga o narcotráfico no País, do Bispo Edir
FLÁVIO ARNS - Importância do apoio governaMacedo, Líder da Igreja Universal do Reino de Deus.
mental ao setor agrícola.
CLEONÂNCIO FONSECA - Visita do Sr. Álvaro
JABES RIBEIRO - Anúncio da apresentação pelo
orador de projeto de lei relativo à participação dos traba- Mendonça, Presidente da Caixa Econômica Federal, ao
Ihadores nos lucros e na gestão das empresas.
; Estado de Sergipe.
PAULO PAIM -Necessidade de cumprimento da
DIOGO NOMURA - Transcurso do 45º aniversário
Lei nº 8.222, sobre política salarial. Regulamentação do I de fundação do jornal São Paulo Shimbum.
Plano de Benefícios e de Custeio da Previdência Social.'
RUBEN BENTO - Conflito armado entre garimpeiERNESTO GRADELLA - Críticas à atuação do . ros e agentes da Polícia Federal no Estado de Roraima.
Governador Luiz Antônio Fleury Filho, do Estado de São
CARLOS SCARPELINI - Liberação dos preços de
Paulo, quanto à greve dos professores da rede estadual medicamentos.
de ensino. Apoio aos trabalhadores rurais e seringueiros
OSVALDO MELO - Municipalização dos setores de
de Brasiléia, Estado do Acre.
i Educação e de Saúde.
ROBERTO FREIRE (Pela ordem.) - EncaminhaVIRMONDES CRUVINEL-Documento "Proposmento de requerimento à Mesa relativo à estruturação ad- ta de uma nova política para o ensino superior", elaborado
ministrativa dos partidos para acompanhamento do pro-o pelo Ministério da Educação.
VICTOR FACCIONI - Reformulação do Sistema
cesso legislativo. Fechamento de agências e demissão de
funcionários do Banco do Estado de Pernambuco - BAN- Tributário Nacional.
DEPE.
AVENIR ROSA - Conveniência de extinção do IbaTUGAANGERAMI(Pelaordem.)-Repostaapro- ma e de exoneração do Secretário Especial do meio Amnunciamento do Deputado Francisco Rodrigues.
biente, José Antônio Lutzemberger. Apreciação do Pro-

GERSON PERES - Desregulamentação dos combustíveis no País. Situação das famílias residentes na região
da hidrelétrica de Tucuruí.
FRANCISCO RODRIGUES - Atuação da Polícia
Federal no Estado de Roraima.
IVAN BURITY -Situação das crianças no País.
OSVALDO BENDER - Transcurso do Dia do Professor.
DEJANDIR DALPASQUALE -Problemática da
produção e do consumo de alimentos no País.
WILSON CAMPOS - Necessidade de providências
da Presidência da Casa quanto às críticas dirigidas ao Poder
Legislativo.
EDUARDO JORGE - Ação direta de inconstitucionalidade movida pelo PT contra o Presidente Fernando
Collor e o Ministro Antônio Rogério Magri, do Trabalho
e Previdência Social, relativa ao cálculo do reajuste dos
benefíci<,?s de aposentados e pensionistas.
JOAO DE DEUS ANTUNES - Reajuste dos benefícios. de aposentados e pensionistas da Previdência Social.
EDSON SILVA - Irregularidades na compra e distribuição de livros qidáticos para a rede pública de ensino.
ADYLSON MOTTA - Conveniência da criação de
Comissão Mista da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal para a regulamentação de dispositivos constitucionais. Anúncio da apresentação pelo orador de proposta
de emenda à Constituição sobre a realização, em separado,
das reuniões do Congresso Nacional.
CHICO VIGILANTE - Liquidação do Banco Nacional de Crédito Cooperativo - BNCC. Protesto do Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do
Campo, Vicente Paulo da Silva, contra demissão de funcionários da empresa Brastemp.
AUGUSTO CARVALHO - Liquidação do Banco
Nacional de Crédito Cooperativo - BNCC. Regulamentação do Plano de Benefício e de Custeio da Previdência
Social.
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jeto de Lei n9 261, de 1991, de autoria do orador, que tração e Serviço Público sobre o projeto de lei que acresdispõe sobre a criação do Banco Nacional de Fomento centa parágrafo ao art. 197 da CLT. Prejuízo das atividades
ao Meio Ambiente.
parlamentares durante a semana em curso.
PASCOAL NOVAES - Necessidade de apoio goverPRESIDENTE (Waldir Pires) - Aviso da Mesa ao
namental aos pequenos agricultores rondonienses.
Plenário sobre convocação, às 19 horas, de sessão conjunta
JONES SANTOS NEVES - Privatização de empre- para apreciação de vetos presidenciais.
sas estatais.
VI - Grande Expediente
LUIZ GIRÃO - Privatização de empresas estatais.
(Não houve oradores inscritos.)
JOÃO MENDES - Redução do arsenal de armas nuVII - Comunicações Parlamentares
cieares dos Estados Unidos da América. '
(Não houve oradores inscritos.)
ORLANDO PACHECO - Situação da religião catóVIII - Encerramento
lica no País.
~ - ATOS DO PRESIDENTE
NEY LOPES - Outorga, pelo Presidente François
a) Apostila: Dyhlo Guardia de Carvalho.
Mitterand, da França, da medalha de comendador da Le3 - RESENHA DE CORRESPONDÊNCIA RECEBIgião de Honra ao Presidente da Fifa, João Havelange.
LUIZ HENRIQUE - Reajuste dos benefícios de DA-SGM
aposentados e pensionistas da Previdência Social.
Ofícios SM (Senado Federal) nçB 799, 800, 802/803,
JAKSON PEREIRA - Situação do setor pesqueiro 808/809,828/832,835/838,841,853,855,856/859,862/863,
866/872, 874/878, 881/893; Avisos n9s 846-AL-SG, 997,
nacional.
ARNALDO FARIA DE SÁ-Reajuste dos bene- 1.007, 1.032; Ofícios n9' 906/915, 921, 924/926, 928/929,
fícios de aposentados e pensionistas da Previdência Social. 934/935, 946/947, 949/952, 960, 967/969, 974/979, 983·e
LUIZ GUSHIKEN - Demissão de operários da em- 984/91.
presa Brastemp.
4- ERRATAS
ANTÓNIO DE JESUS - Transcurso do Dia do ProSeção de Atas
fessor.
5 - COMISSÕES - ATAS DAS COMISSÕES
RENILDO CALHEIROS - Fechamento de agêna) Comissão de Trabalho, de Adminstração e Serv'iço
cias e demissão de funcionários do Banco do Estado de Público, 15~ reunião ordinária, em 11-9-91; 16~ reunião
Pernambuco - BANDEPE.
ordinária, em 25-9-91;
b) CPI - Banco do Brasil, 2P reunião, em 8-10-91;
V - Ordem do Dia
c) Comissão Especial destinada a apreciar a PEC n9
Apresentação de proposições: AMAURY MÜLLER,
JABES RIBEIRO, ROBERTO FRANÇA, JONIVARIS- 45/91, 2~ reunião, em 9-10-91.
6 - DlSTRffiUIÇÃO DE PROJETOS
CO, RICARDO MORAES, JAMIL HADDAD, HÉLIO
a) Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
ROSAS, AUGUSTO CARVALHO, ROBERTO FREIRE, JACKSON PEREIRA, SIDNEY DE MIGUEL, HA- e Informática, n9 18/91, em 10-10-91.
7 - REDISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS
ROLDOLIMA.
a) Comissão de Viação e Transportes, DesenvolviPRESIDENTE (Waldir Pires) - Transferência para
17 de outubro de 1991 da apreciação das matérias constan- mento Urbano e Interior, n9 1191, em 11-9-91.
8-MESA
tes da pauta da Or~~m do Dia.
'
9 - LÍDERES E VICE-LÍDERES
AMAURY MULLER (Pela ordem.) - Necessidade
10 - COMISSÕES
da manifestação da Comissão de Trabalho, de Adminis-

Ata da 146~ Sessão, em 16 de outubro de 1991
Presidência do Sr. Waldir Pires, 2'1 Vice-Presidente
I - ABERTURA DA SESSÃO

11 - LEITURA DA ATA

(14:00 horas)
O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Há número regi,mental.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, e em nome do Povo Brasileiro
iniciamos nossos trabalhos.
'
I
O Sr. Secretário pr~cederá à leitura da ata da sessão
anterior.

o SR. ADYLSON MOTTA, servindo como 29 Secretário,
procede à leitu.:a da ata da sessão antecedente, a qual é,
sem observações, aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - P<lssa-se à leitura
do expediente.
O SR. NILSON GffiSON, servindo como 19 Secretário"
procede à leitura do seguinte
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IH - EXPEDIENTE

REQUERIMENTO
Do Sr. Deputado José Relato, nos seguintes termos:
Of - GAB - JB 064/91
Brasília. 3 de maio de 1991
Exm 9 Sr.
Deputado Íbsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Prezado Senhor Presidente.
Venho mui respeitosamente até V. Ex!, solicitar para
que seja publicado nos anais desta casa o assunto que se
segue:

Outubro de 1991

Sinto-me comunicar o falecimento do Dr. José Ferraz
Caldas. ex-Deputado Estadual e ex-Secretário de Estado da
Justiça de Minas Gerais, ocorrido no dia 2 de maio, próximo
passado, decorrente de um acidente automobilístico.
Esclareço a V. Ex~. que este foi um grande político, que
prestou relevantes serviços ao povo mineiro. e esta será uma
irreparável perdar.
Certo de poder contar com a atenção e a compreensão
de V. Ex~, acerca do exposto pesaroso acima citado, aproveito
a oportunidade para afirmar-lhe meus sinceros votos de elevada estima e consideração.
Cordialmente, - José Relato, Deputado Federal.
Defiro.
Em 8-5-91. - Ibsen Pinheiro, Presidente.

PROJETO DE LEI NO 1.S83-B, DE 1991
(DO PODBR EXECUTIVO)
MENSAGEM NO 421/91
Dlscuss~o,
Em turno dnico, do ProjEto de Lei nQ 1.583-A, de 1991, qUF
dlspôe sobl-e a criação d", NIJta do Te!;oul-o Nacional AmbiEntal ,. NTN-Ambit'Il'
tia1. sopre as carac:terí!;ticas; da Nol;;l doles;olJr'o Nacional - N"N f: de;. (llltta~·
provid~nclas~
tendo parecer da ComissâD dE Finanças E lributaç5o, PEl~
aprovaçio deste, com duas subemEnda. E da emenda de 'len~rio n~ 1; ppla
aprovaçio parcial das de nQs 5 e 7. na forma da subEmEnd~ na 1~ ~ pela rEJelçio das dE nQs 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, li E i2 (Relatare Sr. Frrnnndo Bezerra Coelho)~ E do Relator designado pEla HEsa, em substituiçio • ComissiQ
de Canstituir;&o e Just iça e dE Redaçio, pcla consl itucional idadE, juridicidiade e técnica h:gislativa dEstE, com Emf?nda; constitucionalidadF., juridi"
c:ldiade E tÉcnica lEgishltiva da~; FnKndas dE' PlEnário nQs I, ;:'>,3, 5, {" 7.
e. 9. 10. 11 E 12; e pEla inJuridicidadE' da dr nQ 4 (RElator: Sr. Jos~ Ou"
traJo PendentE' dE' parEcer da Comis.5o de Defesa do Consumidor, HE'iD Amt,i~n
t l! e ti i n ar i as.
<PROJETO DE LEI NQ 1.5B3-A. DE 1991, a qUE SE rEfEre o parecer).

o CONGItESSO N.\CION.u.. dccre&a:
,.,.. te. é crladl I

NOII do Tnou.o

Naciooa! Ambienlal - N'lloI-Ambien.... pua

. IV • papmenlO mensal de juros: no primeiro dia 6til IUbleqOenle
compel!lICIa: e

10 ~

de

. . . . - . . AIIIIItodo Prosrlma de Convetslo da Olvida EalCrna pua fina ambienlais.

V - prazo de vig!ncil vinculado I eseC1lÇ1o de projelos ele preservaçlo
amblemaJ ao 1mbllo do Propama de ColtYenlo dll DIvida Ezterna para 6ns ambienllÍl.

, li • AI N11'l·Amhienlll serlo mantld.... sob forma escriturai. em InstllUiçto
. . . . . . lIes/pIdI pelo Poder Público. vinculada • uecuçto de projelo de presemoção
IerllIOIl/IKltdoI cn••c I entidade titular do projeto. a Comiaào l~ca de
~tlI Projell»Ambicnllis.

f S' • Se. """ Cll5llS de que traia o f lO. OI reeunoe aecesl4rios para o
financiamento dos projelos /4 apre..nl'doS l ComiUio. independenrcmenle de tIIa aprov~
forem Inferlnrel ao rendlmenlo dns NTN·AmbilRlal cuja rnliçAo doi rendi~nl" ser'
lransfcrida. a Comiud.o recolller4 ao TeJllUro Nulonua parcela .acedenl. dot \IlUIas.

.-....w. _

_OI.
.
.
. . =nto

, 2" • Duranr. a v1c!ncla do projelo, lerlo Ubelllloe em favor da entidade
_ previslol no 14',

I ,. • Uma wz concluldo o projelO. ou .erirlndo. Dl) todo ou em pane. o
dai obrip~ r1rtUld.... por pane di enlidade lindu. I ComiJslo ncoica
de ProjeIOl Ambicnrais se obnga a IrlD5ferir a fruiçlo dos reodimcnlO!, DO lOdo
• _ ..... I CIlIIrOl projeloa de proleção ambienllll JlOr ela aprovadOl.

.IIJ

, ...A N1N·AmblcttIl1 tera U leaulnl" CIlI&Clerfsllcu:
I • ftIor IIOlIIiIllI: IllIIlIipIo de Cr$ 1.000.00 (UIll núJ cnu.eúoc):

U • aculU.aclo mone"ria do valor nollÜnal: pela variaçlo diiria da cora':f,o de
...... d6Iar dos &tado& Unidos no mercado ele cImtiio do \UII 1Mea. diwlpda pelo

....c.raa do,8rIIII;
UI • _

de julOI: 6.~ (seis por cento) 10 lllO ou frlçlo "pro 1111 cIIeI" sob.. o

. . . . . . . .1MIiIado:

"'0

Ar\. 2' • A litularldode da NTN·Ambienlale de seus rendlmenlos
DOder' ..r
objelo de penhor ou de penho';L A Ir4mfer!nci.. I qualquer UlUlo. depender' úe prtyja •
exprem IUlotizaÇaD da Com~ Técnica de Av:lliaçto de FrojelOl AmbIcnllÍl.
Ar\. 3' • Fiea o FadeI Execulivo IUlorizado • conslilUir I C::omisllo TéCllica de
Avaliaç50 de Frajelos AmblCnl4Í1, presidida pelo Minislro de Ellado da E.:onomi:t, t'azcnola I
rlanejamenlo.

I 1i .... Com;..So coropele avolior e aprllVllr OI projelOl que se enquadrem ao

Plano de Convetslo di Divida I!lllema do Pai.. para fins arnbienlaiL

I 2' • A Com"~o ",",era conslllUlr IUbc:omÍMõel lnllpadupor ~ de
élrlAot e enlldades aovernamenulls ou privadas.

I 30· O Mlnisürlo de EevnomIa, , . . . . . PIalIejllMllto..-ra .1Il'VIp

de seCIIllria t1I Comislto.
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An.",. As NolIIS cIo'TISlMO N.a-I (ImIl), crIadu pelo lIrL 30 da lAi ri'
... 1".3.91. ~ Ml' emitidas pera _
ooolundria JIlN' I16nu. da DIvida J!IlatIIa
. ..
' c!c cmisiIo cio TCSClIIro NlKioriII.
.
P.npafo IInloo. o Poder &ccutioo ~ autorizar ave as NTN de que lI'&la O
~ lanham c16usub alternativa de ~ por tM:uiIII do ~1A!.·pelll variaçAD da COYÇIo
do dMar em ESUIdos UIlIdoo no -fCIII\o clt ~ ww. U~ iIiwIPda peIlt.
..... C'uaiJ do lItulI, ou qalllqYcr DÜinl'i~ prm- llOI inc:i.-I, u ~ lJl cio f;zo cID 1ft,

*....

,.. . . lAl.

Ar&. ,. • A NTN .". CIIIIddI _

. . , . diI'eruciadII, -

~.rail:

•

m •Tua Referencial .11t; 011

a

m •ror-

*

a) JlI-= at"13 (trae) maes:
b) _~ Tua

ClIl fraçto "pro rala";

colDcaçiD: oferta p6bla. _

...... ao ,...._ qloOllcJaúllo;
IV

abril.

An. fIl· criNa a NIIta do Tesouro Nacionü • S&Ia l!IIJedaI Nnf.1!SP. ~
lIaI ~ _ H 2'. JI.do lIrL fjII d:lLei ri' lUIl4, dl12·de
1990, _ . ~
_tfIlicu:
--

11 • _DIfIÇID: jIroa de aI6 cIan por Cl&t*l1O &10, caIoJladoIlObre O ....
...... -'IaadD:

-..Lo..

IV • ftriacjo da COlado de venda do cI6lar doIl!IIIdaa U......... __
ctlIIbio de \UM Iim$, diwlpda pelo Banc:iI Calltl&l cio lInIiL
~

-..n-

I . pclIID: . . tIMe ~ CÍIIClO-:
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riderencJaJ DiirIa • TaD, acraclda de jgraI de " '...

.) llIIIdaiiclade: ~inaliva;
d) valor -.inal: mt1hiplo de NCzS 1.0סס.oo (um .n CIIIUIdDI_l:.

a ralízaç10 de JeiJOes, podendo -

.) rcspsra: cl'cluadal a partir di IU.'1, _

12 parcelai .............

•.

.-.IaJicIIdI:~

V ••

...uw: IIII1lt1p1o de CtS 1.0סס.oo (wa mal-m.).

io. liu;ID
Podar e-ho ~lam:;':i=cadw-'rie apecIlIca da NI'N as
__"'1:81::fil
de
do waIor nciriiiMl,
• idade, forma de ............ de lo:....
• .
...........·0

....... de

f 2' . . . . a atIIaJIuçIo

do

valor llDIIIlaIl da NTN podem ser utI1IzadOI

ClI

.......iIllflcacIar-=
I . wariaçID do fftlljce 0cnI de Prcp de Marcado (IOPM) c:alculado pela
........Getllllo V...... • FaV; 011
11 • ft~ do

fndic:e

Geral de Prcp • Disponibilidade lJIIerna (IOP·D1),

Pa"Pafo 6nico ·'0 Poder ExeCUIWo ~" autorilar alllillzaçlo di NTN para
~ de bens c direi"" alienados no âmbito do ~ NacioMI de ~
(PND). de que tr:lIlI li Lei ri' 1l03.I. de 12.4.90.
An.ll" • A omioS;\O cbs N'm. dU NTN·ESP li dM NTN-AmbIaataI ~
, sob a forma c<enrur~l. "I.di~nte re!li'lro doi fCIPCCIM. direi. credil6rlaa, bCttl _
..
cct66es desses direitos. no Sillema Centralizado de UquidaçAo • de CIIsI6dia • SEUC, . .
do qualaedD tamWm crediladol OI jllnlllI DI rap1C140 fIÜIáP.lII, . . . . . . .

=,nn6dio

. . . .pela Fundaçto Oeolllo Varpi· FaV; ou

"'~:'".

Art. 90 - Ficam isentos do· Imposto de Renda os juros produzidos. pelas NTN·
Ambiental, NTN·ESP e as NTN emitidas na fonna do art. 4°, bem assim os referentes aos
B6rlus emitidos pelo Banco Central do Brasil, para os fins previstos no art. 8° do Decr:eto-lei nO
1.312, de 15 de fevereiro de 1974.
Art. lQ'- Esta Lei e:ntra em vigor na data de sua publicação.
Art.. 11· Revogam-se os §§ 1° e 2° do.art. 30 da Lei nO 8~177, de 1° de março de
1991, e as demais disposições em contrário.

Brasília,
ImI~ C:rrAI:lt', ANEKADA PEUJ ~

UlW a.m...

01

. . ._

1tf1.

~.,'

..............uwt.

ta....

*'
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UI _ 1.024,

.11.Al
UI..,...
I.,r"" ,

~1I1". _,.", ..." •

fI,,, ".....,,.,.
",,'I',dll.

,"..'111 I •••

" .rrl'
hOe ....1'

...

e

~aaa

IPneYut. . .

tro\Oi86l'aa a' 111. . .

a80lClll • "'1..

1110, ... e GIIltr...o IleCUMl

.... n:LIllI

"'.11
. . .'.i.... to

.-auo.

~

~ •

"Dato

:hterU, . . .
tiI,.t.o . .
,.rAlral. taico ~ .n.
Ia
_
ClDUU"~ . . . .rU, JI'GR1fO ........

...u

••

- •• :

~

_

--.._•••'.:-. -

_- _

_

art. te - "1'10 trAJlaf.riOOl
cruudoa acwo. "o con".rticso. Da ~_
COGtae

MIIUcso. . . _

.z_'" _

__ • • •

ao "nco

..,·.1 • "1. .... .ez.&o

a:.a ..

iIIdi"i4UA1iUOU·, _

.

,._.~

ceZltr&1 do ar.lu M 8&1001 _

arta.

dOa

a ••

~

iIIIUt;.~

fillUCeSl'a

-.,oaitallta.
I JI • AI- iIIaUtul~ f1DaJlCe1r.e 0."'1'10 lIIUIur ·eaOllnro ... aU~
fillU--.1rOl .'~UIaOoa _ crua~ MWDI, IJIlJl.lnaliUOoa . . . . . . , Uta1ar
.. calila operac:ao. O lIU&1 -..1'6 . .r aillleO • neC&1~o dO -.ac:o e-tra.l
ar.sU, nçr. ~. U19ido•

*'

• 21

",:

.QUDeo.

~ranaferlllC'1a·". .

tnu _ .aft.l,o

"ft'~

pecuw

•

,!taloa pQIlUcoa.. pníYlcJuc:1aI'6 • 8UCD cntrU 'eo lraaO . . . . . . . .
tnea
por .",.. otlrl9Ç6H _s.tuae.,elO tweoaro aaclGU1 . . "lM lIiI'tIIaae •.
• asctpl05••• apliC6".l, ~ praso • ftIIIftMllt.o 1...... ac. da CODta c:r.... ,.10
IUCO catral • ar.eo,,'

• JI - 110 . . .0 " uperçOel ca.pnal,. .lSae cc.- t!t1l1oa pQIllleo1, . .t ..
'.1'10 trauferlOO1 ao "aaJlco CUtraJ . . ar.eu.·....-eo _
..uaona
prcII'fJ.oencs.ar ... '\II)'Utu~o por 1I0'IO tUaló _ Cl"aD00I llCI'IPN coa W1W, ~
.' renau-to lebtiCl:oa .aoe
ÓOI
lllepoutoe Clrl,J.IIArlN . . ~

coaprolluaaOll••

..

. .. .

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

_

.. .. .

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ •••••••••••••• & ••••

'.031,

10&1..

O. 12

. . 1"0.

da

Cri• • r.totr. . . .cioul ..........

ti•• ,lo,

r.~o .oba~ ~.

Ioala

• · • • • ID • •

•

.a ..~a.·fCOY1••ftCLa••

~.

DA

• • • e.'1oICa

O Con;Z'orio .ocional "ol'e" • eu aODolono . . . . .!Dt.
kt••• - I ln.Ut..!40

o·r~09r. . . . .donal

..

cc. o•••;uiftta. -ob,etí.o. fund...ntat. I '
J - ~eor'.Dar a 10.1110 •• t~.t"10. ao aluao
M aconCllli.o, ·v••darlndo 1 !Di.ciatba pl'ivad. aUvldade. lA4ewida·
PO.o.t:aU.o~lo,

"nte axpl.ada. ,.10: .etol' público,
Wioa,

. Xl - oontdJn\ll' . .ra a nau~lõ" a1.1. pI.
o ••na...nto a•• f1ftOft'•• do ••tOI' plbllco.

CObOO~."'O . .~.

•

111 -.,,"'i'i~
,e'''.do'' 1D•••t~~. na•
• pr•••• ·e aUviCSacs.. que viar. . ~ ..~
1 inioiaUv.

pl'1yadaJ

v.af.r'..
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IV - oon~rlnU para el104anbaolo *»

'0

JlUqua

1.,••trle1
tat., .-pl1ana. aua e~atiti.i4a4. e r.forcan4o a ca..ci4aO• .-pra.arl'al DO' .11".rao•••tora. da ecOftOIl1ar....
.
GeDtl'e ana •• foroo.
tan4a"D~l para

y _ ,.~tlr 'UI a a6aiDi.trecio pgg1ice coa.t:i,,~dad. . . . CJUI a pr••an;a do I.Udo ..,.

M'

a COh••eQolo

da'~:rjo:ri4a4 ••

.1'-

DeCiODai.,

VI - oontribu1:r par. o !orbl.c:lIunto do
_cto de capU:d" .u.y~. elo acri.c1llo 'a ofarta •• "alor.'.II01»1111~io• • da ...oerati••cã~ 4a propria4áa. do capl~a1 da. . .pr.... tae
iatqra:r. . o 1-1'091'.....

ta Lai ~ a. . .pr•••• a

Art. 2. - Poderloeu pd.~,DO' t.~. &laJ - conuolada., .1re~
OQ a~

'Uftião • iD.dt1lIda.. por lei

OQ

lnairatuienta, pela

do .od*r becllt:1~, ou

II - cria.aa palo .otor privado o que, por
....1...1' a.otho, pa.aar" ao controle. 'ireto CN :incUreto, ·da
União.

I 10 - Cona1dara-».. priv.tiaa~ão a

ali.naoão,

aa.a9urem, 'iretamente ou atra~i. ~o
outra. cOfttrolaa••,·prlponderãncia na. ~eliberacõe. Abeiate a o poder do eleveI' a . .toria-do, a4Nini.tr~dore••• aociedade•

,.la União, Ao

~i:rai~o. que lha

.f )0 ~ Ap1i.c. . . . 'C>. dbpoaiUyo'·'c.t1l JAi,.1\O
. . . COUbeZ', I aUlnacao da. participaoõca .ir.orhãria. direta. o 1:\.uota. 4à Uni.ão, ao éapital .ocia!
quAiaqUZ' CNtra. e-pr
.
. I ~o pl~c_ oa.dbpoaUiy,?a de.ta LeI.
la
p6l»1~ca. Ou' ÁJoClad~ch. dá ,c~nc:a1. 1Ii.t. que exlZ'~_
át:l;,i. . . .• da ec:apetiDcía axc:loa1"a 1k Oft110, de acorto"CClIll oa .n.~
21', 15•.•. ~:LaO J. 'a1bú . . . . ·"n·'da C:OUt1'tuiçio r~..ra1. ~ .......
co do .raa1t-~.~•• -i aift4a, ao &-910 oficial Z'e••"uador E.f_do
~ ãDc,iao...1l·4Jo art. 192. • Con.t:.i~.. i~io h4eral.

.'0 ....e

..-pre."

f .... - --(\lZ'fADOJ •

..tu-t•..,,, ...

~

.

aoanat'arinc·la.

a.

·.~õe.

•.

~o

pri.eda4!'~ DJaiIo, ftpre.aJi~tiY. . ~, .:.capital . eociál . &i .•'\1'01"
k . .i.1e1n

"s.,.. - ·pE'nOadS.

1:DIati.ftll'k~aD

. a ·uu. U a ..1 _·da J.ei. a0:2.004 • .,. 3

a . hger-n • pelo fiapo.to

~'CNtabro ele 1'53.

Art. -4Cit - Q. ~'eto. Ge priva.~b.cio . .rio
execauesoa ·. . .iute •• .eguinte. ~onaa•.operaci.Onai••
.
..'
1 _.•l:i.e~cio. de ~n:.:ic1.paCão .DCi~'tháa,i 'inclae1". ASa controle .cionlrão.. pref.r.ncul. .nte . .diante. pulyeriaçõe•.,wato ~ púbUco. ttIJIPregacSos., ac:iOftiat~, fonw.ee4o-

·-tio·,.
na a

.

~uaiao".'

. II - ãIlertua ae -cllpitai.,
_
%IJ ~ .•_nto de. capi tal cc:a renÜDcia OQ
aio, ~t.l·OQ pucial~ iS. clireito. ae .ubacrãciof
IV - ~aftaf~naacão.• ~ncDrpor.çio, f\niio ou ci-

-CO.-

v - 'al~ena"cio, arrendamento, loe.c:ào; CClDO:S.~
·cur.io·il. l»eu... in.talacõe.f 011
I
.
VI - .d:i.a.oluc'io de .eçr.... int ae..t:i".clo
parci.l ". .ea. -.pr.-nclblentoa, CCD • ~onaeqa.nte ali.uc~o· d.. ..ua
atiYoli. .'
.
"
~t.·50 - O·PZ'Ó9r. . . .acionai d. ~ ••stat1~acio
teZ'l . _ ·COIQ..alo Duetorà. : dbataaoaD~• •ubor.iD&~a ao Pr•• ia.nt.
".IlepibUc,a, ca:lOà 1IeIIhro., 1:itú1ar.a _ aupllft"a,' ..rio por' ·ale
aclIIaacloa, ",o.1a de aprovada a &11& incUcacio pelo CDnvre••o ·Ilaciopal·•
·to:OQ

., 10:- tVftADO).

..

1)Ú'.~ora teri
ezu1idde>.·
'.
. S )0 - .~rticip.rão 11.. "uni.ões da CClIIiasto
· D.izetors, ... tini~ a yo~o, quaisqu.r oQtr•• paaaoSll. cuja pra.en-

· 9'DtO de

S 20 ".0 Pnaidan1:. ela CCXIIiaaio .

'., .• cr!tério de .... -.bro., .e:ia-considerada nece.a'ris· ~ra' a
doa proceallo"..
.
f •• - o. -.broa' da 'ceais aio Diretora • .Os
~i.onld.Os . . .-nico aà· Z'.fedcla coabaio, na. Da Mllbro. . a . ai-

&pI'..c~.;ao

cio.

Mua

r..... lacll1iaa.-,ti o oU9UJl4o 'Ir.ltacional
• .
Utháclo;.
can,,..••
., .' Dlo . poa.rlo·
Profr'" '.•

4. . . . .

'ISO

paUDtaa

PrD9ra.a

De. . .

~• • ou 'beb. ~lftta.·h "'reaa. 111I:1uI4a•. DO

Ml . . ·~F'.tatbaelc».

.

. Art • •" • ~CllIIpet• • COIlll •• io Oi.nt.ora

....... ••ciOftAI .. De••nau••elo.

dqair1T
&cio-

.

do PI'O•
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I - propor eo ~I.si'.nt. da aepú~lica a
in'rovr. . . . .rional "·Dc••• tatla.cio,
11 - ,ropor ao .ro.id.nt. da aepúbllca • 1••tit.Selo plbl1ea e .., •••i'na•• ·... tor. do Fundo .a~lon.l d. ~••••
..tS••clo.
.
JJJ - .u~t.r, anual..nte, ao 're.idente da
-.,Gbl1c. O CrOft09raaa d•••e~ucio do 'rovrAaa ••cional d. De•• t~a·

.1..10 d. . .pr••••

ftO

U.a~lo~

IV • 'iVU1,ar O croD09raaa
1w00r... ..cion.l d. De•••t.ti••cao.
.

d.

..,cucl.o do

y • ooord.nar, .u~rvi.ionar e fi.c.li ••r •
Provr... ..cional d. De••• tati.acio.
VI - .prov.r a'~.t.. d. fta~ur••e op.racion.l,
oontlbil ou 'Qrldica, bea co.o o !.n....n~o ftn.nc.iro d. ..pr•••• ,
~ •• ~ . . ftec...irto. I ~Plant.cao do. proce••o. ~. ali.necio.
.
.
\fIZ - .prover .a. condacõo. ,er.h d. vond. d••
• cõe. repre.entativ•• 40 contro~e,_~ionir~o, o•• particip.cõe. _inc~lt'ria•• de outro. bens e di-'ito., aI •• incluindo o preco .1nt.o
doa bens ou v.lor•••obl~i.rio••••r . . ·.l1.n.do••
VIII - .provar • d•• tinaçio do. r.cur.o. prov.U.Dt•• 4.. alienacões, pr.'Vist•• no art. 15.

...cu~io

~o

IX - aprovar
al1.nacc.., prevista. no
16,

.rt.

a.

X.~d.liberar

do ar:t. 13.

form..

sobre o

4e

p.~amento.

dispoF~o

no

~ ••

inciso X

II .. fiscalizar ,a' .strita obscrvinc:.a do.
n••tA· ~ei' • as.e9ur~r a riçoro.~
~sparência dos proc.seo~ de .licna~'o, nO' ~errnoG no ar~. 11.
XII ~ apreciar a.preataçõ..s de conta. d~,ir..
~l~alclo 9.a~or. 40 Fundo Naciónal d. Deaestatizoçio re1lativa. ti co- .

prlncrpios e

ao

~e;ra.cansagrado.

p~oce.so.

XIII-- sugerir a c%1I;io de aç5eG de clas~e CGpecial e a. matérias que el•• di.ciplinarão. no. cona~çõe. ~~x~e~.
DOS 55 10--.• 20 deste artilJo,
.
..
XIV - e.pedir norma. e reaoluçQes' neceFsãri ••
ao ~xercieio d• •ua competin~ia,
XV - publicar r.la~ório anual detalhado "de,
.a.s atividade" • resultados,' contendo, necessariamente,.s ••9111n~. info~cc~s:
.
e) relação 4.. empresa. a aereJt pr~vAt1Z11I5...·.
da. ia privatizada.~
b) ju.t1ficativa.da.privati&açio, indi~a~o o
percentual 40 capital com dir.ito a voto em geral, alienado ou'• •er
aUenado,
c) aata • ato queOeterminou a eonsti~uicão de
e-presa ~ri9inalmente estatal ou data, .~ • motivos de .ua ••tati.açio,
d) pa•• ivo 4a .pre.a,
aeu d••dobrmnento na
~po,' indiean600s responsiveis pelo pa.sivo apÓs a pr~attz.çio;
el situaçio. econÕlllieo-financeira de ..ea6a empresa, resultado. operacl0n81G dos.últ~s t~e5 ,exereieio.: end~vida
IIlIOnto int.erno ~ cxterno,paq.-entos de 41vic1enClos ao ~'esouro Nac;s.onal e· rccebi-.nto de recursos do Govern~ Federal e patn..õnio liqu.ido;'
f) indicaçio da util:i&aQio "'os rec:ur:aos obtidos
ou a ob:ter coa. privatizac:ão,'
9) informação sobre a exi.têncià 4. control_ 4e
precoa .obre produtos e .~rviços 4a empresa e sua. var~.ção nos çl'ti';
..,. e)c.~cicioli. coJllpar.c1os.cOlll os !nCliees.de inflação;
.
h): descriçio do·volu.e de investimentps f.itos
pelo Governo 'FeCler'a!' ou sua. entiaa4es na -p:a::l;.a,.e retorno· ~inan
ceiro da pri.atização:

i' número de empreqac10s e perspectiva 4e manutencão no núaero 4. empreqa40a após a privatizaoio,
j) resumo 40 ••tudo econômico e avalia cio da
OIIIpr••a, preço t;ot.l ti valor da acio; e
1) especificaçio da" forma, operacional d. privat!z••5o e_sua ju.~ificaçio. coa expl~cacio da exclúsio da pulveriz.tao de eçoes, 'quando for o caso...
S 10 -

• er subacrita pela

(VETADO).

f 20 - A açio·de el.sse ••peci.l.om~nte poder•

Dniio~
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Art. 70 - A priv.tiza~ão de empreses que prefiserviços, públicos, efeüivade ~ediante uma dasmodnlid8deF previstas no art. 40, pressupõe a deleqaçÃo, pelo Poder' Público, êa
concessÃo o~,permi$cio 40.~ervi~o.objeto,4.exploraçio,.observa~a a
legislação especibca. '
•
, Parágrafo úr.ico ~ Na hipótefie prevista ne~te
artiqo, fica eEtipuledo o prazo de
sessenta
dias, contados de
,.t~, que ~te~in.r a privatiznçÃo da empresa, p&ra a eiaboraç~o,pelo
I~dcr eonced~nte, das eond~ç~s e re2ulAmento~ e~pecifjeo~, que
dEverio ser observados pelo concessionario ou penn~ss~opãrio.
~am

,
Art. ,80 ~ Sempre que houver ~azões que ~ ju.tifiquem,a \1J1iiõ'deterii, direta 0",1 indir~tamentt', ações eSe classe to&pecial do capital aoc1a1 de,emp~esa~ privat1zad~s, que lhe confjrAm
poder d~ veto em,determinadAs,matérie», as quais ~ever.~ .er car.eterizada» nos estatutos s~ciai5 das empresas, de acordo com o •• ta'beleci40 no 'arl~ 60, íric 11;0, xiIte SS ,lO • 10 deata Lei.
AU. ~II

Pua a .lCI'euçio 6" J'ro\lrn-e ".cSonal
t1l1clonll 00 t>u,..tatl&"~50, O.
"l't~lrLU contibil, conáíltuStltI r.ech!nto a v1nc\;Ilacio a •• \0, • t.ltu20 ~e depó~ito da totalidade do• • coea ou ~uol.~ '~lt1da. p.l.. emp'eDu~, que •• jam de pro~ri.4Id., 41retl Ou Indir.taaent., 4ft Un~ãol
• cuj•• alionoçõe. Vl.rem a ler Iprovlal~.
I 10 - 5.,10 emitido. ~eibo. de ptp&.1to 4.
'Ác~. - RDA, 1natranafer-{veía .'1ne90ci've1., a qualquor 't.lt.ulQ, ••
'fLVÓi- doa'depÓJÍitant. . ,4... açõn ",unto "(I fUfldo Naclon.a.1 d. ·D....tatüioeio.
, •
• 20 - O. Raciboa d. Drp&a1t08 'de A~oo. - ~A,
de cldo depoaitante, ~.rio lutom8tlcamente clncoll~o.,p.rl todo. O~
éiéftos, qu.n~o·do roceblmcntõ doa valore. .puradtis na Ylnd. d.o
.çêíe's, COlll .1 qUlh o aepoaitnnte tenha concorriO::l PITA' a conatitui~ió d~ carteira do run~o NaeionDl d. D.se.tati~.çE~.
f )V - Oa titalar.E da. &;60. que vierem a ••r
Yinculadas ao tundo ~.cion.l d. De.e.tat1&acão aanterlo a. aebe. e.crituradas em .eur. reql.tros contábei., aem alter,ção de critério •
• ti que •• on~Tr. o proee'lo dealienacio d••••• titulo••

4'J' DUCIIltoUi.c,.c>, rsc. cri.eSc>

-

° fundó

Art. 10 - A Oni5o,. a., entiOaeS.s 4•.A6min1atracio 'índireta, titulares'das partieip.çóea 'aclonári•• ,da. empreaa.
que'viorem a".r inclui~as'no Programa Nacional' de' oe.e.tati&'Cio,
deverio, no pra:o mnxlmo'e improrrogável de' 5leincoldla., contad05
da data da publicação, no Dlirio Oflcial da Uniio, d. deci.ão que
d~t.rmin.r • inelu5ão da .mpresa no referido Progr~a, d.poaitar
a.
auas ações no róndo Naclonal de .De.e.tatização.
PArãqrafo ~nico - ,Os admlni.tr.~ore.' d.a,~mpre
las incluídas no Proç'rllma r;acional·de Deseste'tizaçiO r bem como·ol de
áeú6 aeionistál,eontrola~or
. .,.erão pes.oalmente re5ponsáveia, na
tôrm. da lei,'pelo depósito'dA~açõea no Fundo Nacl0nai a~ u..e.~a
bia'ção.
~rt. 11 -'Para lalvaguardt'do conheeim~nto· público da. condii~s em que se proces.ari a privatlz.cic, A~'1m' eo~o
da ,~tu.çio C'colllimiea, f"'lanCelra e operacional dI? cadi! en.prf'se incl~ida no Pr09~~~a Na:ional de ~t.tizaçio, será 4.~a amplD dlvulV,ç.o d~. inforr~ções necessárias, ~,di6nte a publicação ec, Edltal,
no Diário Of1êíal de Vn~ão. e ~m'jornal. de notória circul~çio n~
,cional, do qUl\.i COJ,staião.. pelo menos, os aeguintes elementon:
a) 'ju~tificativa da privet1zaçio. indicando o
percentual do capitar.oC'ial ó. empresa a Ser alienaco I
b) dat~ e bto qu~ determinou a con~~ituirão d~
(:mprc:~e oriqiNEri=,te estatal ou,·,.e eltatizada, data, ato ,e motivor
que dctcr~inar.&m sua e~~atizat~oJ
c) passivo das empresas, a curto, médio e lonqo
prazos, indicando os respo~sivei& pelo ~e.mo após a privatiz.;ão~
d) situaç50 '.con6mlco-financeira d~ empresa,
.speC'i~ican40 lucros ou prejuízos, en4ivióamento interno e
ex~ernO,
PAgamento de d1v1dcndos ao TeEOU~O Nacional ou r.ceb~ento 4e recurSOE providos pO~o Governo,Feder~l, no. últimos,exerciciosJ
ai indicaçÃo da utilizcçio dos reeursos oriundos da p=ivatiz.çioJ
.
:f) i.nforJlll:.çõe. sobre a existencia 1CIU não de
contole de ,preços sob proe!utos ou .erviços ~aempresa a pri~~tizar e
qual. vari,çi~~o.,meamos nos últimos exercicios'e r •• ~ctiva comparecio com oa ~ndicc. 4e inflaçioJ
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• 9) 4••cri~io do volua. da recurso.
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:inv.s~ido.

p!10 Zetado. no. c.ao de' eapr•••• l?riv.dll• •sutil:adas,. eSc cc.o •••

rao recuperados ••ses recuraos apos a priv.tia.oior
.
,
b) suairio eSo• • •~udos·de .v.li.~io da .-pr••••
• laborado. da acordo cc. o disposto no art. 13, -i.nciaos lI" • IV,
do.t. Lei,
.
_
tI cd~ério de fix.do do Rreoo t.ot.al d. aU_
MeMO da OIIIP%'es••. O .,.lor d. cada a;io. cal bas. 110a 1.udo., de .vel~eClio, .
j) CVftADO).

a iIlc!icaoio..e for o cu:>. ae que -.rÃ
criaa. acio d. cl••••• aPecial, • o. pod.r•• Dela CClIIpreeDdido••
1)

Azt. 12 - (VETADO)r
Ari:. 13 - oa proce..oa da ése...taUaacio ób..rvario, ale. da. no~. fixaaa. no. arU9o. anterior••, . " "9'liJtt••
preceito..
.
.
%......rio precedidos da editai.
CClI'I 'aJlp1a
divul,.~io ",4018 ór,lo., no .InUo. ~. 9r.nde. circulado, d.poi8
da ~blicado. ne l~r.n.a Oficial. expondo a. con4icõe. do prod•••o
• da .itu.oio ecoa_ca • financ.ira d. . .pre.. illClulcJa ~o PZ'OU''''
••cional ~ oe.eatatia.cio,~

11.- (VZ'l'ADOJ.

111 - (VB'I'ADOI ..
%V - aUan.cio

de acõe. àe tDIlPr••••• pe.aoa.
fI.~c.a ou jurldica••• ~&n9aira. nio poderi .xceder a 40\ (quar.nta

por cento)do capital votant., ••1"0 autoda.cio
teE'lline percentual .uperior, .
V VI -

a

(VE'J'ADO).

Art. 14 -

'ciUe' do-

.pr....

liquia.cão d.
.utleet1dil ao
obedeceri a IMi 110 6.404;' da.1$
2.300, .. 21 de ncWeabro . .

.~OlJr. . . . .cion.l de Dti•••taUuc",
de dellelllbro de 'In6, .• o Deer.to-l.i

1.'6.'

l~ia1.ti.v.,

Il"

,

(VETADO).

1\1\. 15 - O tltul.r do. r&-cuU_ 01'1."5 dA
ou '0 ~bl\ '.ye~L .t111••-10••• ,ul~cio 'e eu•• '1•• ~o1' público.
•
. ....,0 ClniClO- ~ os ~vU5vkle l.,da. ~.~;o rréfer&ncia, par. afeito •• pe,• .ento••• 'lvl'•• , ..nclb.. ..
,,1I1I:••nl... ,aunta••• pelo "'.0\11'0 .aoion.l, o ..-la. eu,o et.ADr
. . j. a Vnilo. d1ret. ou iftc1iretawent••

••n5a
v_d.a

~. acõo.
'.ft~O ao

Art. 15 - 'Gr• • pa,uento d•• !Uan.c&"•.. p1'''.1.1a. no Provr. . . .acional •• oe••• t.tl&.~io, po4cr.o ..r adot."•
•• ••91th/t•• lo",•• opor.cá.onaiaJ .
.
.'
1 - •• in.tltuic6e. fi~nceira. pr~~a4••,
~r.!.re& ••• .mrrc... de~.1~.nte·. d. .cõe. 'unto •• Pun'. lIaC,1Oft"}
do D•• e.tatiaacao, poder.o flft.nelar a ••nd. da. acóe. ou do. ~ft.
eMpre.a•• u~eti6r.s i prá.v.~1aaclo . . .diante a utili.acio. ftD
~o ou . . parte, '.quele. crédito.,
n - .a '.tcntona, d. tltuloa da dIvi'a int.rlUl vencido......iUdo. pelo ali.n.nte ••• a1:õe. ou do. ~n. a· tua
COAtonbeJII cláusula de coobri9acio de pa''''Dto por pert.'o
• acion.l poderio utilizi-lo. ce.o for. . d,quitacio de aqui a ieio,
caao •• j . . adqutr.nte. d•• r.foria•• acõe. ou bens.
.~~_~
111 - . .4i.n~. ~ran.ferifteia de tit.Jar.u.u.
dep6aitoa e o~tro. ·valor•• r.tido. j~nto !o "nco _ central do
araail ••• deCQrrenci. do Plano au E.t.b~l&E.c.o Econa.~ea.
.
Paró9rafo único - A utilia.elo da. foraa. operacionais . .ncioaad•• Jacate artá.90 ••ri aprovada COlll ba•• MS procoIt.entoa provi.to~ Ma art•• ·~o a 21 deata ~i.

'A.

"'' 0111'•

'0.

er••••

Art. 17 • A• . .
qu. vi.r.. a. tat8frar o
Fundo W.cional de De•••tfttill.vio terao aua ••tr.tI9ia voltada para
at.nder ao. ob'.tivo. d. a••••t.tia.çio.
Art. 11 - 11. efetivado das foraa. operacionab
previ.t.. no art. 40. o preço .inimo d. v«nda. aprov.do pela COIai..io Diretora, .erã .ubmetido i 'e1~beracio de. A••eabliia. Gerai.
da. re.pectiva•••pr•••••

Art. 1t -'0 Ministério da Econoai., ra.~d•.•
Planej-.ento prestari o apoio nec.s.irio ao funcion...nto" ~a
aio Qiretor. do Programa N.cional d. oe•••tatiaacio.
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Art. 20 - O Fundo Racional
seri administrado por uma in.tituição do .etor
Gestor do Funóo, na for=a do inciso' 11 do art.60
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de Desestatizaçio
público desiqn.da
d.sta Lei.

Art. 21 - Competirá ao Cestor do

JPo~do Hacio~~l

J- fornp.cer apoio a~ini.trativo e operaci~
.al, .spe:ielmente serviços de secretaria que v~ereD a Fer sol~ci~a
dos pel.. Cor~issio Diretora do Programa Hac~onal de Decestatizaçio;
11 - fornec.r a. intoraaçõe. que vierem a aer
eoIicitadas pe'a Comi••ão Dir.tora do ProqraDa Racional de neaestatinç.õ,
UI - J1ivulqar aJlipl...nto todo.· Da· proces.o.
de DIi.naçio,
a C~ prestar todas aE info~çõe. qui vierea a ser
.01icita~•• p _~~ ·poderes competente.,
IV - promover licitações para a cohtr&teção
de ••pr•••• de consultoria .conSsiea, avali.çio de bens e de audito.ri. nece•• ir~as
processo. de alienaçio previ.tos nCMta Lei,
.
V - ~ubmeter i Comi.são Diretora do Programa
Racional 4. Dc.estati&aç~o a. condiçÕHa ger.i. 4. v.nd. de ações r.pre.ent.tivas do controle .cionário, d. participações .ir.oritiria. c
a. C)Utro. beo. e clJ.::eitos; aI incluindo-•• .o pr.ço .tniao dos llens
ou valor•• aobiliário. a serem alienado.,
VI - recoaendar i c~.sio Diretor& do ~zo
9r~ Racional de De.e.tatizaç~o a de.~iD.çio dos
recurso. 'proveDic~t.s dás alienações, no. taraoa previatoa.no art. 15 deata ~i;
.
VII - reco-endar i Cc.aia.io Diretora do ?ro9raaa .aciona! de De.estatizaçã~. foras .de pag...nto das alienacõe., .DC. tarao. previ.to. DO u~.
de.ta Lei,

.0.

l'

'.
.
. _
VIII - pr~!er . .pia artlculação com o aistema
dls'rlbulçao de valore~ ~ob~llario. e a. Dolsas de Valores objet~vftndo e.tlMular a dlsper5ao do capltal da. empre~.s in~egrant•• do
Pr09r~Ma _aclonal d. Desestatizaçio:
.
.
~.
_
IX - determinar qu.ie a. infOrMAções neces.irI.. • l:lstruçao de cada proces.o de .l~.naçiio, alr.m dos já defini~
d0!5 n~sta Lei;
OI
..I
J
•
-.1._
ó') ~éftda de 4lÇOt.é (/tLde·be.'>t> vlWera.\lUJua- oS na qUltaçao ~ ,,,.. !;
.t...' ,unto ao •• tor·púb12CO.
.
tw;,.,r.fo tinlOD- CblezvIII50 c.. ~1V11Ó91C' legai•• ·terIo rr.f.~'nei.~ para .'.lto'. pa9aMento, •• 'ivida.,· ••nClea. ~
.•1ftCc~•• , ,arAn~'a. pelO ~••p'uro Macional, e aqu~la. eu,o cr.O~r
.. ~ • • Un110"dlreta oy lRdirata-onta.
d~

#

,

Art. I' - •• ~. o pa,..ento da. .11.n.cc.. prp.1ata. ftO PrQ9r. . . . .clonal •• De.e.tatl••cio, poderio ••r adotod••
•• ••9uint•• fo~. operacionai..
•
•
.
1 - a. lh.ti~uiçõe. financ.lr.. pnv.da••
er.OQr•• da. ~~re••• "po.itAnt~••••çõe. 'unto .0 fundo Nacio~.l
~ ~~e.t.tal.~ao,. podcr~o linancaar • venda da. ,.~ôe. ~u do!· ~n~
~ . . .pres••• U~tl~~. a pravatllaçào, ae41an~. •
utllilaçMo, no
~oaô'ou em par•• , d.quele. créditos,
.
11 - oa detcntor.. de titulo. da dIvida inter.
•• v.néido., fI_iUdo. pelo .Uenllnte da•• ~õe. ou do. ben. • que
COft~ofthAa cliucula de coobrlvaçio d. pa9amento por par~e do ~••ouro
.ec.on.l poderio utali••-lo. COMO to~•• d~ quitaçio de aqui.içio,
eaaó •• j •• adqulrente. da. refcri6•• ações ou bens,
•
,
111 - . .diante ~r.naferinei. de titularid.de
... depósito, • oútroa valores retido. junto .0 asnco cent.ral· do
ar•• ii, e. decorrêncsa do Plano do Zetabi112a;io Bcon&aica.
. Parágrafo único - A util1la~io da. foras. opa~acion.i. aencion.d.. nc.te .rtigo .eri .p{ova'. coa ba.e no. proco.iaantoc
pr.visto. no••rt....\ 50 a 21 de.ta Lei.
.
.

Art. 17 • As --er•••• que vierem. integrar o
Pundo Na~ion.l 'e D••••tfttiz.çio terao .ua ••tratévia voltada par•
• ~e~e~ ao. obj.tiyo. da d••••t.tiz.;io.
Art. li - •• .fetivação da. foras. operacionaia
no art. 40, o preço••inimo d. !eDd., .prova40 f!l. Coei.*&0. Dtretora, .eri .uhDetido • deliberaçao de. A••emblei•• Ger.is .
... re.pectiv••. e~r••a••
~.vi~t••
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r16neJ~mentc
s~o 01re~ora

Art. 19 - O Ministério da Econo~ic, Fazendõ e
Frestará o .po~o necessá:lo ac funCl0na:..ento da C~is
do Prosr~a Na~~onal de Deeestntizaçio.

Art. 20 - O FQ~do Nacional
por un·!! 1T:~t..t\;l~ão '150 6etor
Gestor do Fundo, na for~a dc lnC~80 11 do art.Go
s~::-é aàlõ,~nistraào

de

Dese.tatitação

p~l~co

desi9n~Qa

desta Lei.

·hrt. 21 - Competirá ao Cestor do Funóo

Nae.o~a]

de Desestatiza:ão:

1- fcrnp.~er apoio e~minis~rativo e op~raci~
nal, e5?~ci~lme~t.e serviços de secretaria çue Vle::-em a rer Sollcl~a
dos pel~ CO'-.~SSb~ Olretorn do Programa ~acl0nal de De&e~tatiza~ão:
11 - fcrnecer as lr.to~aç5es que vierem a ~cr
solici~adas pe'a Comi~são Diretora 40 ProSTama Nacional de
nesestatizaçaõ:
.
111 - Divulçar ampla~nte ~odo& oa . processos
~e olien~ção,
m co~o p=estar to~as aE infc~&ções q~ vierem a .e~
601ieitaéas p _~s pcderes ccmpetente.:

IV - prOI:lo\'er: liei taçóet: para a con·trat~ção
~~ ewDTcsas de consul~oriD €~on~.ica, aVAli~;ão ~e bens e 6e audltoria necessér1a3 aos processos õe a11enação previstos nesta Lei1
V - submeter • COwiss~o Diretora do Programa
~acion~l de Dcsestatização as eondiçõe~ ger~is de vende ce ações repre~~ntativas do controle acionário,' de participaÇõe~ ~ir.oritárias o
de outros beoa e direitos, ai incluindo-se ~ preço mln1DO 'dos benc

ou

valores

a serem a1i~nados:
VI - ~ecomendar à Comissão Diretor~ do 'Pro9r~ma Nacional de Oesestatiz4ção a destinação
dos re:urtos pr~ve
nicntes dhS allenações, nos ter~OB previsto~ no art. 15 desta Le1J
~obiliãrios

VII '- recomendar i Comi••ão Diretor. do ProNacl0nal de Desest.tizaçio • forma de pa9amento d.s alienaç~s, ncs termos previstos no art. 16 desta Le~1
VIII - promover ampla .rt~culação coa o .istema
d~ distribulção de valores ~obiliãrios e a~ Dolsas de Valores
objet,vôndo est~mular a d1sperS&O do c.pital d.s empre~.s integrantes do
Programa Nac~onel de Desestatizaçio:
. IX - determinar quaie as info~cões necessiri~~ ~ i~st~ução de cada processo de a11enação, al~m do. já definiÕOS nest.a Lel1
X - r.C"OJIlelldar I Ce-l . . .o D1... ~or. do "1'0.rama •• ~1onal d~ o.a•• tatilaçao oa a,u.t~. de n.tur••• operacional.
contibil ou ,ur!dlca, bem como C a.n.a~nto fin.nc.iro . . ..pr•• a~
que •• ,.~ nec•••árto. I 1~pl.nt.çio do. proc•••o. de al1.na~10, ..
Xl - r.comendar I Ce-l ••io Dlr.tora de PI'Otr~a Nacional de D••••t.tltàÇão ovtra. fo~. e. a1i.nacio.
nos
urllo. 40 lnc180 X do .rt. U de,ata Lei'
XII - sel.eionar • ea~a.trar empr•••• d.. r._co"
cap1.t.l,
nh.ei~a r.putação • tradicional atuação n. ne90ciaçio de
tran.ferinci. de controle aCionário e venda d. ativos, para o. Una
previ.toa no 1nci.o 11 do art. 1) ee.ta Lei'
XIII - preparar a doe~nt.eão de c.~. froc.sco
d. alienação, para apreelação pel~ Tribunal de Conta. da Uniao,
XIV - submeter i coni••io Diretora do Fundo
Nacional at nesestatt.ação as pre.taçÕ8. de conta. relativa. a cada
proce••o de de.e.t.ti.açioJ
XV - r.c~ndar i Comi••ão Diretora a criaclo
de ações de classe especial e a. ~.tiri.. que .la. diaciplinarão
aempre re.peitan~o o previ.to no art. '0, inci.o XIII e . .u. pari9rafo. desta Lei,
XVI - recomen~ar à Comiasio Diretora a. condi~õe. de parUeíf,ação na compre de açõe., 40.
amprevados vinculados
às empresas ~~~luida. no Program* Nacional de oeaestati.açaõ, nos
Urmos previ.tos no art. 14 desta Lei.
9~nma

Art. 22 - o. acioni.ta. control.dor••• os .~
.inistridores dac empre.as.integrantes do Programa RacionAl de DesestAt1ze;~0 adotaTÃo, no. prazos estabelecido., a. providências que
v.~r~m a ser determin.da. em resoluções expe~id~. pela Comis.io D~
retore, n~c•• sári~~ i implantaçã~ dou proces.os de.ali.naçio•
. Art. 23 - Serio re.ponaabilizados pessoa1me~tft,
roa forma c.'\a lei, por eventuci 11 ações ou CIIIissõe. que 1JIIpaÇL" ou
prejudiquem o curso dos proce~'Q. de alienação previstos nesta Lo!.
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1- o~ a~~inl.traâor•• ~a. empre.as ineluida.
Programa Nacionar de DelestatizaçÃo e OI das instituições detentorar. dLG ações de •••• empresa.:
11 - os adminiatradores da instituição v.atora
do Fundo ~:cional de Oese.tatizaçio:
111 - os membros da c~is.io DiretorA do ~~do
.acional de De.estatizaçio:
IV - OB servidores da Admini.tração rederal
diret•• de que depend~ o curso dos processos ~e allenação.
ParÁgrafo únlco - Será de respon.abilidade exclu.iv. doa .~ini.tradores da. empresa. incluída. no Programa Nacional de Pe.e.tatização o fornec~ento, em tempo hábil, da. infor.acõe. aobre aa respectivas empresa., necessirles à in.truçio doa
p~oc.aao. de alienação.
Art. 24 - Ao geator do Tundo N.cional de o.a.atatiaaçio caberá uma remuneraçÃo de 0,2\ (dois d~cimos por cento) ~o
.aIo~ liquido apurado nas .lien.çõe. para co~rt~ra de seu.
~.tOB
operaclon.i., bem CODO o rea.arc~nto do. gastos efetuadoa com'~r
ceiroa, corri~idos monetariamente, nece8sÁrios i implantação dos
procesaoa de alienação previsto. nesta Lei.
r~

Art. 25 - O Fundo Sacional de DesestAtizacão
serã &uditado por auditores externoa
independent,t registrados na
ComissÃo de Valores Mobiliários, a aerem contratados mediante licitaçãó pGblica pelo gestor do Fundo .acional de DeseatatizcçÃo.
Art. 26 - Ficam extintba o Conae~ho rederal
ne.e.tatização e retpectiva Secretarià Executiva.

de

Art. 27 - Será nula d~ pleno d~reito e vend~. 2
.ubacr1çio ou • tr.nsferéncia de ações que iMporte ~r.frin9Cncl. üe!U Lei.
Art. 26 - O poder Exeeu~ivo req~lamentarS est~
Lei no prazo de 90 (noventa) d1as, contaõos da data de sue puellce;io.
~

pUblicação.
Art. 30 - Revogalll-sc a. di.posiçõe."lII

contríi-

BraF.Ilia, em 12 de
1"0 da Independénela e lC2P óa ~epúDllca.

FERNANDO OOLLOR

Bernardo Cabral
Zélia M. Card060 d~ MellD

L[J _. '.'31, Dt Ir De
Cr •••

~ro.ra••

_ac40"al'.

_J~IL

DE I'"

~r.r.t.t •••c'.'

~".V"."tl."
('u~l.'a'. ". Da'rl. Dfl' •• 1 é. 13 •• a~r.' 'r I'"

• ET1

IIMP'

Ir LI;:

... 'I - ... ...

"rt.

• •• - O. • ••Dro•

r

1 C .• ç I

o

• • • outra.
• '.clo J)
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crtdltoa obtido. DO acertM ,tunlO a
entidades oflclala ou IlI'IfIlda" otstl..·
D I " eo flnànC.......1o Hmptnlat6-"
no de' desequuibriO de i.lanco de ..:'
llamentoa ou a proJDOyer • ft'llll.çlo
de adequadas resenu Intern.clonal'

Art. 51 ••••

eDl moeda "Lranlelra, Oblerv.do o

bmlLe de JO~ (trinta· por ce~to) ~
br~ J media ~nu.1 do .. lo, dll IX~Laç()ea brUtlelru realtZ!liSlll 1'01

ultlmos 3 (trh. anos anteriOr....0 da
CCl'\trataÇlo do f1nancl.mJhtó
'
Par',",'Ó 'QnlCO, 'RAó .•' cürt'prten·
df'm nu IImltaç6ea dAte art... ...

de

renecoclaç6es

dlYldu

110

extnlor,

represenLem Ilmples prOfroaAÇ6el
dnII pruos, de Uquldaç" .

qUf

......

~

~

••..........

.

~

..

Ar\ L- O Poder becotl" fica au-

aortz&eso

a contratar cri<li\Cll, ou dar

-

~

lO

..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I ' ..

a raranU& do TaOuro MaclOnaa I

M-.,em ri' 421

t4

,2.6 ~

t~.

""'-Ç-r-ni'-c. d.... /C?t?/,

o projeto oe lei

de

EucleclI5IÍJIIOS Senboreo Membros do ÚlIJIfe$SO Naaoll&!:

Nos temI05 do paragrtió I' do aniJO (>4 da CoosDluiçio Fe<ieral. lenho
a boIln de submeter i elevada debberaçio de V...... E:l:cel!ncias, acompanbado de
EIpociçio de MOIMJs do SenbiJr Mimstro de Estado da Economia. F....nda e
PIallejamento. o anexo projelo de leI que "Disp6e >obre a cnaçio da Nota do Tesouro
NaaoDaI Ambiental - ~.A, sobre iI. caraqerlsttcu da Nota do Tesouro Naaonal •
r."l'N e da ou.,.. pruvid!nci&lô".
Braslh.. em

2,

De

agaste

de 1991.

l:XPC:&IÇAo tE K:!I':\a; ~9 nQ 266. de: ).J de aa.>sto de 1:)91, do 5enoor
JII1m...I-..ro de J::aaó:.> da F.c::a'or.J.a, Fazenãa e Pla.-e:CDe!lte.
Ex:e~entfsslrnD S~nhor

oe

Presloente ai ReDúc ... ica.

Tenho a honra oe SUDmeter à elevada consioeraçAo
~&ssa ExceI"'cia proposta oe projeto OC lei oue cria. hot.

do Tesouro ....cional A.bient&l - NTN-A e

81 tela

.eocu;:ão

do

Art. 30 da ~ei nD 8.177, de la'de ~arçc OC 1991, conr.rlndo
características • Nota dO Tesouro Naciona~, objeto 00 rererido
artigo.

2.
OI'

O Plano de C.onversio da Divida Externa, co", fins
oreservaçlc all'lbiental,. tea forte .cele junto aos credores
e~ternQs, propiciando gradual conversA0 oe aí vida
externa por
diviOI interna e, posteriormente, seu perdio após I utilizaçio
da renOI proveniente dos juros para fins amDientais. Os creaores externos interessaoos ell pnticipar 00 Plano peoer50 Oca r ,
parcial ou total_ente, seus criditcs para projetos específicos
de ~r~serv.çlc ambiental. feita I doa;lo, o Tesouro Nacional
ealtlri ~.lor correspondente de NTN-A, cuja vigenci. está condicionada
existéncia De projete oe preservação ambiental. D
titule. seri .:u.11zldO pela .vlriaçlo aa cctaçlc do dólar dos
EStl005 unidos, oferecenao rendlmen~o de O,SS ao mês, pago
"nsal.ente, • ser utIlizado co_a fonte de financlalflent:C' pare

-r

OS re'e=idos projetos.

e~ te~. ae~lne

caracte.

linda as

oási:as da NTh, dotanOo c Pooe: Er..eeutivo
Ile . . t:: =e I!a:.or flexibilidade Plra a acainistra;lo
Put"::s mooi:"';ri. reaeral ao permitir a e_15slo oe
fere", laaas ae NTN f ajustando sVas caracteristlclS •
V!ç~~:~ B eDOC& 03 emisslo.
.
=ís,:.-,es

é>~.:t::'; 'l--r.'

de .instru-

ClI divida
séries di.
conJun~ur.

~.

Ta~oé~ conte.pla-se a pos&ibilioade de e_Lssao da
ao 'esouro Nacional-Série E?p.ecial (NTN-ESP), e_ suDstituiçi:> ao Blinus 00 Tesouro NacionaI-Sér'i"' Especial (NTN.ESP),
criaac ea março de 1990, através da Lei "" 8.024, co- a finalioaoe de lastrear 05 cruzadDS novoS bloaueadOS ." ord.. do
Banco Central do Brlsll, provenientes de operlçl5es co. titulo.
oa oLvioa púolica mobiliária federal. ExUnto pela La! n.
8.177, de lO Oe ~arço dO corrente, O iHN-ESP precisa ser suDS·
titutoo por om titulo COIl caracrerlsticas idtnUcas h su...

!<Ou

_.
Drooõ~... se, linOa, • re'to•• oa oa
tracI yoluntÍlria
oe d~bit05 ek:ernc5 Dor tituios O. di~iQa e_terna oe e~isslo de
~~sourc Nacl~na6. ~ oestes por títulos ae civioa pún2ica Mobi~ia!ia feaers4 interna. Tal Drocedi~ento. conjunta.ente
co~
~
ç.an: de Co~versio Dara rins AMbientais. significa i_pcrtante
e:'~er"at':'1e CP. L' I. o Pais. uma vez Que oeraite ii
• • ortlza;io
e.
c:uzelros Cf =:!dito~ aevl00s em moeda e$tr.noeir~.
r:~.lmente.

c crojeto Oe lel visluabra uM~ nOYI
Dassivo flnlncelro de !)etc: Púolicc fpoeraJ, ao
,~ WTN DosS.~ contribulr Dar. o Progr••a
h.c1onal
c~
Desest8:ize;ic come Melo oe paglserti: Dlrl a 10l.15i;lo de
t~n~ e direlt~$ 61ienados no a_bito do ~~cç~.ma. Est~
alterna: ~v. estã ~~:':~:'tament~~ioaoa à posl;io aSSUMia. pc:' Vos••
E~=~~ência o~;n~c·éc lança~ento d~ PNú, ar. .ssoc~.r & Desesta-

e.

~e;df

par&
oer~l~lr Que

:';'::a;ãC'

oco 5s:"O$!.",ento fina!)celro ao Seto: Púolicc e

ce granQ~
previsto niArt. ,. aa Carta
esse tr:':ett oe .el.
,~sa~oo ~:s~a;-se C~ 4ssu~~:

_::~r:i~.
=:"r~

::rr~rme

i:

!e;~vân:1.

Ma~n~,

PIO-

a Cooo;tunldaoe cara reno~.r I VOSS3
de meus mais OfcfuflO::: reSDflito.

Ex-

~c:cve;tv

:e:er,;::'a

prO~f~:;)S

DIol$CI do

"AR:H.!O "ARQUES

NORE!"~

Mi!);'$:.(l aR E=onolt~a, Flzen~o. e 1D1anej ••ento

Outubro de 1991
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Em 21> de

..golto

de 1991.
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prC'll.,n.r...nt .. os ....bro. ti. COMi •••o, ••• i. COMO a part icipa~ão
.,.t iva da soc ... dad .. , via o • •r.bras das ..nt idad... nlo lovt'n....n-

tais.

S.la da.. S.... ões, 17 de .eteMbro de 1991

'TIIIIIo .. lIoara ele cueamiJIbar .. _

Sec:reraria

Enllr ..•, SnlJar· PnoiclelIre do Jbp6blica, ........"""...

I

MellSlPm do

de E.Ipo5iç1o de

MoIMa do 5IIIbar MiIriIuo de EII..so da Ecooomia, FUCDda e PllDejuDelltO. relatift
• pojacl de lo! que "Dirplle lObte .. aiaçIo ela Noca do TesoutO NacioDaI Ambiema11o"J1ll..... lObn • ~ do Noca do Taouro NaOooal - NDi e di ouaa
..GI!dIllcia&".

AprOI'tÍIO" opor1IIDicIade pua

eIewIda

au- e COIIIideraçIo.

Rupr I.a-.e o Ine: I 50 JV do par_gr.f'o 22 do art iJllo 52'
.JIlBTIPICATIVA

n-. .·V_........-*

"E.te Incl.o d' a op;:io ao Invc.t Idor da atu.l izadio do
valor"no.inal da.. Hota.. do Te-soura Nac::lona'J - NTN fIIela variaç:âo da
"cat.cl o de venda do d41ar dos Estados Unidos no .If'~c.do de cl.blo
de ta)(a. livres. d;yul ••da pelo 8anco C.. ntral. Ao abrir e .... po...ibllidade,. o Governo Fader.} está cOr'r..ndo o risco da dol.rlz.ç:ão
da d/v.lda ltJ.t..rna,. inclusive s .. 4'or nec....ário U"a ••xi-de.valorlza~lo do cruz.iro para" resolver I'uturos "d...equi 1 ibr los no e.tanc:o
dtt ....... ento. o Tesouro H.c ional incorrerá eM Ir ave. perda. COM a.
Nota. do t •• Quro Nacional.,

Suprl.a-s~

05 art i90S UL 22

ft'

32 •

.J'JBTIFICATIVA

A
DI-s~

:.L

.. selulnte redaco:io 'ao pará5lraf'o 212 do art

Igo

3g:.

En'luanto'" n"o for feita u.a auditor la cOMPlet ... na divida
.xtrrna brasileira, pa,.. Idl:ntlf'ic.rMos o quanto r ..al ...nte dtve.os
aos ,.íSRS t b.ncos credorros. nio podl!.os rll!conheCl/'r o Seu e-stOqU~
.tual, logo, qu.lquer Pr.plrf\.a de Conversão da Divida Externa não
terá leJl it 1.ldade..
•
.

-Art. 32 .
• 32 - A Co.-Issito canat .tuirá SUbCoMf,.õrs in-

teirada.
vada.'

por ttfcnlcos de 'ri los

Ir

Sala dar:; Sessics, 17 de setembro de 1991

entidades sovern.IIEntah. « pri-

I - As subcollissões t~,.ão COMO obJ«t Ivo subs.ldl.r na avaliação e aprovaco:io dos pr"oJetos dlll' prate;:ão ••bient.l ....

~
5
~NELLI

O

PT/PR

.JUBTIFICATIVA

A seguridade de u•• avallac;:.o ticnica precisar evitando
futuros equ(YDCOS no proc:~sso de aprovação dos projetos ••bientais

._-~

a .ere. beneficiados.
Sala da. Se•••••• 17 de

.et~llbro

Di-se

de 1991

ao ·t.i.\put·

do art.

-

oie

ao segu int.: redaç:Uo, introduzindo-,;c

novo par'l'raf'ol
·Art.

Deputado
pe-lo

4Q -

fi'$;

Notas do TJ:'50uro Nacional <NTN)jcriadas

a.rt.3. d. Lei 02 8.177, ~e 12.3.91, poderi(o ser rlllltida!:t

.. ar~ troca volur.tl.r-l1\ por 85nu5 da Divida Externi\ Brahiltlrõ.\
dE ~III \ ss~o do '","",ouro Nac i unal, E para atender .5 dest,)fi:sõ.\s dI!
qU~ trata o art. Hl da Le:f na 8.2.5, de &8.07.91.
S

19 - As aTN de:'>t inadas ao atEnd i_ento do art .. 1º dill

de
es ••7 .. 91,
no
Montante
de
CI"S
(du;.:entoli e cinco bllh8es e quinhEntos
.ilh~e5 dE cruzeiros)
sorrilo e.'t'~"s; COM data de e8 .. e7.91. a
fi. dI! lIue possa.- ",roduz.lr os efeitos do citado dipI0.a

Lei

02

8.2.5,

2.5.5•••••••••• , ••

"cr...c..nt ..- ..., no art J§o 3Q, o ."lluJnt .. parÀgrlt'o "2'·S 42 - " Co_' ••io Té-crrlca dft Aval iac:io d~
ProJl:to.. Aablental .....r. co.posta pl:l0 Hlnistro de Estado da 'Eco#azenda I: PlanI:'J•••nto. pl:lo Secretário do
AMbi ..nt ...
~el0 Secret'rlo d .. PlaneJa.ento do Mlnl.térlo da Econo.I., Faz..nda
• I'J.n.. J.~nto, por ,UM
bro do Hfnf.térlo Público da Uni'o, por
c Inca Mllbra. d•• ent id.d
nlo lovern••entai. qUE' atua. na 're.
aab I cnta],
sendo ••selurada a part ie: Ip.ç:io da "BEMA <A.SDC I a;:;:o
Ir•• I1.lra de entid.de. do "1:10 A.biente), ForuM Naclenal de Entidade. do tWio '-bltnte e da SBPC <Socll:dade Ir•• lleiira par. o Pro.r....o d. Cifncla).

no.'.,

H.'o

lrgal.
S 22 ,.~ O Poder EKrcut i VQ poder' aut or Iz.,. que a5 NTN
d. . . .u. trata o ·caput· tt'nh•• clilusula alternativa de apelo.
pOr
oc.slW:o dCI ret:.uatl:', pela variaclo da cotaç:lo de vend.. do
d'4r.r an. E,.t:ld~.... Unidos no .Rrcado de câMbio de t.xau
1 'vres, dJ",u'$-ada p«'lo 8nhco Central do 91";l5il, ou qua]quf!'1"
outro .índice prcevl5to nos incisos I,JI .. Jl1 do art. 59 dest",
Lei.'

.JUBTIFICATIVA
.JUSTIFICAÇ~O

It Co.haio Tlcnica de- Avalla~ao dft PraJftto. A.b' ..nt:.,.
adMlnistrará todos os recursos prov..ni ..nt •• da. Nota. do T..souro
H.elon.) t\ab' .. nt ..l, inclusive d.cldlndo qual. proJ.tos ...rio bene-,
flcl.dos co• •~.... r ..cur.o•• Por i.so .. nec.... ld.d.. d.. def'lni ... ·

o
Títulos

.rt. UZ :Ia L.. , e.2'~, de .9 ••7.91 •• autor·lzou ao ... I.slo .iR
Pdhllcos FedRral.,. co. a f'inal Jdadtt dr cobrir dívidas do Te-sou!"'o

20054

Quinta-feira 17

Nacional

p .....

palla...nto
-

Insl:ltui;ihts
~o

dE' despcs.a-s

E'''

PROAORO

da. tiU I t.aç:~eo::

correclo

de

lIonrt'rla

Rural

da Poupaoç:.

rurais •• th·2~;'

at Iv Idades dI': custeie

Flnanceira$ Oficiais"

rl':lativan

no

... ntre

aqul':les

I!'

os

- ré-

valorEs

rt:cebldos

Di-r.~

das

O art. 2g do citado diploMa legal diSPõe qU€ o

llO ,!.r·t. 49 do projeto

8.

rec.üção seguinte,

adaptanóo-ae •. tubér.., a emen1a dê. propos~ ,'io e Baús demais di!.

.: pag.,..mto5 errA de$t I nado tiO .,1 nane h'.''Into ~a5

__ltl"('l'J i

invr.t I " ...nto alr (cola.

ll'

Outubro de 1991

Progr••• dE' Garant la da At ivld.d~ Alropt:cuá ... in

d1f',.rençns

aos d... pós.lto~

creditados

DPcraC'8es

.ont~nt...

.~

cp_

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

ai.teraçi\o

~",.. 'opoBt.a;

WArt: ~y - As Notas do Tesouro Nllclona:t, ( ~N ),

Tal. t {tulCH' 010 fó,. ...... It idos .ti ;, pr..ltentc lIollente- por f'.H~
lellst.,lo ".pl:cíY'lca quanto às sua5 caractcr{sticas" sl'i"ndo que CI
ProJ~\:o
de Lei ttl2 1.:593. dI': 1991. of'e,.1:1:1: oPortunidade única para
viabilizar o r;uMPriRcnto do art.H! da Ltrl 9.2.5.

criadar. ;v."1':: Ilrt .. 30 da Lei N"i' 6.177, de 19.03 .. ::., podc~~o .ser

de

ea1tidal! ~~n -t:roca \·:):I1.I~.:irla por SônuE- da oI ....ld.· E~t"!:rn& ar,!

ao. 'rltulQ. . tia.rrant.. -

P~:'lA

e.e"";a proPQsta p as NTN poderiaM 5rr utl1lzada~ taMbéM COM • .
finalidade preyl.t. no art. 112 da Lei 8.285. pf~Yrndo o pan\graf'o
acrescido qu.. o. titulo.....rla. e.ltldos co. a .e.... dllta da Rntl"àda ...
'vlgor da Lei 9.2.5. coa0 for.~ dr a.nter atuallzndo5 05 valores deytder.
.s Instit"liç,8e5 f'inancE'lra.. of'lcial5 p lapllcando na Qurt~:tlo E';'~.tiv",.do
débito .. e. au.cnto no aport ... de recursos para .. '-re~' rural.

o .•co~h I.ento
~.2.5,

vlrtudr
rais,
••fr •••

.1!."

Ac1~c;,..~elro.

e

A9L!r:\)la."'·tre~ctiY~

te conforme o Dec:o:eto NIit 1102, de 21 .. 11.1903 p e Decreto

69

21 .. 641, de 10.07.1934, que criam. e dão .u.tentic~lo aos in.ti
tutoR de Entrepo8to. Aduaneiro e Loja Pranca em portos e

porto. da

~azC?nla

a.r!:!.

e do Nordeste, acoplando estes àqueles, C2

mo enclave. comércio-portuiirlolJ, inclusive movimentando carga
da .... ndd viab 11 i ZiI. o CIJM.,,.. la.mto do art .. 12 dõl' LI: I

r ... ultarlo cVidrnt"s

do qUI:

. '.
\
,

.

ailelra,de brU•• io óo Teaol:~'J Nacional,· dlll&do-t I;; prioridades '

can.i iz... io c;!C"

da con ...qUent ..

'Iua1 estar'

de terceir.os. e do Banco Nacional de Créd1 to Rural.

para todo o Pai!.>
rECoJr.05 Ptlra . 05 produtort'c. ru-

benef'iChn,

JUSTIFICAÇJlO.

produ\.1to de a1'i1l1entos dõas P~Ó::i.i15

a ...aç-"'da..

o'

p'&t~ar histórico e cultural em que a civil!

zação amazônica e nordestina se estratificou' fluiu do merca,!
tilismo europeu' do finai do século XV, ao par do plantio

da

cana-de-açucar que se deu com o dellIDantamento do pau-bras!1

/L....v~

I RUBENS

e de outras espécies de nos.a flora.

~OJENG

1le.8altam-se, por outro lado, aB razões práticas,
ao con-tatar que o projeto de Lei H9 1600/91 • o de H9 ,1600/91,·
UI

111'

••

,os . ck

OI 'dr

dt'!t91

julhrJ

de 14.09.91, de minha autoria, sofrerio a obstrução por razões

AUlo,.,.. a erniulo utrabfdint,la dt TIlub·
PUlthcOl Fedela., .'; rntMUan1t de' N

1tJ\_~Q(J(J(1.t,OOlJ.OO

adK"HIoai1. em

e a ah,,"u,. dr

f~VOf

da 'olJlidllk

nldllCJl'

InOftIl.ulf' de IIt!

raESIDfNTE
Faço ube, ~ o Conpeuo

O
Lei.

.

01302.1oo,;I;.o.n.oo

DA

Nadr.:':~: df'C'fela ~

~,wnre

Iu~~ g,dj~~:rm=(:n':':~r:·:'~~bim:~r:.ipt:emos

milhOU

ã Amazonla, de que a oatéria &e reveste.

E'Y1,(fr '!'!·1l.rm.~1~1

,

~u~s~&~ral

fi: i-

01

r

. de: cnauirut) ~ O pafltnfMO de despa.as.no Jmbilo do r,CIPIJf".J dt GUilnllil da Ali\idadt
Apopecdria .. PlC.OAGRO. mstiNldo PÇ:1a ui n· S.%Q. dt I r de dt:rrmorn dt 197~. atl..'.da!J
pel:l1ci ".~. dr J dt ~ ....brol!e 1'79. •
'. ~

o

r:SlamenlO!o.

GI ..

An. 2''' montanle cln quiI3~" c do~
que se rcfe'e~\liI
se'" dcsliMdo I"~ 6naDc1.mcnlo.das IIÍ"ldadeúJe cusleiu c investimento ipi.",:.. o"'cI"adl'

as di,eD'izi-s di J'oHnca df CTldilo Ru.ral.

'ode,

NL 4t' • ~ o
&ea..livo IUtOt:ir.Jdo a abril lO OI'ÇI~nlo Fual d.
Ur.i1o (lft ftt 1.115~ de 31 de JlftCtro de 19~I}. ..:rr. 'IVOI. da 61,10 Enc!artrl\ I m:mrCITUl da
UDilo e da un~ Rc:uBO\ 1Gb • Supcrffl.ln do Mmi\lt,io d. EcuuolJUa. f'iUf'f1da e
Plancjlnllo. crfdilU' adlaonais II~ o hmiac de OS 302.1oo.ooo.(Q).(O (Utlf'nlO' c doIs
bilhOCI e a"m milhtJel, de a"lUtirCK) a sabe,:

....
.

de c:naaInlo),,.,. ...Ilde. io P'!'I'""'"GIO "'~\O'l" do Alluo D

An."

mais:ti

AC't. 49 - As Notas 10 Tesouro Nacional (NTN) criadas

pelo ar,t. 30 da Lei n. 8.177 de 1 de marc;:o de 1991,po
derão ser emitidas ~

.

na't't

~dr ""4:"~~:.,=:..~~~~~~:lt.:i:.'''<vinl<
~~ . '""" .._

Dê-se ao ar": .. 49 do Projeto a redaçio .abaixo,. acrellcentando-lhe o segl&inte artigo 59 e renumerando-se os de-

Art. 3t • A emiulo que • prcM:'nle ui IUlonu '~mp1emenla'a indenir.açlo
li iMli~1 financriru ofil:l.is. 'I~ .liquilb(ir.lol<J1 d'J dl'blUl, de que u.t.1. UI nC7.81:18,
de 7 de OOvtmh,o 4e IQ5V. e ItQulda o pauwo cunlahih'4Id" pe-lu lt\DUIO Naciollill. Junln'"
,derid» "UIUiçOeL no imbuo do PROAG.RO

I • QMi\o EtpedaJ ali o limílc ôe OS 79.000.000.000.00 (tetUI' c

.

vida

r

eOe:adrioo

/lA · 0 1 _
1 """"11<> do diIponÕ .. _
D do ait. 4'
·._:le_~
L _ap<dl..< adollO_Ddo

f{.

::i.t.~.t.':.t~
~':':-.:..=.c:~=~
~

eM

1IaOc14~"".~;~:' ÀtIB SeI;rip

.

FiDar.a:irol

~~~~doT-""N~''''''t>an.43.II''n.

.

.

~

..

'.

17O'.:a~oda

.
<llD'do.'>p61lllc'
1.

.r1IIliI. ... OI de

'alho

Brasileira, de emissão do Tesouro Nacio-

nal;

11- Fa't'a a finalidade de que tz:oata o art
13 da Lei n. 8.205 de: B ele julho de 1991, com a atua.1iz3.0;;'0 dos

v~loreEl

cbservll.r-se-ãc. as
I-pra~o:

dr 1901;

'lela consignados ~

Ar'!:. S9 - Na hip5tesE'! pt'evi,5ta

119"

"r.:'..,.... oi< ala publicaçlo.

An. 1".1!a> UI ~ ....

1- par"! troca voluntária dos Bônus da Dí-

Ex~erna

~ Os fUUf'KlI ~ • t:H\.'VÇIo do diIpOsw ao lacOO I do IIJtÍICl
~~. aniaIodr1bu1ol ~ Fedcrú ~ 1OOI1WIIC' ~cifica:ln bO.".
.•.. i

~o inc!:lso II do art. li'

segu~ntes

cAt:'4cter{sticas:

,Hum) ano

lI-remuneração: juros' de até 12\ 4.a .. (doze
•

I

pw oli!6to ao ano) calculado sobre o valor

nRNANDO COLLoIt
UJÚ AJIldeIo lbchdo'O_al_

PL.

8imil-.ridade e prioridade, a "er dada em relação ao Nordeste

t7:t~5~~~J;~:.ec ~~C':.ct:I~:I~~~ r:o':r~~~' :~~~j~:~ d~"~~tJ~:;: .
Nr" que

fi

1601,de 1991 p de Mi'nha autoria; ao PL-l583/91, do Execut.iVo, pela

• AR. J'. J:. o Poder EafMM'.UfO~' a fa:e'. cm.~!JIrl CJI;ulorJI"fti. clt
ntuJos Nbticot Fcdcrai$ no monllftle • 0 ' :o!>.soo.1XlI 000.00 (dutenll» e nncco hrihr.e.. C
quínhcAtol milh6e~ cSe D"Ull:uos) desunado\ II roht'nu" d.." U'rumlt'~ d'!!ore;:..••·

I .. C,S 79.000.000.000.00 (lttenl. e ftM'f bilhóC"" te C'!Uu:.,ou parI! qUltilç.ih
do ..Ido da difelença .PIJVa. apurada J!el:.\ irdli~ firianeet1&.lo. e"Ot u~ "-lofe" di
coneçto monelin. da .~~ ru,.i~ IINIo'. aluabuefil.\ dto acmc;o tôlm o d'\pU\lu '"'., I'

'oe8tarte, ,é. oportuno atrmlar os PL-1600

.

aE"OII.ICA
eu f-tnciooo •

119

1583/91, do Executivo, de ~6.09 .. 91 - 'objeto de.ta emenda.

'1ltCUnQ\

. ~uru~ c..... ~i"~~':.; :

constitucional, e reqiMntais. de.ta Casa, ante o Projeto

no~in~l atualizado;

e
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lII-modalidade: nOlllinat:iva

--= 8 -

IV-Valor nominal: mul1:iplo de Cr$l.OOO,OO

(hum mil cruzeiros)

~: Redija-ae o art. 70 , "caput", a .eguinte foma:

.
"Art. 70 - A partir da data do •• u venciJlento e enqu..nto nio
•• efatu.ar o r ••gat•• a. Ifota. do Teaouro }facional (N1'M) terE,.o pod.r
li~rat6rl0. pelo acu valor de reagate, para paq...nto d.
alquer
f:ri,buto federal, incluaive contribuiçõe. aaciai., de reaponaal~lidad.
d • .eu. ti1:ular.. ou de terceiro.".

V-faculdade de c,láuaula a1ternativ& de op-

çio, por ocaaiio do relgll1:e, pela variaçio da cot:&çio do dólar dOI Elt:adol Un-dOI no mercado de câllbio de 'taxa. livrei
divulg&dâ pelo

Ba~CD CentNl do Bralil.
JUSTIFICATIVA

VI_&1:ualizaçio do valor noainal da 1fT" p.la

variaçio do Indica l:eral de Preçol de Hercada (IGPH) calculado pela Fundaçio Get:u-

o texto do proj.to prôpõe que •• M'l"lt t.nho podar liberatório quando 4a.tinan.3 a pag...nto 4. úapo.toa fadarai., de.de que nia
•• verifique oparaçio da r •• q.t. por HU ••i.aor.
A r.daçio .uq.rid. _ntn a regr. do S 20 do art.. 30, da viv.nt. Lei nO '.177/91, lIXplicitando que ••rv. . port.nto •• ll'1'H i quitaçlo d. contribuiea.. aaciala • rediqindo de . .neir. adequada a referincia ao r ••,at••

,lia V.rl" (FGV)

Mer.c. ..t.laulo o u.o d..... tituloa. que 4e.eapenh.. iaporUi noa•••conOllia, r.gul.ndo a qu.ntidade de 1'0&4. circu-

tanta papel
lante.

~9/0/'31

"

pmGI\AFO OMICO:- O mont:ante de recuraol oriundol da ••,i•• io

kA Lv'

dai NTMI referidas. nelte artiao, leri d••tinado ao financi. . .n-

ro.2Y.>

daI &'tividad•• de cUlteio e inv••t:iaento &,ric01a, ob.ervadas

~:O:l\oU.'h)

•• Diratriu. de PolIdc. d. Crédito Rur.l."

_ o "rt. SR, Inciso Z
·X -

praZOI

1'• • • • •

atl vinte

t.,. ••••u'nt. ,....."10.
'I'latro •••••

e

Ju.dfic.dv.
A lei· n • • ~ 205/91 autoriza .. .-i•• io

ex'tN.-

....inãria d. r!tulo. Publico. F.d.rd., no IIOn1:Util< d. Cr$ •••
JUSTIFICATIVA

205.500.000.000,00 d••dn.do. ã quit.ção d. d!vida. do r ••ouro
-

Nacional relat:iv•• ao P&laaento, i. Inet:ituioõ•• FinanceiN.
oficiai., da da.pe••• rto iJabito do PROAQRO • referent•• ao ••1-

do. da diferença

n.l..ti~~ ;erificada

entre

OI.

valor•• de corl'e-

<ainda

..".

..arale'.),

oão -.onetâl"ia da. operacõe.1 rurais ativa• • OI v.lort'a, da at:ua-

rl.co.,

li•• c.o lKOfIe'tittla doa depô.l'tol de Pou~nç'. Jlural que la.t:rea-

~rDPD.to.

rDl

,

ordinária ou .up.~.ni.nt...n1:.,
'

.

n

referidas operaçõe.,

... contudo d.finí~ lU•• carActerística. o q~. inviabiliz.ou •
• :L••ão

.u'toriuda~f.~.ndo eca'que

a. inltituicõe. financeit:-I

~. .

obripcl4.. c ~pt.r recursos "financeiro. _ . .rca40, • cua-

to

de propiciar. . repollçio da" quantia. já 4e-

r.d'l:tlda

It'llo. cDt .l.v.....

par. 8.eX •••• ,

re.'ln.r.c:lo

.. nnf'ar..

no•••

lunta de I.,o.to de lenda, e CM au.'ncla

pode

nlo

••r

f'elt.

COll

,r.zo. l.r.o.

".n•••••·- "•• v.z

,..1.

'lU.,

-

coloc."o.

o.

da

ventl.,

,r.tlc••ente

I .. suport'vels

.0

e~c.r.o.

eterqlzarl.

r ••l

,ropo.ta
total

o.

..,.c."o . .dl.nte 1.111•• , • •ventu.ll ...... de d..... lo.

as

d.

ano.

1'.,11. no
por

oca.llo

financeiro•

Te.ouro.

_ ua ,r.zo de

oficiail, pCN nio interroaper lua. atividad•• nOl"Jlail, •• v.-·

toa elevadol •

•• 1••10 de t

A

1. tlu. suficiente ,.r.

24

dar

u!R certa nta'b" Id.'!. aos r.cursoa .. a,t.d.o•• E.p.cl.l..nt•••••
. . cOft.lde,.ac:lo tlu. o lira da divida ,t!bUc.

lev.r

.~ndo

vinha

,eft., .t4 • •nterlor M.lnl.traclo, COII titulO. de c'lrto pr.zo•

...bob.d•••

.Ú\d.

II

Mio
iapol'tanta .di.nt.r que o pa_n-

untlo r ••llsta •••••slo tia titulo. de as ano.

~u.. o. ~.nco. ~.... a

p .... ltlr-a.

_....cvl.C;aó. li. ,or ••••

,.r.

no

tiu.

.,,.e••ntaao.

to da. d!vida. do r ••ouro II.cion.l • td. in.tituiçõe., d••tina-

rncentl.ntlo

_.n"• • •ralel., ••t.b~lec"'dO.'1U. nlo ••,., ,..ralt Id. a . .1••10
ti. cert Iflc.dOS ti. rItCOfIfIr
,el •• In.t Itulcl•• fln.nc.lr.... ,ar•

-&1'0-

• r....

paouârio pa... o próxiao perrado .1"'!C01••

No aoaent:o •• que •
,do Pod.", ~.c)1dvo que ~ü.t
~~iI1:ic•• do. dtu10. piíbJ,:te

rec:. para

~olup:ionar

o

iIl~ •••

c...

exudna proj .1:0

nada . .ia oportuno •• no. of.-

d. éon••quincia. dano••a que

poda . .i. pl'Olonpr ....'prajui:i~. oi&J\ific.dvo.

p....

r.aã0

o. ·próprio.,

•.",hO.' no

;rn.fti;.lrã.
~ _

çand••

ban.f!cio• •0 ..1:. ....ç!col. ba:tlUlt. d••-

Afinal

ser'" -:-41ancatl...
•

E••• o obj.tivo d••ta p..opo.içio, a qual ••

curt 1•• 1.0 prazo..

atr.v'.

n~o

elo

P••

retorno

'1ue,,~ •• , ••t ' .... tlecltlln..o

o

novo.

titulo.

m. ''',111•• ;eI~
da

••ora

c Iran4.
4

••

•

t'IPKufaclo flnuctlr. tio· .anà•• - ti'laln.tla· ,.10 atual dav_rno ..

produtora. .......ia, . . ultiaa in.tãbei••

dotada trúá

1'01. s' ••• Ia o.

.otl.r:lo .tralr Inve.tl.-or•• verdadeiros...

nt. d.fb.. 1.I.la.nt. . . ·c....cta-

. . .tado • que naõ eupol't. . .ia prorropoõe••

Inferiora. . . .eis

razlo

tI.,o'.

'Ôl/ER-HIIHT',

•• ao ~inancia..nto da .afra aç!oola 91/'2, já iniciada, • ..;. o
que ••ri inviável o at:endbento dai nac•••idael.; elo ••'tor

a

.Iro

ou

~i';'

E....nt I ti'!

Ift~V·lt'vel· o ratorno d• •~.c.,.l.clo. ;

'/íJj~

In.lt~~a"D'o·' t.Mto

,.ia d. . . . . .1.... l' ..... t .... ro ~.

(Z~:-.,--~

ser'
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-

o A'1 SC?, Inciso 11 (l6s., ter I seguinte rc.JllçHJ.
'1' _ '"lmunen~~

II.t.l'

~.

_

ô'" _tI

DtO

por cento. cal·

culados"bn o valor nçtnit\J1 l"',:;aliud:;'\,"

correçio
ylsande

NTN ::onstltuca ua t(tulo público sea riscos.'

plEna. ';l.Iros rEais de 8 ••X •••• <IIUC R no...

IJ.

I'eduz:r

I.pot.\'o

de

~2" prevl.tos na

Pauc:...

t',!,,-:lv.

e

"trns••eM).

atternat Iva.

Isenta

c.

partl.lllllo.

I'Cd'.t21r

para dois anos) pudes.e

de

Invest I.tnt~.

de

'fInanceiros poder'-.ioI ser .als atrativas. AssiM nio terll1

JUSTIFICATIVA

co.

proposta.

vir

a

sentido

la.trear

remuneT1lÇl1t'1 ae doI' por Cfn1o. tl14fT·9. correçfo monetir. pIenI•• norn itlnÇio di
ImP']Slo de :ir" 'A. prllYiIta m PI"QJMO, , absurdamente el,.ttd&', I <;,'(':',stll:.lJ,h umt fonte

sllnl~lc.rlk o .~.t~"':·~o IMt.JllJ:o da I".prcula~io financ~fra. da tão

de

t EI!lI d" E de1u.• t t' o .. a c Iranda f' i nance 1ra.

li

~Iluão

"olt.r• •,

inflaclonl.•Y

~;,;,

tlxas de luros di o\.'.:nomil. _"'lndO

e1~~ c<JSlO' •

prcuI5as

de f"":PfXI'!":tf' ,:o.8d.I:»!itrnente com os depósito'. c;3 pJUpIlIH':I. A remu-

neração nos :I,...cillj lJI'OpoI10:: ,...ri1m a laprelJlRtlr • melhol ,,1.'Om:stiVl ,ara ganhos altos.
e .m rillCOs, ,,",:-•.~ IJ qu~ ""l'Iitt·.~<Tl~1 :) des\0t8til ncurs.JI f...e".tlrtados a Ini't'-;1lmentol
-

produtivos.

coloque. o ..

cllrntr'J.

'I:l"

,

que ce prrumdE portanto. i que

O

finõ:l~,cEl.ra.~

f~PtHs

"razo

Pl..o

as

h;.t ftui~ie.

ada.ulr Idos do Te.ouro. Juntu

.(nlao

de

.«Is

.ese••

ao.

dando

ao

" -;>

I/t ":'-.-L-.:.-.--~-'

--7

'ti

D.pU!Jdo WALDIR PIRES

:Jrttzo

.tfd I::'.

c nw

in.t ItuJç:ocs

financeJr~.

u..

,.~l.t Iva

"'?

..

p.:cll. públlco:;-.

Suprime-se o Inr.iso IV do t:"~ do Art. -~

JU~"

A

ITI8n~em

pre...., para .tuallz8Çio

•

ve;s;as e:lterMtl'aS com

bII

se

~~

IFI\.. TIVA
yaltot

,·vur.i....1 dls Notas do

T~Uro

Nacional, di-

em Cnd,:.-s. da pre9J1i W. Fundição Gettlho Vargas UGPM
.

tct.de

li:

perd.ls

mr.oU. e nI'J TaxJ Rtfc:.ncill (TR), o q~ pi'atIClmlf11" pt:mi... powbll
~
.
ntrav'1 cW lndexlçio Inferior. infllçio ob$t.-i'ud•• d.md? I 1111 tltulo~ uma gll1Intll "mlll

DOPU':!:::;;:;;;;:E;;!

-J~
/JJ

oferecld& rr-n 'PIP'is pCsbl\cos,

I

As:Jm não f.'Jrr justifitltiva I inctuslo. umbftn. C=.. opçlG pdl VIf~ di cota~ do dólar.
•
não 18 Istf oftrlClndo uma O'l1Intll "X.f.M eventuais perdas. mlllim • pers~~~

DOPutL1ERALDO BOAIiI,HTIlRA

~I.~

pectiVl de ganholespeeulatlvol. dilmtl dI.ven'u.lklade ae UtOl dnvIlor
. ~
Cf
•
la'" ao dólar ncrte."mericlllO. Esp:' ~i dul.lnte 'tull'K1o diferentes mdleadortS IS'
ro em te Ç80
•
endo
IXpectltiva'
slnatarllm no sentido de qUI o cruz.lro l i 6t:h',' vr.·or"zedo. faz
rltOrnlf
•
pr~edentes ou Mo. dê correçio da paridade cLll~~. E u dificUldades reeentes na " ..

t;(.;,.-t.

do corn6rcio exterior tendem I reforçar tris .specn"ç5er..
COHISS~ú

• portanto. que se mire I opçio pell corrc~ CIVlbi.,. o que. 11m ~l1ar I prI~'
põHtI
•
lativel em tomo di NTN•• evitIf'j IWtntUlIS
tia do valor real. flmoVlIi movlITIIIltOI apeçu
tull duvlloriUçlo real do
perd~ ;njustifi.5'veis para o TvlOuro. que adVlflll'l clt UmI even

!;

DE F'!NANCAS E TRtBUTAC~D

Pro -

cruzeIro.

AMm de tudo o Governo tlril. com • exclus50 proposta. um gflu de liberc:SadtI multo m.jor
em rela.;50 " po1rtica CIIllbtll ,,' po"t~ de com6fcio .xter;"r.

SOllldll.s.s.r.••••m

",/ft/I/;7
l-.k~lttf(;';/

-' p,~p.I!If;eA'P~fk'IM!I/1b1R./1

.

-'\9 !'.J ('D I
.... Ç(

t/i./'..~

I,

Doputodo WALDIR PIRES

I - .RELATóRIO

o Plantl Jn Conversão d. Divida Ext.:rna. COM f'ln. de
prE'servac;lio ambiental. teM forte "pela Junto aos credores externa.,·
propiciando gradunl ,=unv(!:'"sií:o dE' d(vida extern;a por d(vl4a interna
t . pO$trrlorr..'.tnte. r.'!u o:>~rdio após il. utlllza~io da r«nd. provenlent~
dos Juros par;t f'lns t.m!::-il!'nt:lO\l~. 05 crt:dorrs E'xternos IntEre....dos ea
participar do Plano PClcJ~r-;\O do!tr. parcial ou totalMl!'nte. seus créditos pl'ra proJetos E"5PLo;:(Tlcos dE' preservaçio ;JtMblrnttl.l. Feita a doa~io.
o Tt:.ouro Naclc,'\ ..~i zfIIlt Ir3. valor correspondrntR de NTN-A. cuJa
v Igênc: Ia está cond I r. i Cilada à exi ..tinc la de proJrto dC' pre.erYa~io
aJnbiental. O titulo S,!.r'~ atu:aliz..'do pela var:.~io da cataç:io do dóI ar dos Estados U... l lJ0'5. ar, ri"r:.:ndn rrnd iMento de •• ~% ao a's. pago
.'!nsalfl'lEnte~ a !!ler uêjl izado c~:"r.c- ,.~ontE de flnanciiulIC'nto para o. ref'ET

Ãcrr$CRr.t«-SE. onCiR ,coubrr. O s~gulntc ~. "'10 1
hArt. ~f. Instltul~ões f'lnan~'!ll"a5 nio poderão eMitir
..... f'avor dos: aF11cadores c~rt,lf'lcadoot- dE reCOMpra COM prazo
tnl'erlor a siE'ls Meses .. para oPErac:ões lastrcadati c. Nola dn
'In"ouro, Nac too:;.l·

i do!>

t icas

proJ~tos.

básIcas

O Pll,je".t. de lei li'm tela define ôlinda as caracterlsda NTN. r1pta... ';:c o Poder Éxecut ivo de InstrUMento dll!'

1l.1i\tOr f'lI!HlbJlldad~ par~ a ~dftd ... i5traç:ãD da d(vída pública 1I0blllária federal ao perml'~'''' ;a ~.Ti155ãc:.. de sÉ-rles diferenciadas de NTN.
ô1\JIJ5tl'ndo SUõ!\5 car"ct~i'"I·Etlc.s :. corJuntur. viSll"nte à «poca da eal..ão.
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''''RECER D'" CD"Il'.'SilO

II - VDTD DD REL"'TDR

li COMI.alo de Finança.. te Tr-ibutaç:io.~..
reunlio
ordln"''':., re.-.llzada hoje, oP;noUr unanIMe.ente. pela .dMI"ly.lbl1ldade I:t p.. ;a LProvac5ó do Projeto de Lei nO 1.563/91.. ,'0:1\ du.."
.....nd•• Ir tJa c .... nda aferrelda ... Phmário 1'12 1t p..l_ .rrovação
,.re'.' dae de nSls 5 .. 7, .. p.,t. reJeh:io da. de n!2.s 2. 3, -i, 6,.
8. " 1., 1f, ft 12. nOS ter ao. do parecer do reJ ..tor.
Eltlve"•• pr•••nt•• o.. 8cnt,orcs Oeputados':: ' •."ItD
P-w~ld~"i"R' e N.. Json 10r"J.r, Vlcco-Pr'e.':f~nt., João ~JY.G'
Luis I::du.t'dl), t1anor:1 Castro, Arnn Ha.arlhD!:o.. &.. tul lo H~iYa,· 8h';0Se•• h", "_ltflr Guerr... Fernando .cozerr. Coelho, Ser.ano JtI"oUo.
Ivandt"o Cuni':.. LI ••• Luiz C.rlQ" H.uIy. 'l.lter Na... y .. Luls Roblrto
ponte .. CI\rrlon Júnior Ulo DalI. Vecchl •• Sér.'o Oauden:t:i, DeIttOt Roberto C
o•• J.Ck.Oh Pereira Jo.~ Serr:,.' f:'iJlx
HÍtndor,ça. ~árhl Cherannt. Roberto Torre... Alolzlo t1erc:.da.nt,:.
'.'J11) ~i&~dllr.no.. P.dl"~ Hovai. e S4rllõ Glle~r••

o ProJeto de lei nQ 1.583. de 1 0 '11, veio .. rsta Co~.,... ~x••c de ad.'s.lbilldadc I: .úito. Tratando-sI:' de- ~;;rtl
ri. da ... i. alta ,..«'lev'n.:' . . . que- ncccs!;,ta sc' ur• .,ntIPMentc '~Iul.da.. voto 1tl'1
rov.~lio do projeto de lIri .. cor. duas cr.,endlls" ,.da
aprDy.~lo da
nd. oferecida "li Plenário nU: 1, pela aprovaç:ito P...... elal da.. c.cnda. nDal 5 .. 7. nas teraos da l'~.. nd.· aditiva nO i a:trc••nta.da " ..lo It..l.tor c. pela reJelcão da. r.t'lcnda" dI':. nQsl 2. 3. ...
_1 ••10

ü5.......

6. 8,. 9. li, U ... 12.

Sal.

'i.. .,..

~ •.11l dIJ COM' •• lio .. eM 2~ dr: 5trteMb~p d~ 1991 •

rRDJETO DE LEI NIl 1.583/91
EHEND'"
nR 1

d....... :

Of-.cia _*Slutntc rltdaçio ao

os

.,.t 1110

,:~~.~~

~':.

oe~DO

-Art. 1.
:I valor 'financeiro doa l: itLJlcfl. i'ubJ icos
,,.:J.r.'~, ara atlfnde,. o df.posto
Lei n.Q 8.20::" dr. .6 d. JuIh" de 1991 sRrá atualizado pela varlaçio do LGPr (í"~lc,:,, Oer:.l
d ... Preso. de "trcado) o!:orr Ida entre o
de .!1I1 ho de 1~91 E c,
Ifti. 1tnter lor ao da ef'et Iv. e.ls.io.

..

n3t

.f.

F~rá.r.'o únIco - O Pod.r EHC'cut;·...a, nO ,:.n.%O de- 3_
Cior ln~.) d iôl. da publlcl.clo desta Lei, envia.rá ..,o Cl'Jh.rcllBQ H.c I~".I proJeto de Ie I propondo abertura d:. C"'~IJ ,te .f': c lonal ..
cGa!>Ie.ent.r ao pr.';.sto no art ... 2 de Lei ... g 8.2e5. dt' fltI de
Ju.lho de 1991. corre.pondente à "ar laçãc previ ..ta n-: ('aput d~.

<-,.c/'~

.

BElF.RRH COeLHO

Rl'lator '.

,_1,<..(

- ""'/:

';"~':' "/)J'1 J' FL

(;1

id ;;!.:.;~

'11 :'i'·i
-J,,<I

D'-.e ••••u'~':e ".d~C'lo .p art

"0 J.." ",,"u-..Tando-a..

os d.... lsl

te
o va';.or ["nanr;,'ltIf'O cio: ~ ::.ul05 . ,~dbl icos
atander o' dl ... o:-:-'...c. n. Lvi nR '.2'~. de·ia d« JuIz~"o !te'la ";.~'••c:'Ct tfo IOPH tind'c• .ocr.)
d.. Pr.cDw d,=,· M~rr:llttQ) pcorrlda .,.~r~ 'j, .... ~ .. Julho de 1991 e o
·"rt.

t. art ••o.

.,.d.r••••
,JUSTIFIC"'TIVÁ

A eMenda vi . . . . larllnt Ir .. atuallzaç:io do ..· alol' 1'1nance'ro do. t (tutos .. Sl!"r•• e.ft idos para r ....-..rt:': Cf e'õnco do
' r•• 11 8.". por P.~••lt"tos '.Ito•• por conta do Tes,t)uro. "'llcJonaI. de dib .tos do PROAORO .. equ.llzae-io de encarioS: f'1r<1l.ncci1"0. d. e ..pri.t lao••• 1" lcola••
Se. tal correçio • deMora do Tc.ouro H.c I anal na
.al ••lo do. t(tulo" penaliza f"orteacntc o 8anco do Br.sil S.:\.

Jho de

PõP..·..

1"'1

.erá atua)

.1. ante" t~; ao da el.\: Iv• •"1 ••1:·-.».,

'

Parll,raf'o ·únlco - ." pQc'lI(r;.")f"c-"~ ,YU, no praZO de 3.
(tr hlt'a:. dla..J, d. lIubUc:aclo de.ta L'Rl'~ .Ilvlarll ao Con.re••o *",clon~1 "r~J.tn;·tri .J.I ,t"9PDftdn ~b"~.'l:,,,r. ~~ 'o:rtfdlto· .adle.lonai,
c~l ••• :-.t~,. ·ár. p,.e-.íi;!o no .rt. 41' ,a '-.. I 'IR 8.215', d...e fII.

JlIlho •

te

."t _lO.i"i.

c"'~••"d!\~... t.·' YVI.~I. ,~.vl.t. no c.,,,t ~....

. ".

..

,

,ROJETO DE LEI NR 1.583/91
E"ENDoIl
nR 2

caput do art. 42 • sC'gulnt~ I"cd."l'ot
",,, Kot... do T••ouro Nacional (NTJH crJadrf.
...10 art. 31 1 da Ltri ...12 8.177. de 'lR/3/91, ,.aderio ser ~"It IdoH
para troca vDlunt'r J. por .anus da Olvida Externa Ir".I1.. lra,
abJcto de ....r.l.lt.por divld. externa do " ..tal" público.• "".1"tratla nO ia"co Central do Br•• i J. atravil. '·do -Brazi J Invect ••nt
DI-ar

aO

-Art.4Q

lond Exchan... A........

IIr,;t·.

d.. 22/9/88.

..,USTlFICATII/'"

vid'"
Noth~

A redação proposta visa explicitar ar tltulos d. d(F>.to!rna que poderão
obJetl,) de trocll yuluntári. pela$
do r ... ouro Hac I anal (NTIU.

."1"

r_._".t.

DI. . . . . c....t 11....t. 4lI •
""'aclol
·Art. 4lI . . _ •• .,.
NIlc'• •1 CIlTNJ c.. ' _ .
~ 11. La,
i77. ~. ItnI9i, ._10 ....... tI....
..... t~ac
1 t
,
D'v'" I>ct ". '''•• U.' ,·
t ••
etet ". ~. Me...
t,............c. ContraI •• I
n, .tra...... ·'..ul1 I"....t_t·
__ IJcch_. llIt..
-D/9.....

••'0

.,.t.

_J.to •••or

"lIc..

ar .'v

",,'s-

_t·.•.
h"._'uh~~'
c::;::;=.' '"

"
.'" COILIlQ

20058

Quinta-feira 17

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

PARECER 00 RELATOR DESIGNADO PELA EM SUBSTITUfÇÃo }\

COMISs1Io DE CONSTITUÍçl\O E JUSTIÇA E DE REDAçl\O

1- RIoLATÓRIO

o Poder Executivo, por meio do Projeto dI;! Lei
em exame, pretende criar
dois novos titulos, a saber, i!1
Nota do Tesouro Nacional Ambiental - NTN-AJnbiental (art .. 11)
e a Nota do Tesouro Na.cional - Série Especial - NTN-ESP
(art. G'), esta destinada & incorporar valores oriqimirios
de titulas denominados t!iJ'l cruzados novos.
Visa, ainda, a
conferir novas condições à Nota do Tesouro Nacional - NTN
(arts. 4' e S'). Prevé tambélQ os direitos que decorreriam
da aquisição dos dois novos titulos.
As disposições .aia importante. do projeto de
Lei consistem em:

1) quanto às NTNs e NTNs Ambientais:

tornar possível

a conversão de títulos de divida externa nessas duas
modal idades de notas (art. 4 t para as NTNs; art. 1 t , I 4 t ,
inciso v, bem como art. 3', f 1', para as NTN-Amblentais); t·
2) qu~nto lu;; NTNs, e• • •pecial:
a) facultar a aeus detentorea, tlntre outras opçõe.
• vantagena, a da e.colha do indexador, para a .tuali~açio
do valor no.inal, oterecendo-ae, adUlais dê outros crit'rioc
de correção, a taxa de cAabio livre do d61ar .stadunidense
(art. 4', parágrat"o \1nico, e art. 5', I 2') t

b) per1l:l.itir que o titulo seja utilizado na
aquisição de ativo. no Ambito do programa de desestatização,
instituído pela Lei 8.031, de 1990 (art. 7', I \loico do PL
N' 1.583/91,
sob examC!) t tal faculdade implicaria a
possibilidade de conversão de divida externa na aqui.içAo de
empresas estatais, UDl!l Vez que oa titulas de divida externa
ficariam calrlbiáveis por NTNs (Vide acima, opções e vantagens
em f~vor das NTNs e NTNa-AJlbientais):

Outubro de 1991

recursos, captados por meio das NTNs, à cobertura de
deapesas relacionadas com o financiamento da produção rural.
Alegam em suas juatificativar: a necêssidade de viabilizar o
cuaprim.nto do art. l ' da Lei 8.205/91., que autorizara li.
emissão de titulas públicos para aquela finalidade.
A emenda do Deputado Mauro Sampaio (6) tem em
com as duas antes resumidas, a intenção de dar
aplicação
especifica
às
NTNs,
pretendendo
atribuir
prioridade a cliversas finalidades, tais como entrepostos e
zonas francar: em portos e aeroportos da Amazônia e do
Nordeste, e ainda ao Banco Nacional de Crédito Rura1.
com.um,

o Deputado Paes Landim (emenda 8) visa a antpliar o
poder liberat6rio das NTNs, prevendo não apenas, como no PL
U' 1.593/91, o pagamtmto de impostos federais, mas também. de
contribuições federais.
Além disso altera, para maior
clareza, a redação do art. 7'.

Resta examinar as emendas (9,10 e 12), subscritas
pelos Deputados Waldir 1'ires {li: Beraldo Boaventura.. A
primeira propõe prazo máxillo de vinte e quatro meses nas
NTNs, em vez do de vinte ./c1noo anos previsto no PL sob
eXame (art. 5 Cl , inciso I). I
A .eguinte refert!-ce ao inciso II do mesmo artigo.
Visa a estipular em até oito por cento fi taxa anual de juros
excedentes A atualizaçio monet4ria pelo indexador êGcolhido.
No PL do Poder Executivo, aquela taxa é d~ doze por cento •

A uI tiaa emenda tem por obj etivo estabelecer um
prazo minimo de seis meser: para os certificlldos dê recompra
lalltreados pelas NTNs, evitando &. especulação com recurso a
tituloc de curtissimo prazo.
De acordo com o Regi1ll.ento Interno cabe a esta
Comissão examinar a. matéria quanto à constitucionalidade, à
juridicidade ê .ta técnica legislativa.

JJ -VOJODORL'lA10R

Fin&llllente, o PL N' 1.583/91 isentA d,o IlIlpoato dê
Renda os juros dou títulos de que trata.'
Foram apresentadas 12 _enda. ao mencionado
Projêto de Lei.
As de ns. 1 a 2, de autoria do Dêputado
Vladimir Pal.eira, villam a proporcionar .aior participação
de entidades nio-qovernallentai. na. avaliaçio dos projetos
que !;ei'iam financiados por meio dali NTNs-Ambientais.
A de n'

do ••sao Deputado, é supressiva do
art. 5', objetivando, portanto, a que a
corrigida pela variação do dólar (essa
dos Deputados Waldir pire. e Bêraldo
de notar que, para atender o obj etivo

J,

inciso IV do I 2' do
NTN nio venha a ser
tl.endA é idéntica li.
Boaventura (11).
t

daI: refêridar: AJlltndal!ll, l!lIeria. necessário suprimir tambú o I

único do a~. 4', bem como revogAr o I l' do Art. 30 da Lei
8.177/91.

!

A e••nda do Deputado Pedro Tonelli (4) ~.c~
.upr••siva do. art.. 1', 2' e 3' do PL N' 1.583/91;
Pretende eliminar a conv.r.~o de divida externa nos titulas
de que trata o
referido PL,
tal
co.o corista da
justificativa.
Para atinqir ••u objetivo, deVeria propor,
coa maior razlo, a aupr•••lo do art. "', que di.poria
diretamente _ favor daquela converalo, _ r.laçAo à. NTNa,
titulo de aplicaçio b. . aaia aapla do que a H'I'N-bbiental.

Domel.s

Aa _anda. doa Deputadoa Ruben& Bueno e Franci8t?0
(5 • 7) t " o objetivo ....lhant. d. de.tinar

A emissão de titulos ela dívida pública é uma das
matérias que estão carecendo de Lei complementar. O art. 163
da ConstituiçAo Federal determina que, entre outros aspectos
fundamentais
das
finanças
públicas,
Lei
complementar
disponha sobre a ellissio e resgate ele titulas da divida
pliblica (incha0 IV). A rigor, portanto, ti inconstitucional
o Projeto de Lei ordinária Bob exame.
E a transformação
dele em PrOjêto de Lei cOJllplmumtar não atenderia ao
e.tabel&cido pela Lei Maqna, uma vez que a mat'ria sob
apreciaçio está. longe de ter a abranqéncia da Lei
complementar que deveria reger os titulas da divida pl.1blica.

Reconhecendo a dificuldade do ponto de vil:ta
constitucional, entendo, não obstante, que poderi'a haver
necessidade de Leis ordinárias para enfrentar situações de
fa.to, antes quê se pOSSi! elaborar, apreciar e votar, cotll o
cuidado indispensável, as Leis complementa.rês à constituiçã[
Faderal.
I.llo equivale a dizer que diversas Leis, que já'"
ti_ aido aprovadaa flelo Congresllo NacIonal, notadamente as
de abril de 1990 e a Lei 8.177, de l' de março de 1991,
entre outras, sio diplom.as lêgais, por assim dizer, de
eJlerq'ncia Il destinados a duraçAo ef'lftera.
De resto! o próprio Projeto de Lei N' 1.583/91
propõe a llooificaçAo e a revogação de dispositivos da Lei
8.177, de. tio recente data.
Ma. e.sas alte~ nlo lhe
mapr••taa a coer6ncia faltante.
Poi. aquel
coa0

-+--

Lei,
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consta de Bua própria eaenta, ,.ria de desindexação, . . .
estabelece v"rio. indexador•• , al1'. de autorizar a eJd••io
de HTH C01l cláusula alternativa de opçio, no resgate, pela
taxa dê cAllbio do dólar norte-~ricano. Estie dispositivo
(art. 3 OI , 1-) não seria revog*o pelo proj eto de Lei, ae

aprovado, MS ai. reltora:do.
outro problellla é a cr1açi.o da NTN-Ambiental, UJI
titulo público com destinação especifica para a aplicação de
seus recursos. Um titulo de tal natureza constitui anoal!a
... relaçio à si.teút!ca QXi8ten~ de :finanças ptlblicas e de
Orça1la8nto. Embora MO fira a letr~ do inciso IV do a.rt. 161
da Constituição Federal, que veda :a vinculação de receita de
impostos, pareco-lIle quI! atenta ,?ontra o espiri to da Lei
Maior a
Este tem 'em vista a q.atio ordena.da. do orça.ento
fiscal, que, de resto, fazendo parte das finanças públicas,
é: insé.parÁvol da gostão global dos dinheiros públicos, da
qual :fazem parte iqualaente aa receitas de natureza
creditícia, que são os titulos da divida ptlblica.

o awnento de entropia na gOStA0 das finanças
públicas aeria inevitável, caso se instituíssem titulos de
destinaçio especifica.
Essa 'Cend41ncia já é ilustrada pelo
fato de que três das Cl:acmdas apr-.entadas visam a amarrar
recursos captados por meio de titulos pllblicos a. finalidades.
de apl icação e8peaiticas a
t de notar que, de há .uito,
existem instrumentos. financeiros e • .,eci&1&, como a cadernetlde poupança, voltada para a habit~çAo principalllente, e a
cadgrneta rural.
Entretanto, bit gue ae atentar para os
inconvenientlls da proliteraçAo de tiltulos e da prescriçio de
aplicaç6es especiais para título. j6/ existentes.
Não obstante ~s ponderad6eS acima, suficientea
para questionar a juridicidacJ~ do at1:. l i (criaçio da NTlf-
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t,

nio ••
previato na R.soluçAo, coa0 a converaAo de d~t}d,
externa •• titulo. da divida interna, aoaente poderia ~
lego.l, .fI: perw.itido por nova Resoluçio do Senado Federal, d.
conforaidad. coa o dispoato no inciao VII elo art. 52 da CF.
1..1éll disso, SI!: viesse a ••r adotado o PL N' 1583/91, coa o
par'qra~o llnico do art •. '1, a Lei. estaria. contrariando a
nOrJIA expresGa do art. 50 da Resoluçlo da Ca.a co.petente
para dispor .obre a aatéria.
Quanto àa condiç6.. que dava. reger operaç6es de
crédito interno, embora a Caaa do Congre.ao competente ainda
n60 tenha disposto sobre elau, poder-se-ia impugnar, por
inconstitucionais, o , único do art. ,- (que já seria
inaubsistente com a s~presBaO do "caput"), beJlI como
o'
"I, e seus incisos, do ar1:a J.- e t ainda, o f 2- do arta 5- •.

Admito,
poréll,
a
constitucionalidade,
a
juridicidade tt a técnica legislativa doa diapositivos
indicados no parágrat'o anterior dell5te voto, à exceção do I
único do arta ,- e do inciso IV do I 2' do art. 5-, uma vez
que esses dispositivos, tse aprovados,' regeriu matéria de
competência constitucional do Senado Federal e já por ele
requladaa
Isso porque a opção, neles conferida aos
adquirentes de NTNs e NTNs especiais, -de indexação pela taxa
livre do d6lar norte-americano,
i.plica transforaação
efetiVa de divida interna ea divida externa., para todos os
efeitos
práticos a
Tais
dispositivos
são,
pois,
inconatitucionais a
Resumindo,
voto
pela
constitucionalidade,
juridicidade e acei~áv.l técnica legislativa do PL N'
1.583/91, à exceçAo dos seguintes de seus ditlpositivos, qUe
entendo serem inconstitucionais J apresentando, ion equentemente~ a emenda em anexo:
1) incisos II e V do f

Ambiental) a dos doi. subseqüentes «l.ele dependente.), tendo
~ adJaiti-la, COIl aa restrições aciu, alqumas das quais
poderiam ser consideradas quanto ao "rito, no referente ...
finanças públicas. O mêsmo vale para a8 eJDendas de ns. 5 a

2) I l' do arta 3 1
3)

art.

"I, ••• ua

"I do arta

11';'

:

totalidade (caput e f dnico):

7.

4) inciso IV do I :I- do art. 51 a
Voto pela

inconstitucionali~adedo

"caput" do art •
inciso V do I 4 I do art.
1 1 e, ainda, do f 1 1 do art. 3 1 • Co~fo~ resumi no inicio
do relatório, eases dispositivos do referido PL,
aprovados, autorizariu a troca de titulos ou créditol; da
dívida. externa palas N'I'Ns • palas H'J'Ns a.bientais.
A
inconstitucionalidade decorre do inci.o VII do art. 52 da
Lei Maior, que situa dentro da compet'ncia privativa. do
SenadQ FG:deral dispor sobre limites glbbais e .condições para as oper.aç6es de cré<iito ~erno e interno da União e duais
esforas do Poder Pt1b1icoa
•l I do PL sob exuCl, boJD como do

.e

'li

Quanto
emenda. ao . .a:.o PL, voto por .u.
constitucionalida.de;
juridlcidade
e
aceit'vel
t'cnica
legislativa, à exceção da do Deputado Pedro Tonell!" (") a
Devo considerar injuridica esta l1ltt.a, UlIlZl vez que
implicaria retirar do PL o .eu objeto.. Cabe ao Deputado e
aolJ que partilhare. seu ponto de vista buscar, Dl vez da
aprovação daquela ellenda supressiva, a rejeiç;.o
PL.

c;6

EMEND~

~O PROJETO DE LEI NO

o Senado Federal t.ma. t!xercido a compCl:t6ncia que
lhe foi outorgada pela constituiçio por .oio de diversa.
Resoluçõe., êntre as quais as de nSa 96, de 15.12.1989, e
82, de 18.12.1990, que! disci:plina a conversão de divida
externa em divida interna.
b seu arta 50, esta Resolução
estatui que 08 créditos externo. de .édio e longo prazos,
relativos à divida do setor pllblico somente poderão ser
utilizados na aquisição daa participações a.cionárias no
Ambito do ProgralDa Nacional de Desestatização, se Bofrerem
deságio prévio, através dos mecanislIlos de .ercado a
O que

1.583, DE 1991

Dispõe sobre a criaçiIo da Nota
do Tesouro Nac.ional Ambiental _ NTNAmbiental, sobre as carac.teristicas
da Nota do Tesouro Nacional _ NTN e
dá outras providências.
Ficam suprimidos da PL NQ 1.583, de 1991,05 incisos
11 e V do

412 do art. l Q , o § 12 do art. 3", o art. 42

o in,ç:iso IV do § 22 do art. 52.
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PROJETO DE LEI N° 1.864, DE 1991
(Do Senado Federal)
PLS N° 94/91
Dispõe sobre as cédulas eleitorais e dá outras providências.
(À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO).

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. IR - As cédulas eleitorais serão confeccionadas
e dis~ribuídas exclusivamente pela Justiça Eleitoral e deverão ser
impressas em papel branco, opaco e pouco absorvente.

IR - Nas eleições majoritárias, da cédula constará, ao lado do nome do candidato, a sigla e a cor, ou combinação de
cores, do partido político ao qual pertence o candidato.
§
2 R - Nas eleições realizadas pela sistema proporcional, a cédula conterá a sigla e a cor, ou combinação de cores,
de todos os partidos que houverem inscrito candidato e espaço, ao
lado do nome de cada partido, para que o eleitor escreva o nome ou
número do candidato de sua preferência.
§ 3 Q - Os
partidos políticos, nas eleições de que
trata o parágrafo anterior, devem figurar na cédula eleitoral na
§

ordem determinada por sorteio, a ser realizado em audiência presidida pelo juiz ou Presidente do Tribunal, na presença de candidatos
e delegados de partidos, após o deferimento do último pedido de registro de candidato.
4 Q - Observar-se-á, quanto à realização da audiência, o disposto no Código Eleitoral para o sorteio dos candidatos
às eleições majoritárias.
§

5 Q - O eleitor poderá, nas eleições de que trata o
marcar apenas o nome do partido político.
§

§ 2

Q

,
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Art. 2 R

-
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Os partidos políticos regisu~~rão, no Tri-

bunal Superior Eleitoral, suas siglas e cor ou combinação de cores.
Parágrafo único - O Tribunal Superior Eleitoral não
permitirá o registro de uma mesma sigla, cor ou combinação de cores
por mais de um partido político.

Lei

entra

em

vigor

na

data

Art. 3 11

-

Esta

de sua publicação.
Art. 4 11

-

Revogam-se as disposições em contrário.

SENADO FEDERAL, EM

:26

DE SETEMBRO DE 1991
,

f, (.
<---_ l.\ (VA '"-_
..... ,-~'- SENADOR MAURO BENEVlnES
PRESIDENTE
I

',"

S I N O P S E

Projeto de Lei do Senado n9 94, de 1991
Dispõe sobre as cédulas eleitorais e
dá outras providências.
Apresentado pelo Senador JUTAHY MAGALHÃES.
Lido no expediente da Sessão de 24/04/91 e publicado no DCN (Seção 11)
de 25/04/91. Despachado à Comissão de. Constituição, Justiça e
dania, (decisão terminativa) onde poderá receber Emendas, após

Cidasua

publicação e distribuição em a~ulsos, pelo prazo de5'dias úteis.
Em 16/ 9/91, é lido o Parecer n9 332/91, da CCJ, relat~do pelo Senador
Wilson Martins, pela süa aprovação. A Presidência comunica ao Plenário
o recebimento do Ofício n9 19/91, do Presidente da CCJ, comunicando
aprovação da matéria na reunião de l2/9/9l.~ aberto o prazo de 5

a

dias

para interposição de recurso, por um décimo da composição d q Casa, para que o Projeto seja apreciado pelo Plenário.

20062
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Effi 23/03/91, a Presidªncia comunica o têrmino do prazo para interposição de recurso no sentido de inclusão em Ordem do Dia da matêria, apre
ciada conclusivamente pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
À Câmara dos Deputados com o Oficio SM-N9.~55, de 26.9.91

Em

J~

de setembro de 1991

Senhor Primeiro Secretário

à

Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser submetido
revisão da Câmara dos Deputados, nos termos do art. 65 da Consti-

tuição Federal, o Projeto de Lei do Senado n g 94, de 1991, constante
dós

autógrafos em anexo, ,que "dispõe sobre as cédulas eleitorais

e

dá outras providências".
Aproveito

a oportunidade para renovar a Vossa

lência protestos de estima e consideração.
.'

SENADOR

pI.~CEU

/

CARNEIRO
v
Primeiro Secretário

! \.....

L v'

A Sua Excelência o Senhor
Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA
DO. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
dbb/.

Exce-
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PROJETO DE LEIN° 1.909, DE 1991
..

(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N° 513191

Dispõe sobre a contratação de pessoal, por t.empo
determinado, para atender a necessidade temporária de excepcionaJ. interesse público, e dá

nova

redação ao artigo 67 da Lei n9 7.501, de 27
junho de 1986.
(As COMISSõES DE TRABALHO, DE ADMINISTFAÇAo

SERVIÇO PÚBLICO i DE FINANÇAS E TRIBUTACÂO i E

de

1I1 * nos casos dos incisos I a III. tendo em vista a remuneração constante dos planos de
retribuição ou nos quadros de cargo5 e salários do órgão ou entidade contratante, para servidores que
desempenhem função semelhante, ou, não existindo a semelhança, as condições do mercado de
trabalho.
Art. 8° O pessoal contratado nos termo!; desta Lei contribuirá para o Plano de Seguridade
Social a que se refere o ano 183 da Lei nO 8.112. de 11 de dezembro de 1990; de acordo com os
seguintes percentuais:

E:

T* 4%, no caso de remuneração inferior ao vencimento da referência NI-21;

DE

II - 5%, no de remuneração igual ou superior ao vencimento da referência NI-21.

CONSTITUIÇAo E JUôTIÇA E DE REDAÇAo (APT. 54)

§ 1° Em decorrência da contribuição estabelecida neste artigo, terão direito à concessão

ART. 24, lI}

dos seguintes bcneffcíos,nos tcones da Lei nO 8.112, de: 1990. durante a V1gência do prazo contratual:

o CONGRESSO NACIONAL decreta.

a) o contratado:
1. auxflio-nntaHdadc:
2. salário-famflia;
3. licença para tratamento de 1iaúde;
4. licença à gcsl3nlC;
5. licença por acidente em sCf\'it;()~
6. a.c,sistência à saúde:

Art. 10 Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse pl1blico. os
órgãos da Administração Federal direta, as autarquias e as fundações públicas poderão efetuar
contratação de pessoal por tempo determínado. nas condições e prazos previstos nesta Lei.

Art. 20 Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:
I - assistência a !1ituações de calamidade pública;

b)

11 - combate a suI105 cndamicos:

05

dependentes do contratado;

1. auxOio-funeral:

2. a..<;sisténcia à sallde.

DI - realização de recenseamentos;

§ 2° O tempo de licença não importará em prorrogação do prazo de duração do contrato.

IV - admissão de professor e pesquisador visitantes~

Art. go O pes.'mal contratado nos tennos de!;ta Lei não poderá:

V - admissão de professor substituto ou de profissional da área de pesquisa científica c

tecnológica;

I - receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respecti~o contrato;

VI - assistência a outras situações de emergência, que coloquem em risco bem público iJU
a execução de serviço a cargo de órgão ou entidade a que se refere o art. I'>, reconhecidas em decrete;
VII - admissão de especialistas nas organizações das Forças Annadas. na área industrial.
pC~'1oaI a ser contratado. nos termos desta Lei, rerá feÍllJ
mediante processo seletivo simpiificacto sujeito a 3om.pla divulgação, inclusive através do Dii:ú.io Oficial
da União.

Art. 3° O recrutameo1l0 do

Parágrafo único. A contratação para atender às necessidades decorrentes iie calamidade
pt1blica ou de outra'> Rituaçõ~s de emcrgêr.cia prescindirá de processo seletivo.

Art. 4° As cortralr.çõc:. 5cri:o
os seguintes prazos máximos:
I - seis mC:ic!., no

ca~o

co

fci!a~

ind~o

po:' tempo dctcnninado e improrrogável. obsem..:dos

I:

11 - dOl.c mef>c!>, no ca..o do inciso VI:
1II - deloito mescs, nos caso!. do~ incisos 11. 1II e VlI;

II ser noÍneado ou designado. ainda que a tItulo precário ou em substituição. pnra o
exercfcio d~ cargo em comi5são ou função de confiança:
*

lU - ser novamente contratado. com fundamentO" nesta Lei. salvo na hipótese previsla no
inciso I do ano 2°, mediante prévia autori7.ação'do Ministro de Estado ou do Secretário da Presidência
competente.

Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo importará na resciSão do
contrato nos casos dos incisos I e lI, ou na declaração da sua insubsistência, no caso do inciso lU, sem
p~ju(zo da responsabilidade administrativa da.<; autoridades envolvidas na transgressão.
Art. 10. As infraçõcs disciplinares atribuídas 3D pesso.aJ contratado nos lennos desta Lei
serão apuradas mediante sindicância. concluída no prazo de trinta dias e assegurada ampla defesa.
Art. 11. Aplica-se ao pes5~al. contratado nos tennos desta Lei o disposto nos arts. 53 e
54; 57 a 59; 63 a SO; 97; 104 a 109; 110, mclSos 1.ln nne. e n, parágrafo único a )15' 116 incisos I a
único; 117. incis?s I a VI e IX a XVIiI; 'us.'; 126; 127,
?;c~s~;~9~12~~~' ~4~:~'al~i'i~: t~ ri!d~~9~~Il; 136 a 142. mCISOS 1. primeira parte, a m. e §§ }O a 4°;

'I, .a1Ineas "a" e "c", VI a XII e parágrafo

IV - sessenta meses, nos ca!>os dos incisos IV e V.

Parágraro único. Nos casos do inci!;o IV do art. 2°" somenlC poderá ser contra~ado
pessoal de notória capacidade t~cnica ou científica e, nos do inciso V. profissional de nacionalidade
brasileira ou estrangeira.
Art. 5°

As contratações somente poderão ser feitas com observância da dotação

orçamentária específica e mediante previa auton7.ação do Ministro de Estado ou do Secretário da
Presidência da República sob cuja supervisão se enconlrar o 6rgão ou entidade conlra.UUJte.

An. 6° É proibida a contratação, nos termos desta Lei, de servidores da Administração
direta ou· indireta da Uníaa, do!' E.'>tados, do Di!.trilo Federal e dos Municípios, bem assim de
empregados ou servidores de suas subsidiária... e controladas.

Parágrafo único. Sem prejuf7.D da nulidade do contrato, a infração do disposto neste
artigo importará a responsabilidade administmliva da autoridade contratante e do contratado, inclusive
solidariedade quanto à devolução dos valores pagos ao contratado.
An. 7° A remuneração ao pes50al contratado nos termos desta Lei será fixada:

I - nos casos dos ínci.'>os IV e V do art. 2°, em importância não superior ao valor da
'remuneração fixada para os servidores de final de C8ITCITa das mesmas categorias. nos planos de
retribuição ou nos quadros de cargos e salários do órgão ou entidade contratante;
11 - no caso do inciso VI do art. 2°. de acordo com os parâmetros indicados no decreto
. que reconhecer a situação de emergência;

indenizações:

An. 12.

O contrato firmado de acordo com esta Lei se extinguirá. sem direito a

I - pelo ténnino do prazo contratual;

11 - por iniciatíva do órgão ou entidade contratante, na hipótese de a denúncia dtcorrer de
conveniência administrativa;
fi - por iniciativa do contratado.

Parágrafo único. A extinção do contrato. nos casO!; dos incisos nem, será comunicada
com a antecedência mfnima de trinta dias.
Art. 13. O art. 67 da Lei n° 7.501, de 27 dcjunho de 1986, alterado pelo art. 40 da Lci n"
8.028, de 12 de abril de 1990. pa....,a a vigorar com a fieguinte redação:
"Ar!. 67. As rclaçõc,~ IrabalhíSIa.1O c prcvidcnciárias-concementcs {lOS Auxiliares Locais
serão regida.~ pela legislação vigente no Paí!>. em que cstiver sediada a Repartição.
§ 1° Serão segurados da previdência social brasileira os Auxiliares Locai!. de
nacionalidade brasileim. qur, em razão dL' proibição legal. não possam filiar-se ao si!\tcJl1ü
previdenciário do pafs de domicílio,
§ 211 O Poder Executivo expedirá, no pra7..D de noventa dias, as nonnas neccs.';ária.... à
execução do disposto neste artigo."
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. ArL 14, Aplica-se o disposto no 8rt- 67 da Lei n' 7.501: de 1986, com I rodaçlo dada
pelo 8rt- 13 dosLB Lei, lOS Au.iJiares civis que prestam serviços.os llrgliis de represenl1çlo das Forças
Armadas Brasileiras no exterior.
. .
Art. ]5. O tempo de
lCI"ll contado para todos o~ _~feitos.

serviço preslado em virtude de contrataçlo nos termos dest.a Lei
_

An. 16. Revogam-se os arts, 232 a 235 da Lei

•

no,~.11rl.• ~

1990.

Outubro de 1991
SU9SEçAO)

Da "Ajud.a

.de.

QJato

. Art. 5'3.' A ajuda de cusotO, c.te~tln'l-.,flr •. colDpcnBl'Ir e. de:Jpa.a. d• .1nctalíllçAo do cervidor que, 1\0 lin.tltr~.'ê do serviço, pacs_r a
t.r .x.rc:icio •• nova eede, com .uc1anç~ ~e ,dq.ic~lio e. ear.tter per••nente.
S 1-. Corre. ~r conta da adaln!.traç1o 1'1. do.pc,.a!t d.
tran.porta do ~ervldor e dI! aua f •• UI;.1! cOI'Ipreendendo pa."aqrs, baq8q•• • bens pessoa
I 2-. A fa.ill. do .ervidor que.falecer na nOVa lI'lede .'0

i.. ,

ÀrL 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua pUblicaçlo!
BrasiJia.

•••equrado. ajuda d. cuoto • traneporte pan a locaUdl'lde de oriqea,·
dentro do prazo de 1 tua) ano, contado do óbito.
Art. 5.(. A ajUda de custo' cdculada .obre. remuneraçAo
do ••rvldor, contorae •• diepunr ea regulam8ntoi "Ao podendo ('xeeder a bporUncia corre.pendent• • :I (trb) .fI.e••

.........................LEGI SU\çJ'D CITJ\DlI, ANEXJIn1\ PE;LÇl (l1[1OR

.

Art. '57. O .erv1dor tlcjrj óbr.fgado • l'elltJtuir • ajudll d.
cu.to quandO, 1njuatiticadaaent., nib Jíe r .presentar na nt»va ee.de· no
prazo d. lO (trinta) dia••

LEI N? 7.S01. DE 27 DE JUNHO DE 1986
ln.titul o r,.ínw jurldiCo do. IUlJcion~·
rio. do Servl,o E~"'r;or. , d. oulr.. pro'
"Jdlnei.,.

........................................................................
TITULO I
Do Serviço

Es~rl,!r

• • • • 'O.'O • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • :

••

i';'

I·······

Art. 67. O auxiliar local .erá regid'Lpel~··legi.l.çAobNl.ileita que
lhe for aplicável. respeitadas as peculiaridades decorrentes da· natureza
especial do serviçu e das condil;Oes dq' trU;~rçB.~o local de trnbelho, na
forma estabelecida em regulamento própr.io:,
.

• . AJ:.t'•. 58. O ••rvldor qua, "• •~tVlçl?' •• • t •• t6l" da cede .r
carAt.r eventual ou tranait6rio, p.ra Ciutro ponto do território nacional, farA :lu. ~ lHIaallgana e dl6rie., para cobrir.. de.peaa. d••
pau.llda, .U••ntaçAo • loco~çlo t.Irhanll.
I 1-. A dUrla ..r' coneed~da ·por di. d. ata.taaento, .endo d,v1da pela aat.d. quando o de.locaMnto n,lo .X'iqlr perna! te tora
da ••d••
I 2'. No. ea.~ e. que o d•• loca.ento d. .eda constituir
exiqlncia pepanent.e do cargo, o servidur' nAo r.r' jua • d~'r13G.
Art. 59. O ••rv1dor que AC.ber dU.rJ:a• • n60 •• ata.tar
da ••da, por qualquer -.ativo, rica obrigado a n.titui-l•• lntegra!. .nt., no prazo d. 5 Ccinco) dI...
.
.
.
.
'artlgr.t'o 11nlco. Na hipót••• d. o· ••rvidor retornar' ••d.
•• prazo •• nqr,do ~. o .pravil!!ito par. o •• u ata.ta.ante, r •• tltuir'
•• dUrt•• racapJd•••• ,xçe:••o:.~'~nza pr.v.fato no QJ2llt..

.

.............. : ....

,.

.

IU»Sr.ÇAO JJ

Da GrattUcaçAo ".t.Un_

LEI Ma

8.028, de

12

de

Art. 63. A vutUieaçAo n.h1'!n. corr••ponde li 1/12 Cu.
dou .voa} 4. 'r••"naraçlo a qUto o ••rvidor thet" ju. no .'~ cs. d.zeabro por ai. d...x..rcicio no r ••peoctlvo ano.
~ia• • ~r' ':~~~Y~:~:d:n~~~:.:rl~:~;:~~l .upar.tor a 15 (Q~lnzc)
·Art. 54" A 'VratiUc.çAo ~e.rll paga at' o di. 20 (viht.) 40
ala de der:ellbro de calS. ano.
Par'graro ""100. tVE'1'AOO) •.
Art. 65 •. O •• rvJdor .xoneraClG perceber' .ua tirat1Uc::aç'o
natal1!'18, proporelonal"nte ao. ae~es "de exerciel0, calculada .obre

~i:~~: ~:~:-pGb~1~:n~~·l~d;~i~~~~~:

rioa e dá o.utras

............'

ou

prov1d~nci.c.

: ~ .'

.

'

CAPITULO V

• r ••unerae~.d~6~1:::.;i~I:~~~:O~.tal1n. nlo ••r' eomilderad. para
cUculo de qualquer Yantag•• pecun16r1a.

D).S DISPOSICOES FINAIS E TRAN5ITORIAS

Art. 40 .:. 03 arte. !iS •• 61 d3. Ld nO 7.50l,
27 d. junho do 199', paslJara • viqerar cem a sC"luinta rndaçiot

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

., :

ua

~

Art. 61 - O Aux:1l1ôlr Local l'll"!rlÍ. r.cq11}n pc1::'! 10'!q:.slaçio .que lh~ for aplicável, regp"~t,'da& as llo'c':ll~arulold('$ J,:correntes dll ,U:lturo;O:lI espcc1al d" serv~ç(;) o d35 CLmd1çce§ ,d~ ~C~;,lo.10

tecal do trabalho, na forMa

E'9l1"lbelec~d.d

IUBSEÇAO lU

.

em r'!!9'ulmnento pJ:nprlo.

00 Adic1onl1 JX)r Te.pc de Serviço
Art. 67. O adicioneI por t.••po d. aerviço , d.vido • r-ulc
de l ' CWl por canto) por ano de .,rv1ço pl»:tUco eretivo, incJdente

.obre o

v·;;~:;~~oas:n~~. ~·::~i~~·t:~,

jus ao adicion.l • partir

do . . . . . . que oo.pl.tal" o anu'nio.

51JllSEÇAO IV

De. Adicionai. da Iualubrldlllde,

PerJculo.idade ou AUvJ.,.d••

LEI U'

8.112, de

11

'I.

de dezembro cfe 199Q,. ~

Dispõe sobre o regime juríaico dos
Servidqres P~blicos Civis d~' União,
das autarquias e das fundações'públicas federais.

.................................................................. :

.

'll'1\1'lD III
Doe 011".1 toa J""vanta;en.

... ..... ..... .. "'.

~

,

.;

:

. .'
"

.

hno~••

Art.
OI: ....rvid04 que trabalho. co. h.bltuàii~adl!l ••
locai. inaalubra. ou ".contato peraAMnte co• • ubstlnc1.s t6xice.,
radioaUva. ou co. I:i.co- as. vid., t • .a•• jU& • WI adic10nal aobr. o
vanci. .nto do 0-1"90 .t.tivo.
I 1'. O ••rvldor que fizar ju. ao• •dicton.i. 4e in.alubrid.da .. de. Parieulo,ld.de dever' pptar pOr Wl del.s.
.'
_
I 2'. o dir.1'tO ao adicional de Jn..lubridad. ou periculo",:
.1dad. c •••• co• • alialnaçlo_ da. con\tlç&ea ou. "doa rJ.coa qua der••
cau.a a .ua canc.••• o.

dor.. _ o~;~J:. ::vi:.r:r:::l~:r:~~;r~:o::.~tf~~~:;:: =rv~}

rigcsOÍJ.
.
. Par'grafo .mico. 'Ao ••rvldora v••tant. ou lact.ante .el;'
at••t • .,.., .nqUanto durar. v.ataçio e a lactaçlOJ, da. "oper.ç6ea _
.locaia 'l:Jr"eviatoa n••te art!90, axercenilo .u.. IlUvidad.. ... local
.alubre· •••••rviço nlo pano.o _ nio perlgo.o.
" , .
Art. 10'. lia aonc•••• o doa ad1cionata de atividades peqo'"
••a, de JnaalUbrid.da _ de PIIJ:iculoa1dad.....1'&0 obsa.rvadu •• .1tuaçe.• • ata~l.cld•• a. lalJi.l.çlo ••pacifica.
,
Art.· 71. O adicional 4. aUv1dede.peno.a a.r' devido "Da
aervldDr•••••x.relcio •• Zon•• de fronteira ou •• locaUd8dea cu..
~C:a~:d~~:~.::::o~ jWl1;lfiqtM.,. no~·t.e~, Co,:,diO~.t ~ 11Jllllua
art• .,2. . .' local. da- Va))a)1lQ • _ . .rvldotal· que ~P8"rü
co. Jtal... X ou .~tançl•• ,radlo~ly"" aarlõ "h"tldo.' .~.", co~t.
~raanent.e, \2ft ~. qlHI • • 'doee• . • raOlaÇ1o 1chlunte· ~ft' U)t.-N.pa-r

••• o "lval .xillO pNvlato M legiataÇio ·,pr6p;I.. ". . .
.
. 'ror'grato dnlco. oa ••",ldo'" •. ."..
)fafare.atÃl artl'go

.arlo luWi:ti4M. •

tiri. . .

_di=- a .ç.~

'I.

C..,..)
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ISU2SEçlO V

I}D Adlcion81 por ••rvIço btraordln'rl0

ari. 73. O •• rvtço extraordin6r1o ••r' r ••un'!:rado cob
acr4isciao de 50' (cinqüenta por centd) •• re1açlo • hora ftOTWIal • de
.
Art. 74. lGo. .nt. aeri penltido aervlÇ'O .. xtraordin'rio
ra at.ender a .ltu.ç6~. excapcloneh • ttlllpor4rJal:, 'rn~Jt.dQ o H. l u "xl~o da :I: (dU•• ) hor... pol' jornada.
.

~r.balho.

p.-

"SUBSEç10 VI

Do Adl~jon.l Noturno

Art. 75. O aervlço noturno, prrste1h, ." hor6ria

C'f)ll'l'fN'h-

dido entre· 22 (vintto e duar::) "har... df ua din t!!> (cinco) hOTftE do
d1a ••quinta, ter' o valQr-hora acre.eldo de ;tS\ (vinte .. cinco por
cento), co.putando-a. cada hora COIlO clnqunnta a d1')1" lIIinutoi'J •

trinta ••gundoa.
,
.ar'9rafo dn,.co •. h,a. tratamlo da ••rviço axtraordln&rlo"
o .C'r'aciao d. que tr.t•••t. artigo incidir' .obr. a rallunanC'lo
pravi.tl\ no ort. 73.
; , .
IUl'.IsEÇAo VU

Do A41c;:1~n-l d. r'r1a.

7'.

Art.
Ind:.~n~.pt.~nt. d. aollcltaçlo, ser' pato
••rvldor, por oc..Uo da. t"rl•• , U8I adicional corr••pond.nt. a 1/'

T1nn.o IV

~rç'o)p::,~~:~·:y~~~4óHo~~~~.d:.
tI~~f:~; .xarcar

00 Re<jbe Disciplinar

tunçlo d.
direçlo, chafia ou ••••••or...oto, ou ·ocupar CDrvO • • co.ia.lo, a
respect:Lva v.ntag••••r' conaiderada no cAlculo do adIcional da que
trata ••ta artl(jO.
(WI

Art. 116. Sio dovere. do .arvidor:
I - exercar ,coa zelo. dedicaçlo •• atrlbuiçõ•• do cargo 1
tI
ar leal ... inetltuiçOe. a qua a.rvIn

t:AP1:rqLO III

D~'.

CAP1'I1JlD I

1-'1:1..

ob.orvar •• nor-III. l6gai• • rogula.entar•• J
IV - cuaJi!rlr a. ordena .uparlor•• , .XCllto qUlmdo .anU•• ta"
.ente negai.,
.
v ... atendar co. pre.tezà:
a)
pllbl1co •• geral, pr••tando .-a intorallç'õ.. r"qtl"rJda., rflsso'llvadas •• probl)lda. por e1qllol
.
b) . . .xpediçlo de certidões requbridas para de roa a d. direito ou ••clarecisento .d. aituaçõe. de interessa pescoal: .
c)
raquiaiçOfl. para a defe•• d. Fazenda Pl1bUcaJ
VI
l.var ao conhtlciw.ento da autoriaada .uperior.. h,reqularidadcs d. que tiver cifnci. e. ra:zio do cargol
VII'" zelar pela econoaia do ••terial. • con.ervaçAo ·do
p.trla6nl0 pllblicol
.
VIII - guardar .ig110 .obr. assunto da repartiçiol
IX ... lIantAlr conduta cOlllpatival COll. a ~raUdade adlllinietratlvaJ'
x - aer a.8iduo e pontual ao aarviço; .
XI .. tratar co. urbanidade a. pGsI'oa.;
XII - repr..sentar contra ilaqaI1dad., ollliceAo ou ebuDo da
:podar.
111

.0

Art. 77. O •• rv1d'or· ~~, j u • 30 (t.r1ntlll) clia. elJn..cut1VOII dII t.ri••, que pod•••ar aCUllulada., at. o aAx!-o d. 2 (dob)
perlodo., no c••o d. naca•• icSa4e do ••rvlço, r •••• lv.da... hipót...
••• •• que baja lagialaçlo ••I*clfica.
• 1-. Para o pri. .lro per iodo aqubittvo. da
..rlo

f'd..

•• iVldO. 12 (doze) ..... d. a)farc1cio.
I 2- • • v.dado lavar' COI,ta da r.rla. qualfJII"r r .. lt_ a"
••rvi90 •
'
Art. 71. O paga.ento da rea.uneraçlo da. f'ria. aar' atatuado at' 2 (doia; di•• ant.s do in1cio do re.pflctivo p4'r1odo, obnr'Cfndo.... o eStopo.to no I 1- d",.t. artIgo.
l.
• 11. t racultado ao •• r:vidor convertlftr 1/3 (\111 tttrço) d••
""'riati •• abono pecuni'rio, detida que o requeira co. pelo •• nos fiO
( •••••nt.) di•• d. antec.dlncla.
'
• 2-. No e'lcul0 do abono pecuni'rl0 ••r' considerado o Valor 40 adicional d. t~r1a•.
Art. 19. O •• rvidor que opera direta. permanente.ente coli.
Raio. X ou .ubaUneia. radioatlva. gozar' 20 (vinte) di.. con:Jecutlvoa da t~ri•• , por ••Ja.stre de atividade proUallianlll, proibida ati
qualquer hip6t... • aCUJ:Iulaçio.
,
Parágrafo 1lnico. O .ervidor rorerido n... t. art1qo nlo !ar6
jus ao abono pecunUrio de q"~ trata o artiqo llnterlor. .
.
Art. eo. As t6ria...o.enta' poriarlo ••r inttl:rroapi~/lI. por
.otivo d. -calamidade pllblica, co~çAo interna, convocA-;i_o par.., 1t1rl.
aerv1ço .ilitar ou aleitorlll ou por: IIOtiVO d. aupllIrlor lntqr.. "nft 1'11bUco •

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

l'ar4grafo 11nico. A r.pra••ntaçAo el. que trata o Incho xn
a.ri .ncaainhlllda pela vla hi.r6rqulca a apreciada pela ftutorlded.
.u~rior 'quel. contra a qual' COnlulada, ••••qurando-•• ao
rerl"eaentando ..pl. da,ttl.a.

~

CAP1TUlD II

DlIs ProibiçOell
CAP1roLO VI

Daa conca..e..
Art. 17. . . . qualqu.r prajuho, poder'

o

"arvldor

au..n..

tu-a. dOI e~rvir~ ua) d1a, para doaçlo da •• nqua.

11 -POpor a( (doia) dia., para •• aU.tu co-.o aldtor.
IIX _ por 1 (oito) dI. . con.eC'utlve- •• raalo 9_

:~ ~:~:::.~:.a dO ç6nju98, co.panhdro, paia, IUdn.ta ou
padnsto, rilhoa, .nt•• =~.::r~'::rt:a~~~a~U::l:.~t~:oa;'.tu
...
~~ :;:~~:4a ii'lCo~at.1bll1~da entra a bc.r4do ••colar
• o ~ repte.rti9Ao, __ prejuho tio ex,ero1oio do oU90·

•

4anU

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

.

~

CAP1'1\JLO VIII
Do Direito de Petlçlo

t

assegurado ao .Ie'rvidor o cl1r.ltd 4~. raquare:r
.os Poderes PóbUCP5 •• defe•• de direito ou lnten••• l e qitbo.
Art. lOS. O' raqueri. .nto ser' 41r!9ido • autoridade co!Epc"
tente par. decidi-lo. encall1nhado por lntanl.dio daquela a que ec,Art; 104.

t.iv..er'l:;::~~a:~~ c:::C~~i~~o d: ~:~~~~i~~~;ç,o • autor id,,~e quI'
bouver expedido o ato ou proferido _ pr1.elra dcc.1s60, nfl.co podrr.do
.ar renov;:~'gr.';fo dnico. O raQl,JerJ~nto e o pedido de reconaideraçlo de que t.rate"-:os artivo. antedor•• devar60 ser ãesplllchBdoF. nr..
prazo de 5 (cinco) dia~ • d.cidld05 dentro de 30 (t.rin~D) dl.5.

f:·d.~'~d~:~r:c~~~u~~o:"didoClc

r.ctlnsideraç-F1 o l
11 _ 'd... -decic6es .obr. 05 r.curSO. .uces:c! varr.~nle inu·r-

poata..

I 1'. O" recurso .ed dir!9ido

•

autorldede

1.codhtnent.

~~:~~~~~t~ue.;i::~.~~P~~~~~d~n:~~~~ ~~~~~~i~~t.~r1:~~::'~'
I 2:. o recuno .cr6 encdrl.inhodo }lor lntrrmlidl0 da

e. suIlut.(lr 1~
dade _ que ctltivcr ill.cdiataftlcntp .ubotdlnedo o rf"Querente.
Art. 10ft. O prazo pnra intarpo.lçAo dft p.dido d. rt"f"Qnllld.r'õ\çJ.o "\I do rCl:llI':lO , de lO (trinta) dlll!l, II cont.u dA publh''"'d;An ou
da cltnci8, ptllo lntftr.s.ado. da drcislo recorrida.

Art. 117. ltrJ servidor' proibido:
X'- .u.antar-•• da .erviço durante o expediente, sem pr'via
autorluçlo do ch.fa i.edhtol
11 ... retirar, .e. pr'via anulne!a dn autol:'ldllde co.potente.
qualquer docunnto ou objeto da repartlçAo:
UI ... r.cusar t' • dOC'uatlntos ptlbllcos;
IV - opor r.dstênch injustiti!:=ada ao andalllf!nto d. docu..nto • proces='Q ou .xecuç.lo de a.rviço:
V - pt'oltOvar .anit."taçiô de apreço ou de.llpr~ço no racinto
d. repartiç&o 1 '
VI - coNter a pgIlSO• • •tranha • rep"rt.1çlo, torn doa caaos
previstos •• 1.1, o do.ampenho d. atribuiçlo qua •• j . d. sua r ••ponool::»il1dad. 0\1 da ••u .ubo['dinadot
VXI - COligir ou aliciar .ubordinado. no santido d. filiar ••- •• a .ssociaçlo protioaional ou alntllcal, ~u a partido pol1ticol
VIII - .antar'sob .ua chr.t1l1 imediata, fllI corgo ou funçllo
dtl contlança, cOnju~a, ,s:oepanhelro ou pa:-.nta at' D c.~undo lJuu ci"
vil.
IX - valer-•• do carqo par. loqr.. r pro"eito peu,oal ou d.
outr••, •• detrlftnto da ..Hqnid~u1:11 da funçlo pl1bUcal
X - partloip,r de garlnoi& ou .dldnbtreçlo d. e.prea. privada, da .ooi.4.4. civil. ou .x.rcar o cOII'rciCll • •lfC.tO 1111 q1ltllldad.
da aclonlatR, coUsta ou cOIl.ndlUrlo.
.
Xl ... atuar, COJlO procurador ou interaedUrlo, jWlto • rapartlçO•• P'3bllca., aalvo quando •• tntaJ:, d. beneficio. ptavldan..
cl'rlo. ou ••• i.taneiata d. puent•• at' o aaqundo qrau, e de ('&n1uqa OU co.panhalrol
XII - rer.'!Ib.r propina, co.l.alo, pr••• nt.a (lU v.nt.... da
qualquer .. &>,01_ ••• rado da .ua. atribuiç&UI
XIII .- aceitar co.i••lo, ••prsqo ou pan.lo d8' •• t.do
t:ranvelrol
XIV - pratlo.r usura aob qu.lquflt éltl eu...

XV - procedar 4a rona d.. l0io.. ,

o: :U~f::~.r;:~:to~~.~:~~rao

1
•• •• rv1 9:

tO'''''.1

• •"brhh da

hpart.lç'lo

XVII - co.. t.r a outro •• rvidor atr lbui960.. _atranh.. ao
eargu .u. ocU~a, .xceto em aitullt6•• d.....r9'flcia • tr"natt6rla.,
XV%JI - ...rcar quahqu.r aUvld!l!rJaa que .t1j ..~ tnco.pat1'vale coa o .x.rc1cl0 do cargo ou tunçlo • coa o hor'rio da t.rabalho.
CAP1'JULO UI
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I 1'. A proiblçlo CS. acuaular •• ienda-a. a cargo••••pragOI
• funçClea 8'11 aut.at"Qul•• , fundaç6ea Vtllil1c......pr•••• p\1blic.. ~. ao·
chdal3•• de acono.la ali.ta (la Un1l0, 40 Dietrito r.deral, doa E_tadOi, doa hrrlt6r1oD • doa Munlciploa.
~
I 2'. A aCWflulaQA.o 4a cargo., ainde qqa 1:lcita, fica condicionada "coaprovaçlo da compatibilidade CSa hor'rlos.
Art. 119. O aervidor nlo podar' exan::tsr .al. de UIIl cargo ali
cbllhalo, n,Jl. aer r ••unerado pela partlclpaçlo eJll 6rqao ae deUbtlraçlo coleUva.
.
' .
•
.
. Art •. 120. O ••rvidor vinculado ao regiMe "deata LA!, que
aClmular licita.enta óZ (dob) C811)01 areUVOD, quando lnvaatldo ••
o.roe de provJ.... nto a. cOld•• lo. ticar' ar••tedo dQ aahoo OD cargo.
arativo••

CAP1TULD IV

Art. 1:21. O aervldor reaponde c!v.11, penel. adllllnbtraUv ••ente pelo t!xercicio lrregubr de aUi!lro atrlbulç6ec.
Art. 122. A recponnblUdada civil decorre de ato olllhdvo
ou co.l••ivo, dolo.o ou culposo, que r ••ulte em prf'juiEo ao er'rio
ou • terceiros.
I P. A indenhaçAo de prejuh::o doloumente cauc.ado ao .ririo .oHnu 5erl. liquidada. na foraa previ.tll no art. 46, na ralte d.
outro. bens que acc1H3un_ a exacuQft.o·do d6bit.o pela via judicial.
I 2-. Tra1:ando-1l8 de dano causado a terceIros, responder' o
••rvidor perante • 7.zendA Püblica, •• aç.io regr.e.iv••
I 3-. A 01Jr19açAo d. reparar o dllno eatende-c. aoe .uce••ora. ti centre elllll .er' ·.xeeut.ada, eU o lhfl1te do valor de twrançe

r.cebide· Art • 123. A reepon.abil1dade penal abrengo' o. cr1l... e con-

Art. 139. Entend.-a. por in••• iduldad. h.bltul!l.l a ""rBl ta ao
a.rvlÇO, ••• cata. 1uatltlc.d&, por •••••nte. dia., interpolada.enta,
durante o pariodo da doze ......
Art. 140. O ato da l.poaiçlo d. PanaUdad. mencionar' •••pre o fundaaento laglll • a caoaa da .ançlo diacipHnar.
Art.. 141~ b·~-'Udada. diac1pUnar••••rlo apUc.d•• :
I - ~lo Fr.ddante da R.pIlbUc., ~loa "Prealdanha d... Ca•••. do Pod_r IAgi.letivo _ da. Tribun.l. J F4Jd.rat. _ PIlo Procurador-caral da hpdbl1oa. quando •• tr.tar d. d ••1•• lo _ c .....çlo
~:;~t:::~~~ ~~ :~:~::~1Jd.~. da a.rvl~b~;~ine.Ulado ao
p4IIcti"o
XI - pal•• autorid.de. adJIini.tratlv!'. da hl.rarquIa iaa::~:-~: ~=::~ :=~i~r-:n~~o(::~:~), ~i:.~:d ,ant.rior quando ••
XU - pelo cher. da rapartiçlo e' outra. ·autorlded•• na tor. . do. r . .pectlvo. regl-.nto. ou r.gulamento., no. ce.o. de advertancl. 00 de .uaPflndo da aU 30 (trinta) di••,
IV - pala autorldad. que houver feito a nameaçlo. quando ••
tratar d. ~ ..atltulçlo da carvo _ co.h.lo•.
Art. 142... açlo dlacipl1n.r pr••cr.ver':
I - . . 5 (cinco) ano., quanto I. tnlr.çô•• pun1veia coa da.taalo, c...aç&o cs. .po.entadorta ou dbponlbiUdad. e d••tituiçlo
d. cargo _ co.te.lol
II - . . 2 (doia) ano., quanto " .uapenalo,
lU - . . 189 (c.nto • oitenta) dI•• , quanto" advart'nc1a.
I 1-. O prazo d. pr••eriçlo co_ftça"a cbrrer dA dat••• que
o tato •• tornou conhecido.
!
•
I 2-. o. prazo. de pr••crlçlo prevIatoa na lei penal apl1Call-• • I. infraço.. dtacipl1n.r•• capi tubd:d tallb'. COIlO ~r i ...
I
A abertura d. alndiclncla ou' a inatlluraçlo d. preca..0 dbc1pl1nar lntarroapa a pra.orlçlo~ _ti a a.ci.lo final prot.r1da por autoridade co.pat.nte.
,- .
I ..-. Int.rroapido o cur.o da pr•• erlçAo. o prazo co•• çar'
• corrar a. partir do dia •• 'lu. c....r a lntarrupçAo •

r•• d.

..

:J-.

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

trav.nço·:J~p~i:~·:::.::~~:~~ld:~:aachjt~:~:i~latrati va r ••ul te
Oa ato o.i••lvo ou 'Co.I•• ivo pratio,d.o no 6.lIIi.~pIlnho do cargo ou
funçlo.
, '.
Art. 125. b .anç6e. clvb,. pen.l. a atIBini'atrat1v.. poc!erio Claular-a:e, •• "do independent•• entre
~
Art. 126. A res:ponaabil1.d.4e a&llniatraUv. do ••rvJdor •• r ' aras:t.da no 0"0 de abaolvlçlo cr1.in-t que neque • •:d.t'nei. do
fat. ou .ua .autoria.

.

".,

'f1nJU)

n

.,. ••qur1dade Bacial do '.rvldor

.i.

CAl'1'JULO

i

t>iapoalç&.. Cerai_

CAP1'IUlD V

Art. 127. 850 penalidades.: dhelpl1n ar .. :
1 - advertfneilll
11 - aucpen.lao:
XII - de.l.do,
IV - CI1f;caçlao de aposoentatSoda ou dl.ponlbUldll~.:
V - deGtituiso:Ao de c.r'il0 •• co.i... lao:
VI - deGUtuiç60 de funçlo co.iu10n8da.
Art. 12B. NA apl1caçlo O. . pendldades .ulo concideradu a
natureza ... e gr.vidade da :lnfraçlo cODeUd:a, oa danos quP dela provier•• par. o cervJçÇl pdblico, ac cJrcunatfnci•• agr.vante. ou au!1uante. e os: antecedente. funcionais:.
•
Art. 129. A I!l.dvertlncl• •er' apl1ca~a por •• crito, no& caso. de vJolaçAo de proibiçAo conct-ente do art. 117., inéhoc I •
VIII, • de inob,serv6ncia de dever funcion.l previst.o em leI, requlaaentaçAo ou nontl interna. que nlSo juaUUqut' imposição l!e p~n.Hda
de .t1ia grave.
Art. 13D. " au.penalo .er' apl1cada .t, cntôo do rdncld'nch
da. f.lt.. punid•• 0011 advert'nch e d. 'dolaç'o du demah prolbiq6ea Qua nlo t1pif1que. 1nfraçlo aujelU a p.cna1!dfldlltl de d.1l~1•• lo.
nio podenlSo excedn dll.'O (noventa) di.s.
I 1-. Ser' punido co. au.penalo de et' 1~ (quintll) dia.; o
• ervJdor que, 1njuaUfJcad... nte, raCU.Ir-a. a ••r .UbJlletido. ln.peçlo ·Md"ca dehnslnada pel. autorid."e competento, C*~l;ftndo oe
.rei tQ. da p.n.Ud.ae UJfta ver. cu.pr1da • deterJlllnfl;çlo.
I 2-. OUamio houver convenl'nc1e pare o a.n·lço, ir; SJenaU4ad~ de .u&pt:ndo poderA .ar conv.rtida ali atllte,
na !iup de 50'
(clnQÍI~nt. por canto) por dle d. v.ncS....nto ou relluner.çAb.
tlcendo
o aervidor obrigado a perman.cer •• ae"rvJço.
Art. 131. As penel1d3dea de .d.v~rtfncJ. e de-auspena60
rio ••u,.; r.91.~ro. canc.ladoc, apó. o dacuno de 3 (tr'.) a 5 (cinco) ano. de er.tivo exerc1cio, r ••pect1y....nt..... o ••rvidor .fIo
hou'l.t:, a.••• S*r1odo, pr..ticado nova tntr.çao diaciplinu.
"ar'gr-afo 'I1nico. O cancela.anto da pIlnaUd.da hlo .urUr'
efeitor; ratroaüvos:.
.
Art. 132. ~ dll.l •• l.o cer' apl1crlod!~ po!!' Iol'l:,uintf t
1 - crime contra •. adminbtr.çAo put.l iel!:
11 - abandono de cargo:

t.-

UX - 1n.. alduida~ habitual I
IV - i.probidade abinlatraUva,
V - incontin'ncl. pl1bl1ca • conduta ••cand.loaa, n.

r.par-

'l'1TULO VII

CAPITULO mllco

na ContrataçAo ,.••porida
de Excepcional Inter.ne PllliUco

Art. 232. Par• •tender • nee••• ldalJac t ••por'ri.a d •••capcional int~T••• 1l tlllb)ico, poderAo ••r .tetuada. cont.rataçOea dt" pe..oal por ta.pc aaterain.õo, !'8dianta contr.to d. loceçAo de ••rviços..
Art. 213. condlt.raa-•• 00.0 d. ftCca.ddad. t ••~r'rb de
excepcional int.r•••• p\1bUco •• contrataçU. qtfR vi ••• a.
I - co».ter aurto. epld'alco.,
71 - fazer r.e.n.....nto;
111 - atender a situações; dE' c.lamidade pl1bUca;
IV _ s:ub~t1tuir prohlõ&or cu admitir pro!e8GOr v.h:itante,
lncludve estrangeiro,
_
.
V _ perw.ltir • ex.cução de .erviço por profi.aJonal de not6ria •• pc!'cial1zaçlo, 1nclu.lvt" ectrangt'Jro. nall 'reeI! de pellquiae
clenUfica e t.ecnol6qlceJ
VX - at.nd.r a outras . i tuaçõ•• da urgllncla

d.tin~d~: ::. ~~~tr.t.çdes d. que trata "ste
"cpecitic~ ~ ~:d:l~~:.::·d~:~~~i:~.p~~z~;~

cor

......

que

viera.

a

.rtigo teria dOtllÇ40'

•se.,
antfllr10r

VI, lIei. IIlC5elll

11 - na hlp6telH CSo il\<:i'\lo tI, doze . .
IIX _ n...fip6t.... do. inciao. IV. V, at' quarenta. oito.
I 2-. oa prazo. tt. que tr.te o par6qr.fo

.io

1.-

prorr09 'v;i;:. O recrutaunto ••ri feito . . diante proceno .•• letivo
aJ..plificado, aujeito a açl. diwlg8.çJ.o •• jornal d. grande circu-

laçlo, .x~~. ~:.b;~~::: :O:.~~l~·:: ~~ç:oV~ pe•• oa ~ontr.t~d~
na toraa ~.te titulo, bo. co-o .ua recontrat.çlo, .ob pana d. nul1c1ada cio contratO. re:aponaab1l1dad• •â1niat.rativa e civil da autoridada co::~~~.... contrataça.. por te.pc d.~.E'WIinado, GerA0 ob.arv.doe 011 padr6aa da ~nci"nto. doa pleno. d.· carreira do drglo
ou .nti.dade contratante,. .xcet:o na ldp6te•• do lnc1.0 V do art. 233,
quando. ••1:&0 ob&ervadoa ce valoJ;_ ~. _rcado da tr~nlho.

oaz<IO'

X - 1••10 aoa cafna pdbllco• • dll.pidaçlo

40

pa1:ria&nl0

nacional I
bUca.,

XI - corrupçlol
XII - acuaulaçlo 11egal â

carg'o., ••P"go. ou funçe.a
.

XXIX ... tran.gre••lo da incho. IX a. ~

~o

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

Art. 136. A deai.do ou • daatltuiç&o de -carqo •• coaJ.••lo,.
no. c ••o. doa inaiaoa IV, VIII, X e XI do art. 132, i1lp110• • 1ncSi.ponlbilldacse do. "na e o re••arai.. nto ao er'J:'lo,. ••• preJul&O da
.çla panal cab1v.l..
..
Art. 137_ A ctuhdo, ou • da.Utuiçlo d. cargo •• co.i••lo
por lntriJl9lncl. eSQ art.. 117, 1nc1a~ XX • XX, !ncoçaUbiU•• o
ax-a.rv.ldor para nova inv••tldura _
car9Q p\lbUco federal, J;!IIlo
pr••o de I (oinco) ano••
M

tlara1.~
=t~~t~~~=·=tf:·~~=::=~o.:.::=~~~a:;;
por 1Jitr1ngbal. dO art:_ 133, J.nol.OII I, xv, YIXX, X • u.
•

Da1 do

&1:1:. UI. e:cnf1__

~

lIIl _

>'!t'fUto ,VIII

pl1-

CAP1'l'U1D üNlCO

art. 117.

. . . . .1no1.

intellCl1o-

'_dor IO_..,,~ por ad~'" trinta~,. _ _.1_•..

Da. blaposiC;6e. Gerai.

Art. 23'. O Di. do Servidor Ptlbl1co ••r' co.ellOr.do • vinte
e oito de outubro.
.
Art_ 237. Poderio •• r iutltu:ldoa, no '.mito do. poa.re.
Ixecutivo, l.egi.l..tivo • Judlc16r1o. o• •.,qulnU. inc.ntivo. funcional., al"_ daquelu " ""Avi.toa D08 ra.pect1vo. plano. da carr.lrar
I ... pri.io- pela apre.anteylo da id'ia., inv.ntoll, ou torabll lho. que ravoreç. . o au-nto da produtividecSe • • r.duçlo doa cuatoa

operaclon;~.! eonc....o

da

_d~lb'.~

CO,ri4ecora::;_.2;~~~· praza

diplo. . . d.

pnv~.~ ... ta

honr~'

lA1 ••rlo

ao

"r;~-to;

cc~~

..

di.. corrldoa_ pc1Jd.ncl!J-.. o diII';"iO eoMOO • i.nc;.luinClo.... o ~ vaD~
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cl.. cmto, ~lcando pr~('rQq,dO:"par. o pr1. .1ro dia dti! B@qulnta, o"
prazo vencido ela dia '.,que. nio ho'lja Q)(p~di.nte.
Art, 239. Por,.otlvo de crença religiosa ou de convicçtiÇl

tllos6t1ea ou poli.ttc.. , 'o &~rvidor não poder.! IOcr privado de qu..,iG~
quer dos seus direito., .. ofri!r"di5cr1.inaç~o em .u~ vida funcionllI,
nem I!xi~ir-!Ie do cUl!lprhumto de seus deveres.
Art. 24D. 1.0 •• fvld~r· pt1blico civil" "licfiJurado. no. ter-.o. da Conatltulç6o r.daul,.o direito. livra •••ociaç!o al."l!ical •

Quinta-feira 17 20067

5.
Na enumeJilÇão dos casos enquadráveis no citado prcceiro constitucional.
foram "Consideradas as situlçõe~ de emergência. as relativas à realizaç~o periódica de
recenseamentos e as das fnstiroi';oes de ensino e de pesquisa. nas quais o aprimoramento da
qualidade doccntc dos ":~SO.!l c,r.:a pcsqul!1a L:ICm;fiCôl e tecnológica demandam a colaboraçlo
temporária de especH!..Iis~: inclusive eSLrangeiros.

ba ."gulnt•• dll'.ltQ., .ntr. outro•• do}_ decorrent.,,:

a) d • • • r ropr••alltado palo aindicato, incluaiva <:011I0 subs-

tituto proca••ual,
.
b) d. inallOvlbllida11l do dirigente almHcll1, eU u. ano
ap6s o tinal do ••ndato, .xc.to •• a pedldt'l
ç) d. da.contar •• tolha, ••• Onu. pUA. entidade .indical
• que tor filiado, o valor d . . .en.aUdal1r• • COrltrlblJlçe_" dllt'Jnida • • • a . . .abl.Ua q"ral da o::atl!qorla:
d) (VETADO).

.

:l.t!Vir~~~~~aid~f~Il-Ge

d4 h"Uh do •• rvldor. .U. do
cOnjuge o filho., qua,J.aquGr, pessoa. quo viva.
nu",. ek(1pnçll. e
cana te. do s.u ••• ent.uaonto individual.
PllIr'grafo \1nico. Equipara-:!Ia ar'> cOn1':J9. _ a cOl\lpanhel ra ou

'1'1

co..panhd~Lq~:2~o;~~:v~sU~l~~ ~:;~:et/ctl~o~~~~:~=~G~I':;~~·~·
.unl~
c1plo onde. repartiç60 eatlvflr in.tal!lda _ onda. o 1'I.. r-vldnr tivar
.,u.rclclo, 1111 cArAtfl!r pftr'1lMlPnte.

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

.

:'-la oponumdade. propomos nova redação para o an. 67 da Lei na 7.501.

O.

de 27 de.junho.dc J986. que msUlUJ o rcgune juridicb dos funcionários do Serviço no Exterior. a

fim de assegurar aos auxJ1iarcs locais do Ministério das Relações Extenores sediados no
estnmgelro a aplicação das leis lfaba.lhisl:3s e previdenciárias· vigentes no pais em que estiver
sediada n repanição contratante. Essa disposição aplicar-se-á também aos auxiliares civis que
prestam serviços aos órgão.s de ,represenLação das Forças Annadas Brasileiras. no exterior (ans.
13 e 14 do projeto).

Tais. auxJhM.~~-iQcni5 .s1io recrutados no exterior. possuem nozmalmenle
mlclonalídadl! ~~trangett:l ~ t:Y.tüO 'lnc,endos no contexto mdnl do país sede do posto. O
trmamento juridico que ~hes de·ve :;er atribuído. assím. não. pode ser o mesmo dado aos
..el""ldore~ orasilelros. no Brastl. ~Hé mesmo em razão de coerê~cia com a norma do an. 114 da
Consl1tuição. que mcorporou o'pnnciplo da limitação da imunidade aos entes de direito público
externo em mal!!ria trabalhist,a

Mensagemntl 513, de 26 de setembro de 1991, do Poder Executivo.
É DpomJnD observar que la1 princípio, Já pre.seme na. Convenção de Viena
Relações Diplcmáticas (an. 3?) e na Convençio de Viena sobre Relações Consulares (an.
-+~). ambas ratific.l.d::;,s ;::e!c 3rasJi .~m ~960. encontra respaldo na jurisprudência do noS5O~
'iribunais.
8-.

~obrc

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:

Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, tenho a honra de
suhmeter ã elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de
Motivos dos Senhores Ministros de Estado das Relações Exteriores e da Educação e
Sectetários da Administração Federal e da Ci!ncia e Tecnologia da Presid!ncia da
República e Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, o anexo p,,?jeto de lei que
"Dispõe sobre a contratação de pessoal, por tempo determinado, para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá nova redação ao art. 67 da
Lei n· 7.501, de 27 de junho de 1986".
arasOia, em 26 de

setanbro

je Lei que obj~tiva

Renovamos a "assa Excelência os protestos do mais profundo respeito.

~Jc1bR

de 1991.

~1inistro

EXPosrçAO OE MOTIVOS N9 27, de 13 de setembro de 1991, dos
S~nhores Ministros de Estado das Relações Exteriores e
da
Educação e Secretários da Administração Federal e da Ciência e Tecnologia da Presidencia da República e Chefe do E.ê,
tado-l-lai.or das Forças Armadas.

Excelentísslmo Senhor PresldeOle da Replíblica.
Submetemos il supenor consideração de Vossa Excelência o anexo Projeto
de Lei que dispõe sobre a conLralação de pessoal. por tempo determinado. para atender a
necessidade temporária de ~xcepcI0nal intercs~e público. e dá nova redação ao an. 67 da Lei na
7.50 I. dc ~7 de junho de 1986.
O obj~[ivo precípuo do projeto prooosto é dar adequada regulação legal ao
preceito do inciso IX do ano 37 da Con~tiluição Federal. lendo em conla que. ao lado de
sltuaçõe~ de ..:araclerizada emergéncm. liUS como as de calamidade pública ou de sunos
cndamicos. também se atigurarn outros. envolvendo relevante interesse público. que não podem
ser atendidas mediante recrutamento de servidores públicos submetidos ao regime jurídico
estatutário instituído pela Lei na 8.111. de 11 de dezembro de 1990.
2.

3.
A própria Lei n" 8.112 trouxe. nos seus artigos 232 a 235. dispositivos
referentes à contratação temporária de eltcepcional interesse público. mas o fez de foona
inadequada. notadamente quando submeteu tais, contratações ao instituto da locação de serviços.
previsto no Código Civil.
4.
Por OUtro lado. na medida em que as pessoas contratadas excepcional e
temporariamente serão também servidores pl1blicos. na acepção ampla do tenno. devem ser-lhes
aplicadas as disposições da Lei na 8.1 J2. preservadas as peculiaridades decorrentes da natureza
da sua contratação. para que se evite a reinstauração da duplicidade de regimes jurídicos de
trabalho. no ãrn:bito da Administraçào Pública direta. autárquica e fundacional.

Peles rnOl1vos expostos. apresentamos a VOS$a ExcelêncIa o anexo Projeto
Imperfeições e suprir lacunas da vigente legislação.

com~:T

.

J~~~'~
Ministro da Educação

das Relações Extenores

~lvUú..6..

CARLOS ARCIA
Secretário da Ad
. tração Federal
da PreSl:Iêncl~ da. Repliblica

Secretário' ncia e Tecnologia
~a Presidência da República

. <j,u f.., ~J!,UU.'--

GeneraJ-de.SZcérclto ANTONIO LUIZ ROCHA VENEU
Chefe do Estado-Maior das Forças Armada.s

Avisr ,. 1. 043 • ALISO.
Em 26 de

se_o

de 1991.

Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a Mensagem do
Excelentlssimo Senhor Presidente da República, acompanhada de Exposição de
Motivos dos Senhores Ministros de Estado das Relações Exteriores e da Educação,
Secretários da Administração Federal e da aancia e Tecnologia da Presidência da
República e Chefe do Estado·Maior das Forças Armadas, relativa a projeto de lei que
"Dispõe sobre a contratação de pessoal, por tempo determinada. para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse p6blico, e dá nova redação ao art. 67
da Lei n· 7.501, de 27 de junho de 1986".
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de
elevada estima e consideração.

A SUa Excelência o Senhor
Deputado lNOCeNCIO OLIVEIRA
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
BRASILJA·DF.

MARCOS COIMBRA
SecretáricrGeral da
Presidência da Rep~blica
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PROJETO DE LEI N° 1.910, DE 1991
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N° 421/91

-

.

CriÃ a N:lta do TesõiÍro Nacional Ambiental (N'IN-Ambiental) e dá. •~.~.
providências; tendo pareceres ã proposição inicial dos Relat 'f. s cb-~

fi 2Q
A COl\1I'õ:-S?O podF1'"c1 C.OII~t ItlJlr slJbcomi5sôFs inb.?gril.di:\~
po'" técr,icos dE' órgãos E: ent idades gO\lcl'"ll;;l,mentals OIJ pr lvada':>.

signados pela Mesa em substituição às Comissões: de Constitui '''5 J~
tiça e de Redação, pela constitucicr.llÜidade, juridicidade e técni •

gislativa, cem emenda e constitucionalidade, juridiçidade e técnica
legislativa das emendas de Plenário n9s 1,2 e 12 e injuridicidade da
de n9 4; de Defesa do Constll'lidor, Mrio AIrbiente. e Minorias, pela ap~
vação, com Substitutivo; e, da Comissão de Finanças e Tributação,pela
admissibilidade e aprovação da proposta inicial; pela aprovação da e"llenda de Pbnário n9 1; e pela rejeição das de n9s 2,4 e 12.

o

3Q
O M1nio::.:t€r leI d~\ E.c:onC1mia. FaL"E"nda
SErv i t;o~ di!' oo;e'ct""et ar i a d-a Com t !õ~ãQ.

E'

PI<>.nF:~iament(..'

Al""t.
4Q
A em IS5~0 da", NTN - Anlb i ~nt I·! ~ processar -se-i sob
-fornlil. E'scritlJral, mediante registro dos r~SPE'ctiva~'t dlrE'itos ct'e~
bem coma da~ C:C5SÔES desses dir"e-itos. 'lO Srster'ICI_ C4õ'ntt'"Cllizado de LIquidação e dE' CIJstódi~ - SELIC, POI' intE't'"lnédio do qlJal sr,:·râo
t;;Hlbem
cl'ed I t ados os jlJro~ F os res9at cs do pr i nc i Pê 1.
qlJ2ndo
for o c.aso.
a

ditório~••

Art. 5º
Fll:.dnl iSEntos do !n,posto dc Renda os JWClS pr"odIJ;=idos pelas NTN - Ambiental ..

CONGRESSO Nr.CIONAL dECI""E:.'ta:

Art.
iQ É" crH\d", a Nota do Tesouro NaCIOni'l
AmbiEntal
(NTN-Amb Il"nt ~d ),
para ut i 1 I Zil!.G:âo no âmb i to do PI' D9r-oanli:\ dt? Convl::'r'sãC'
da Dívida EHtErnd pal""Cl fins arllbiE'ntai~.

g H! A--=. NTN-Ambiental 'EE'l'"âo l\l<\nt ida!3', sob foml'" est.ritIJ'fin~\ncE'if'~ designada pelo POd!?l' PdbliC'o. vincIJe::eCIJl;âo dE: Pl' oJ F.t o dE preservaçâD amb i enta I.
nos termos
aJIJstado!.t
rntr{-' a Ent IdadE t rtlJlar do projc:to e a COnll""sâo
Técnica
de AvC\lii].r,;:5o de Projetos Ambll?ntC\ls.
ral,
em
I ada<.:> à

in~tituiç:ão

favor- da

~nt

g

2Q
DIJrantE:' ,-I' vigÊncia do FlroJ~to. serão llber8c1os
idade e':~ec.l,ltora os t'"cndltl'lentos previsto,:, f'l0 !j 4Q ..

cnr

PARECER }, PROPClSI(1D INICIAL 00 PELATOR DESIGNADO PElA MESA

§
3º
Um", v,,"z conclrJido o Pl'"ojE'to. OIJ vcrif'icado. no todo
ou Fm parte. o dr::o::.cumpr imento da'! obl"" igi:l.l;ÕeS pac:tuada~. por parte: de.
Ei'ntidadE
titulel.r,
a Comissão Técnica de; Avaliação dE Projdos
Arilbientais
!iE obriga a trans.f"EI'ir a frUição dos rendjmentos, no
todo
ou ~'rll parte. ~ outros prOJt'tos dE proteç:5"o ~omb ientí:ll por Ela apro",'a-

fl,f

SUBSTITIJIÇMJ },

DE CONSfITIJIÇMJ E .TIJSTlÇA E DE REDAÇMJ

"I. -

RELATóRIO

d05~

o Poder Executivo, por meio do Projeto de Lei
em exame, pretenàe criar
dois novos titulas, a saber, a
Nota do Tesouro Nacional Ambiental - N'1'N-A1nbiental (art. 1 11 )
e a Nota do Tesouro Nacional - Série Especial _ NTN-ESP

- valol" nOnllnal: nlúltiplo de Cr'!, 1.1300.00 (um mil
zFiros);

II - il.tualização monetária do v~lor nominil.l' peh. variação
d i til" i a da votaçâo de venda do dóI ar do~ Est ô'ldos Un i do,;; nCl m~rcadl) de
cambio dE ta:·:as livres. divulgadi\ pelo Banco Centl"";;l,l do Brasil;
c:-ão

111
- tal-la de juros: 6,0~ (6r::'IS 1301' cento)
·prO-l'atél dies· sobrE' o valot'" rIOr.lII1~1 Blualizado..
IV

-

pa9~mE'nto

mEnsal de JIJros: no

ano

eO

prinH~iro

em

fra-

t

(art. 6 1 ) , esta destinada a incorporar valores originários
de ~itUlos denom-inados em cruzados novos.
Visa, ainda, a
conferir novas condições à Nota do Tesouro Nacional _ NTN
(arts. 4 1 'e 5 11 ) e Prevê também os direitos que decorreriam
da aquisição dos dois novos titules.

dia littl Sl!b-

seqije-I"lte ao nlÊs de conlPetência; e·

v -

Pt'llZO de vigêncra: Vinculado à e::ec:uI;Qo de projetos de:
ambiental no âmbito do Pl"ograma de Conve.... siío di'l
DíVldi;<
E~:t€rni:!. pC\ré\ fins ambientais ..

presEr .... aÇ.5\o

ce~~âr I os :ar~Q o· ;~~a~~~ a~:~~~ ~~sq~~c,~~:~: ~á S a;;~s~:t~~~·~r~o~:om~~:

são, ind€,pendentell'lf?ote de SUl;l. aprovação, forem Inferiores. ao re.ndjIlIEnto d~\s NTN-Anlblental oc.lJja frlJlção dos rendimrmtos !>E'r;;Í transferida. a Conji!;sSo rlõ.'colherá ao TEsouro Nacional a Pllrce13 E;:cEdel"ltE dos
t ít,los.
Art ..
2Q A titlJlaridade da NTN - Ambiental E de SP.U5 rend itllE'ntos não poderá ser objeto de penhor ou penhora. A transf'erÊnc ia,
a qualquer t ítlJlo, dependerá de: pré.... ia c e:HPr€5Sà autol"izitç:.âo
da Comlssão Técnica de Aval iaçi\o de Pl'"oJe~os Al'tlblc-ntais.
Art.
32 F i c:a o Poder EHecut j vo Qut Of'" i zado a const i tu i/r a
COMissão Ticnica dE Avaliação de Projetos Ambientais, presidld~ pelo
Ministro de Estado da Econonlia, Fc\'zenda E' pfanejamento.

S 1º À Comissão compete avaliar e aprovar os projetos que
se enquadrf:'M no Plano de i:on .... eniâo da Dívida Exterl'!l\ do PaÍ!;,
para
f'in& aMb.l~ntalt;••

As

disposições mais importantes

do

Projeto de

Lei consistem -em:
1) quanto às N'1'Ns e NTNs Ambientais:
ternilr possível
a. conversão de títulos de dívida. externa nessas duas
modalidades de notas (art. 4 11 p~ra as N-rns: arte 1', i 4If,'
Ln.ciso V, bêm como art. 3 11 , i 1 11 , para. as ~-AJnbientais): ./

2.)

quanto ... N'I'Na, . . eapecial:

a) facultar a aeua detentor•• , entre o\ltr•• opç6e.
e vantagena, a d. ..colha do indexador, para a atualizaçlo
do valor no.inal, ot'.recendo-•• , ad_ai. da outro. crit'rioa
de eorr.çio, a taxa tÍ. clJIbio livre do dólar ••tadunid~na.
(art •• 1. par'grat'o tlnieo, • art. S' • • 2 ' t:

n.a

b) .peraitir qqa . o titulo .aja utilizado
aquiaiçAo da ativo. no lJobitõ ,do .p!:"'lraaa da d....tatizaçAo.
instituido· pala Lai. 8.031•. d. 19!1j) (art. }f', I llnica do.PL

ceMIsSM
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N' 1. 58::3/91, sob exame); tal faculdad~ implicaria a.
possibilidade de conversão' de dívida externa na aquisiçio de
empresas estatais, uma vez que os títulos de divida externa.
ficariam cambiáveis por NTNs (Vide acima, opções e vantagens
em favor das NTNs e NTNs-Ambientais);

Finalmente, o ?L N' 1.583/91 ~isenta do Imposto "dê
RBnda os juros dos títulos de que trata.
Foram

apresentadas

12

E!lUendas

ao

mencionado

Projeto de Lei.
As de ns. 1 li. 2, de é.J.utoria do Deputado
VJ.adimir palmeira, visam a proporcionar maior participação
de entidades não-governamentai& na avaliação dos projetos
qt.1e seriam financiados por meio das NTNs-Ambientais.

A de n" 3, do mesmo Deputado, é supressiva do
inciso IV do § 2 a do art. sa. objetivando, portanto, a que a
NTN não venha a ser corrigida pela varinção do dôlar (essa
8J:1enda é identica à dos Deputados Waldir Pires e Beraldo
Boaventura (11).
t de notar que, para atender o objetivo
das refêridas emendas, seria necessário suprimir ta~ém o §
único do art. 4 a, bem como revogaJ: o § 1 g do art. 30 da Lei
8.177/91.
A emenda dfJ
Deputado pedx:o Tonelli (4)
~
supressiva dos arts. 1',.2- e 3- do PL N' 1.583/91.
Pretende eli11lin",r a conversão de divida externa nos titulos
de
que
trata
rf!feri.do
PL,
tal
como consta
da
justificativa.
Para atinqir .eu objetivo, deveria propor,
com maior razão, a supressAo de art. 4', que disporia
diretamente em favor daquela conversão, cnn relaçio às NTNs,
título de aplicação bem mais l11apla do que a UTN-Ambiental.

As emendas dor.; Deputados Rubens Bueno e Franci5co
Darneles (5 e 7) têm o objetivo semelhante de destinar
recursos, captados por meio das NTNs, à cobert..ra de
despesas relacionadas com o financiamento da produção rural.
Alegam em suas justificativas a necessidade de viabilizar o
cumprimc:mto do art. 11 da lAIi 8.205/91, que autorizara a
emissão de títulos públicos para aquela ~inalidade.
A emenda. do. Deputado Mauro sampaio (6) tem ~m
comum, com a.s duas antes resumidas, ,a intenção de dar
aplicação
específica
às
N'l'Ns,
pretendendo
atribuir
prioridade a diversas finalidades, tais como entrepostos e
zonas francas em portos e aeroportos qa. Amazônia e do
Hordeste," e ainda ao Banco Nacional de Crédito Rural.

o Deputa.do Paes Landim (emenda 8) visa a ampliar o
liberatório das NTNs, prevendo nlio apenas, como no PL
NI 1.593/91, o pagamento de impostos fede'rait;,. mas também de
contribuições federais.
Além disso altera, pará. maior
clareza, a-redação do art. 7 1 •
pode~

Rest~ examinar as emendas (9,10 e 12), subscritas
pelos Deputados waldir Pires e Beraldo Boaventura. A
primeira proptie prazo máximo de vinte e quatro meses nas
NTNs, em vez !lo de vinte • çinco anos previsto no PL sob
exame (art. 5-, inciso I).

A

seguinte refere-ae ao inciso II I do •••mo articjo-.

Vi~a' a' ~BtipulAr e. até oi to por cento a tàxá anual de :furas
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A emissão de títulos da dívida públIca é uma das
matérias que estão carecendo de Lei complementar. O art. 163
da Constituição Federal determina que, entre outros aspectos
fundamentais
das',,' ,,:f"fi'lanças
públicas,
Lei
comple.entar
disponha sobre .;. emissio e resgate de titulas da divid!l
·Públi~i!\ (inciso IV). A rigor, portanto, é inconstitucional
ri projeto dê L-ei ordinária sob eXa1IIe.
E a transforma.ção
dele em Projeto de Lei complementar não atenderia ao
estabelecido pela Lêi Magna, uma vez que a lIatéria sob
ápreciação está longe de ter a abrangência da Lei
complementar que deveria reqer as titulos' da. dívida públici\.
Reconhecendo a dificuldade do' ponto de vista
constitucional, entendo, não obstante, que' poderia haver
necessidade de Le'ls ordinárias pa.ra enfrentar situações de,
fato, ahtes que se possa elaborar, apreciar e vot~r, com o.
cuidado indispensávêr, "as Lêis complementares à constittiição...
Federal.
Isso equivale a dizer que diversas 'Leia, que }i;.:
têm sido aprovada.B pelo Congresso Nacional, notadaaente as
de l!.bril de 1990' e a x..ei
8.177, de l ' de .arço de 1991,
entre outras, sio diplomas legaiB, por assim dizer, de
emergência e destinados a duraçio ef6mera.
.
De resto; o, próprio Projeto d~ LeI NI 1.583/91
propõe a modificação e a revogação de dispositivos da lAi
8.177, de tio recen~e data.
Mas Ilesas al'teraçõea nlo lhe
emprestam a coerência faltante.
Poiu aquela Lei,
C01l.0
consta de sua prôpria, ••enta, Geria de desinde:nlçio, aas
estabelece vários indexadorcG, além de autQrizar a emisslo
de NTN com cláusula. alternativa de opção"

no resgate, pela
taxa de cS.mbio~ do· dólar norte-americano. Esse dispositivo
(art. 30, li 11) nâo seria revogado pelo Projeto de Lei, se
aprovado, mas sim reiterado.

outro problema li i.\ criação di!l NTN-Ambiental, um
título público com destinação especifica para a aplicaçio de
seus recursos. Um titulo de tal natureza constitui anomalia
em relação à sistemática existente de finanças pública.s e de
orçamento. Embora nãe fira a letra do inciso IV do 3rt. 167
da Constituição Federal" que veda a vinculaçio de receita d.
impostos, parece-me que atenta contra. o espírito dà r.i
Maior.
Este tem
em vista a. gestão ordenada do orçamento
fiscal, que, de reroto, fazendo parte: das finanças pública.,
é inseparável da g~Btão global dos dinh8i;os públicos, da
qual fazem parte igualmente as receitas d. natureza
creditícia, que são os titulos da divida pública.
o awnent:? de entropia na gestio das finanças
públicas seria inevitável, caso se instituíssem títulos de
destinação especifica.
Essa tendência j á é i111strada pelo
fato de que três das elllendas apresentadas visam a amarrar
recursos captados por meio de títulos público!f a finalidades
de aplicação especificas.
t de notar que, de há l:I.uito,·
existe. instrumentou financ.iro. e.peeiais, co.o 11. caderneta
de poupança, voltada para a habitaçAo principal.ente, e a
caderneta rural.
Entretanto, h6 que •• atentar para oa
inconv.enientes da prolifaraç60 de titulo. e da preacrlç6.o de

excedentes à atualização lDonet6ria pelo indexador .scolhido.
No PL do Poder Executivo, aquela taxa' de d.oze por cento.

aplicações especiais para titulo. j ' exietentee.

.
A t.ltiaa eJlenda t •• por objetivo. estabelecer \D
prazo mínimo de ••i . 1I• • ea para OIJ certificado. de reco.pra
~ ••tr.ado. pelas NTNIõ, evitando a eapeculAçio COll recurao a
titulas de curti••imo prazo.~

para qu...tionar a juridicidade do art. l ' (criaçlio da IITIIAGiental) e doa doi. subaeqüentes (d.le dependent•• ), tendo
a adJIiti-la, coa as r ••trições aci.a,. alguJlas da. quais

De acordo co. o RegiJle~to Interno cabe a ••ta
coai••io examinar a . .téria quanto" conatitucionalidade, à
,juridicidade e à técnica legialativa.

7.

Nio

obstante

••

pondera.ç6e.

aC;lJla,

suficiente.

poderiam ser considerada. quanto ao . .rito" no referente '...
finanças pública.. O me.ao vale para aa •••ndas de ns. 5 a
Voto pela inconatitucionalidade do "caput" do art:
4' do PL .ob exaae, b.- COIIO do -inciso V do I 4- do art.

20070
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l' ., ainda, doo • l' do art. 3" ~ contoraa r ••UJI1 no infcio
do r.latório, ••••• diapo_! tivoa do reterido PL, se
aprovado., autorizarIa a troca de titulo. ou. cráditoa da
divida externa pelas HTNs • pala. NTNa aabi.ntala.
A
inconatitucionalIdade decorre do 1001.0 VIr do art. 52 da
Lei Maior, que Gitua dentro da compettncia privativa do
Senado Federal diapor aobre liJlit••. globais • condiç6es para.
aa operaç6ea de cr.dito externo • int8rno da Uniio ti daJl&i.
. .teras do Poder Público.
o Senado Federal tem exercid.o a coapetAncla que
lhe foi outorgada pala conatituiçAo por ••io de diversas
li8aoluções, entre aa quais a. de na. 96, de lS.12.19SQ, •
82, de 18.2.2.1990, que disciplina a conversão de divida
externi!l _ diV'ida int.erna.
Ea seu Art. 50, .sta ReBoluçAo
. .tatu i que OA créditos externo. de "dio • longo prazo.,
r.lativos à divida do ••tor público ao.ente poderAo ••r
utilizados na- aquisi9Ao das pllrticipllÇ6••. aciomtria. no
blbito do Progroa Hacion8.~ de Desestatizaç6.o, •• sofrer_
de&4gio prévio, atravéll aos aecani••oll de _ercaào.
O que
do .st'·previato
RêsolüÇlõ; "coa0. converal.o de divl~

COMI55RO OE CONsn TUICRO E JOSnCA E OE REOACRO

EMENOA
AO PROJETO DE LEI NO 1. 583, OE 1991

Displ5~ sobre a cl'1&Ç1l0 da ~ota

do Tesouro Nacional AMbienteI - -NTNAmbiental, sobre as carBcterístlcas
da Nota do Tesou'ro Nacional - NTM e
dá outras providências.

Ficam suprimidos do PL

11 e V do
Q

noraa

para c;liapor aobr. a _t'rla.
Quanto •• conc1iç6es que dev_ reger oparaç6aa de
cr'dito interno, nbora a casa <lo congresao dtápat.nte ainda '
nio tenha disposto sobre elas, poder-ap-ia· iapuqnar, por
inconl'tituciónaia, o I único do art. 4(1 (que :i" ..ria
insubciatentlCt coa a aupressAo do "caput") t ~ COJIO o I
"0, • seU8 incisos, do art. li a, ainda, o I 2 1 do art. SI.
Admito,
por..,
a
constitucionalidade,
a ..
juridicidade e a t.cnica l"9i81ativa dos "iUilPõiiltivoa
indicados no parágrafo anterior deste voto, • exceçl.o do I
único do art. 4 1 a do inciao IV. do I 2' do art. SOl, u:aa vez
(ao eS8es dispositivos, 8e aprovado., roqeri_ IU.Uria do
coapatAncifl constitucional do Senado Federal e j ' por ele
requlada.
rs.o porque a opçio, neles conferida a08
adqUirentes de N'1'Ila e N'1'Ila .speciaia, de indexaç!o pela tua
llvr. do dólar nort.-aae~icano, iaplica traJUlt'oJ::llB9io
efetiva de divida interna _ divida externa, piara todos OR
efeitos
práticos.
Tais
dispositivos· sio,
pois,
inconstitucionais.

voto

pela
constitucionalidade,
juridicidade. e a..::eitilvel t.écnica l.egicl8.tiva do PL 11 1
1.583/91, • excAç50 dos slu}uintes de seus dispositivQ3, que
entendo serem inconstitucionais J apresentantjo, consel:;uente ...
mer"lte~ a emenda em anexo~

Sala da

t Ilnioo) /

~'1.

't;:-"

'11

Relato~:./- .

. I

PA!IECER Ã PRa'OSIl;I\IJ iNiCIAL 00- RELA11lR DE51GNIDJ I'I!U\ ltiiA B( SUBSrI11JIC1O A lDlIB!lIl
JJE D~ 00 ~, />flIO_AI!l~. E MIl~IAS,.
1. RELATOR
___
PYOJ€t,

I"

c'
?OCf"'r
El:ecutlvlJ HlcalillnhOJ ao COng:""t5SQ
Nacionit.l·:·
L,;,: \ cl"tando ;:... Nota. d .. T~so'J~l) Nac.lonal Ambi€nl:al - .NT~
:'úr,~ IJt -1 i::al;ik· .... ~ âmbitc-' cc. Progrllll al'"_ Conve'ysãn ca r:,"'·.. ·ca- :::>tEl"fI~ pal"c! fIO: anlbie:ntCl.I<;'.
Ije.

,êllllt':E:r,t.<

_
di\S Cilr-.:"lctC;,"lstd:a5 dt~ta NTN-ArllOI€ntal
c;:âo dos !:·EUS r!'!nd I mentos;

E:"

ria f"~'JI

- d", ê\'J,tori·zaç:ii.o para con!;;tituic;:ão dê'. tOlulssio 1'É'cr.;':C..-l.
de AVi\llac;ão dE:: P~oj€tos AmbH~ntal'iõ., presidida,:",pel0 Hinisi;r;.o
dE
Eo::.t",dC'
c;<:l. Econonll-Õt. FazE'nd;", c Plan~ji\mt:'nto. à tillal COMpetirIa. priMOr'd ialmeni:E', ôlvi:!l iar ~ aprovar os projetos q,J,lE' se enquadrem no PII,\0- 0(2-- CC'':"lvcrsão da Di .... ld.t> E':tcrna no ?~is~ ~.u,... z.. fir.s al\\bier'lt~.. is;

tias caractEi'r í<=.;t icit~ t.;i;'" ~~otn c.'~. Tesoul"z Nac:on.:A
NTN. cr"lii.da pe·la Lei nQ 8.177. cc j,~ til:: r',êtrt;:o dE 1991. cor" Ê'''fõ:!.~e na
autorlz,;-;;âo
para qUE elas tenham cl<.ius'Jla alter(lat ;tJa d~ opçilo;. por
ocaSião do resgatE. pela vat'"lar;ao da cotat;ão de venda do dólardos
Estado!:,
Un I dos no I'IIE'rcadc. de ci:.mb i ti de t CI,}(as i. yl"t;' .... , divulgado pel"
Banco
Centr<.>1 do 8r'~~i 1. ou qualqu€":"" outro ind ice dentt"!1 05 ~ropos
tos no PrOJete,. para a atualizaç;âo G~ va101" nOfllio;;>: co t í~u1o;. •
da
aufori::aJ;ão p;;>.ra tl"oca vol'Jntill'ia das NTN
8õn'l!:õ d~. j ív I da E::t E'rna, CE' em I ~Gâo de TE'!:oliro Nac I anai.;
t:'€'c~al
F

por

dõ<. cridç.âo da Nota. da Te<;;t:.uI'Q Nac.ional - SérIe E~
~NTN-E'SP!. para atencer 0$ fins prE'Vi~tos no!; !§ 2Q E' 3Q, do
I I'lQ 8. 02.:l. d~ 12 dE' abl" i 1 DE i 990 .. E dti~ suas c;t,r;kctE'.-

92 ~~~ L'i:.
{st Jcas;

,OV" ': •.

- d~ut ar i ::ação pari'4 .. cuando não res9-ütadas nos vcnCIlIlg,'ntot-.
(;I'::. NTN SErem utillzada.s para pagamento at' Impostos
fededt;: f"F"sponsil.b i 1 ida.d~ DE'. seus t Itulõ:1.r~s o~ te:-ceiros;

- da dcll?9açãC! ao Poder EHE'cut i Vo do POI.lt!~ de tIout cf!""'"- 'J~!l:;:;;H;~C' d€ -~TN tiara aqul9>ic;:~" Cf: b.z:t € C:lrE'itr.H.. nc âJllbtto

::a"

dI? Pl"ogranl~ NaCional dE:.' Dese~tat izaç:âb,
-

..andas ao _ ••0 PL, voto por .ua
constitucionalidads,
juridicidade
e
aceiUval
tlicnica
1"9i81ativa, II axcaçlo da do Deputado Padro 'l'onelli· (4).
Devo considerar injuridica ••ta dltÚla, uma vez que
iJoplicaria retirar do PL o aau objeto. cal>e ao Deputado e
ao. que partilhar_ .eU ponto de vi.ta buscar I 811 vez da
aprovaçAo daquela eenda aupre••iva, li rejeiç50 do PL.
••

~

CI" 10 -

Oeputllélo ~~ OUTRA

4) inciso IV do l 2' do art. 5'.

Sala da Co.i••Ao, _

comiS~';/"
. /l '

2) t l' do art. 3'/

Quanto

e

nll';;,

1) incisos 11 e V do I ". do art. li; ..... ~

3) art. (', ... sua totalidade (caput.e

1.583, de 1991,os incisos,

inciso IV do § 2Q do art • .5Q.

na

Alo di••o, .e vi•••e l!l • •r adotado o PL HI 1583/91, cca o
par'grato dnico do art. 7 I , a lAi .ataria contrariando a
axpr••aa do art. 50 da R••oluçAo da casa c01lpatente

N~

4Q do art. 1", o § 12 do art. 3", o art. 4"

externa _ titulos da divida interna, sount. poderia ••r
18981, •• par.itido por nova Re.oluçAo do Senado FGeral, 4.
contoraidade CQ]l o dispo.to no inciao VII do art. 52 da CF.

Resumindo,

Outubro de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeçãqlL

J'Jro~

da'::

uas condlçoE'E' proc".",SUil.IS "\it; lõ"r,,15Si140 t': pn9il.ment!:,·l:!E,'
da NTNr, !:Ia:L NTN-ES? €:. pela!:> NiN· €"~,liti
Bôn.,j!: de,. D{vIGa E:!ttrriin"

c rú'sgat-.; do pl"lnc'ipal
Pi\Y~ tr~c.-:;; volul'lt<\rj~ po:-,I'
-

ti;., ·ru-vogadi:o dos 5:" ~Q

!::.

2Q E: do ar\:. 3('; da Lei nQ

S ~ 177. de !Q dlo' nlan:O ce .1991.

P. OAS fllfNOAS

'11

r-

~

!:!,,:oJeto

A enlE:nc.ü nQ 0-i oroPõE illtcr",r;~;: ao f 2º 00 ,,'.lO "r • 3Q de
de Ler, visa!,do~~a" um carátel'" de obri9õ:!.toFi~aac;; ã4'onst;-'

Outubro de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

tui-c;:ão t
no áMbito d .... Conlt5sâo TécnicCl. (lc AvaÍ1õ'H;fioti'Os. Pl""ojcto~,. Ar·b I enta i s. das subcom i '::>soe°t: i nte9l"adl\s por te:cn; c 00.=. dE Ol"gáOE to: l":nt 1dildE~ 90vernamemtai5 1:: pl" ivados, e j,l el\lcnc; <:\ nl} 02 trale.. G'. C:EH jíllç:~t.-.
da COII1POSi1;:'il:o da nffcr ida Comissão ..
t!'~nlenda f1Q 04 propo(;; B ozllprE<;;s.âc. do!". art IDo':' ir;< c 2Q
3Q. que tratam d.m NTN-Amb I ent ale. da Com i 5sao Técn I ca d[" Aval; ac;:âo
de Projetos Amb i enta j s.

E'

"90$ 4Q. 52.

tivos

E'

As denlals oito emendas propõem modif'lc~,ç:Of::S aot', ctrtltHN ..

712, que tratam da Not;:'l da Te5curo Nar..lonal -

Da aná~ I se da: emendi's rlS'-, €li. ~,;:, E 04 €' d':"= G;O' OO!" ra que ela$ 5E referenl, verificn-se qUE: ,; matt?:~n\ n.zlç:s <:I"ata-

cÕ!o, por 6ft' I"e-YEzt iJr ela m"is alti\ importânc. ;;.. "~.. l"~~, E}:tcUl;:áo das
. ações ~S5enc I ~ I $o à preservaçâo € conserv'e\Ç.âo do me I o amb i ent ~ E, pOI·
con$eguintr.:.
ao futuro do Pal's. não poc!.~:· ~Er objf:to CE ~DI'"€Clal;:aO r'
d€cisoão
de
fornlQ aprEssada e $uPE'rficlal. e:d9Inde., portanto.
u~á
maio!'" reflE")lQO. InclusivE' através de ampl .., cOfl~ultH C\O~., =E:"gmE:.'nto'E Q::o
sociedade diretamente envolvidos com a matéi'"la.
Além disso, hã <l, é1estacar qUE' Cl ProJeto dE LE.'I f:rll h.1 a trata da c:'" I ação dE unta NTN-Arnb í {'nta 1 que se- aest i na à IJt i 1 i zaçiio.
no
âmbito cie l.1ru ~rosrama OIJ Plano (vic(; tlrtígos 1º, ·caput·. (;" art~
39,
§" ·12 00 Projeto> de Convl!:'rsao dril DíVIda E;:tf:'rnn para fins
ambí«nbds, o c:I.tal nao 5~ encontnl dE'f'lnILo E'f,( RE'50'.u.:;:âo de: SenaaCJ FE'deral, confClrn,E' eetabclece o al"t. 52. incIso I), diil. Cons;.titulçáo (i\u"·
t:orizaç:ilo para operaçô["s e;:-}:tE:'rnar. de natureza f Inancelr"<:}.
Sob\"(:
a matéria dlPõe: ;;o,pe-nas IJlIt<'t RE~oll.tç~~D do Con~e
lho
Hon~tarlo (nQ 1~84( r d!. 16 d€:" Julho dE' i991), CjI.lC: InC}IJ"..I"". (,:5tabelecfi: qUE; as ·obrl9açÕI!S !n:tel'"na~.,dE luédio E 1.on9lj pri:\.::o'! de r~<~··
ponsa.biliaildc cio BC\ncc, Ccntl"'al dC'l Srê'oSI;· OIJ 05:
"'bõlUC occ'.:,"l'ente::.
d~
.u::ordos de re~strlJtlJração da d( .... id~" '.:l:lernõ:.. bl'"i:'Isilelra, de.
rer..pon5il.b i 1 i dade co Banco !:entral de:- tlra$1 ~. Sf"ri\o· COnVf!':'"T I dos r-r, 1\\0Edt\
nac;ional
lO plr~ l:wando Sé: sabe qUE' I::~lc!" T(t.IJlo~ não valel\í r,o mE'rCi'do intErn.acion:11 l\llJltO maíc. qUE: 30~; Cl' ~cu vc.. lcl'" dE' ·FaC'l:.

Por
OpOl"tllno, cabe Cllel'"t'ê'l'" qUE: io citada ResollJC;:úo nS
1.840/91 f~:,: referêncleI a IJma COllllssão Tácnica cc- Avalli:\ç:âc.' de ProJetos
AmbiEntais que teria sido 'ínstitui'da p~10 Decr{'to s/nº d~
2e
oe
junho dE 1991, il qUEm caber i ~s flJoç õe'.:' da cor.! i ssâo dE::" i dênt : cc.
denonlin."c;:ão qUE seria criada pelo' Dr-OjEtO de LEI ora eM aprec!1:l.t;átJ.,
Ou sej~, o 'Governo cr 10U a Canl i ss~c. e depo í E'.. VEm ped i I'" ~I aut Clt"' ;"Zi\t;ac:' .
parn tal il,O 'Poder Legislat ívo. Isto dá umn Idéia d\!t fornlil úEsordrma-,
da
c il\tC\bC\lhoao~onlo i'1 matÉri;',\~ de: !sUII',~. importânclt\ para CJ PaL ,
SEndo tratada.
Conlo
dec:orrÊne i i\ dt: todo L' enp.ost ü j UI9~H'10~ adeC:lJaoo
que
a parte do PrOJEto de: L~i qUE' tl~ata da qlJEstr\O ambiental <?rtc..
1Q
E:'
3Q) ·tenha tranlitãçi\o Em 5Epan\C10. fOI-a do regImE eSflcciâi
::;ç
tr~llitll\.l;á..;' (urgênCia-IJrgentíssiftltd. inclIJ',;IV~ parto "'''e'ri~lcaç:t:(j qIJal"'to
n SE" cl matÉI'" I a aeyl:' !1'f'r d í $C i p 1 i nadê<. ·)01" Ll" I ou po"· R~so 1-'.:..;i\o de
Senado Federal. ou por anlbl;\s (subd IVld ido~ O':i- terMOS) ~
Na hipótesE:' em que tal tramitação CIII se:ptlraoo venha H
sEr
conside-rada impossível. ver-nos-ít\mo~ leva.do~ a, pelo!:> ar91J1)lentos antes E',:postos, propor a ~>I.tpressão dos art Igoc 19 a 3º do Projed~ Lei.

tc?

SE'

vi~bilizad:A

iI.

minha

fl"rO?os.ição~

as emendas n!as 01,

02 e 04 poderiam ser fllelhor apreciada!S. em termo de: slJa oportlJnidadE
e pert il)inc ia.
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r:

dão
slJ~tencácljl(' -,,'H.I~ lnGt itutos de· Sntrcposto Aduani:'iro r
LoJB.
Fri\ncil
em post 0'0 ~ 8.t:r opp!' t O~ C:ct AlIlclzôn I a l" 00 NorOE-:.t E.
acop 1 anecEste"', àqlJ€l~5o, COlllO c:ncla.YE't. comércio-portuário'.:., inclUSIVE' mO .... lm~n
l ando. cargo dE:.' terec Il'"O!.:-, fc do B;;..nc:.Cl Nac: ana 1 dE C'l'"éd i to Rura 1 • ~
...
De
acordo Coom o autor \'!:<;ta matÉria estnrla
1ncl'.lídi.1
e"l prOJEta~, dE lEI de '!olJa ülJtor!c\ c;'.l~ ·$of"rcrli;\fIJ':\ olJstrtJl;:ão por raconetltuctonlls t'
!'"egllllE'ntaic..:.••••• FncE' ~complE'::idac~ c!a
enltmda.
ql.tE:
E·.. :igirl'\ t.lmil i'lnál i SE' mal"" aDUr'tlC;" CO;: ef"E'ito:::,
dE'
=u,,aprovação, E :.. ~::19ijldade dI;. tempo determlnaaa oeio reaill'C: dE tt'-ar.lI-·

::ó'es

~~d\~ ;l~~;~~l~ I :~~:g:~~ I" ::~:~.~ ;d:o~~~ ~~l~~ ~or~~~ I ~~~J~~o:l\1:~~:~e~t ~~~:

pelo nobrl ÚIJtor. Deputado Mauro Saf,lDa I o~

A
emt:ndi.l. li!;! .'J7 seglJE' na lllcts,ma linha .dt. dI;: nQ 05. :::i.~.
autoriza i:. E'mISS~o de NTN pare<. atendet' • '" ftnctilUade oe que i:r-ata o
art.
1Q dUo Lei nQ 8.205, de;:- 8 de Julho dE' 199~, com;, atlJal i::aç:á:o
dos
valores nel il cons i gnad05·, de+' i ne nova~ e mil! ~ prec í Si'-":
ctlnd tI;:ÕE'S
(característ. icaos> para E'missão da NTN's;., porém, talvc.:: por
cngilno
dE'
redi:*.I;:ão.
restringE,' B. [j·cfinll;:ão das>
c-e.ractl::r;"!!:,tlct\;.
i> r:NTN's E:mit ída<.5 para eo final idade de qUE' tt·at;, ti. Lei nQ 8.205/91.

Nc.' qur: c:oncerne a alJt (,r I zaç:ao parél- cr,tlssao em 50 t
de
NTN's
p"tlra
atender o diYosto na U~I nº 8.205/91. esta J"i, fOI
dôlda
pela
refcl'" idC'. lei. &ut\ndo à atual izaç:'ào dos .... ~lor€= consl9nado~
nil
Lei nQ 8.205/91, há necEssidade de lci·e'4pecíficl1'. de crÉdIto adicional
ao Orçamento Fiscé'.l dI'::' 1991. F'lna·imente. cabr;. ':':Z'ZI'" ClIJt.::·. iH'lE'~'[':'
de . conco,·darmo-;:·
Caril c' def'ill ição prc:: Isa da~
caracter- t' ... t lel'l.'·
(la<;NTN's, desêE" qlJf:. e(tend ida!:. a qualquer NTN o;; seru a c làu,::u1'é1 dE op!;ãt.,
pel<'\
varíac:ã:o Cill\\13íe\l qUE jlJlgalllos deva ficaI'" f'"!::-strlta
ao<:- título':"
parêl
t r oc. <'t por 8ônt.ls da O I'V i d':-I E;:t erntl Brt:l-~, 11 f: t l'"i:o < reconÍ'l€cell1o~
c.
enge5Sanll~nto que ist:o rE'prcsE'nt'ar ii\ pari:\ ü Gov~·rno. AsSo i l\l '!oOlltQ\r pele,
acatalllE"nto parCial dn. ~.'menda ..ne1 forma do 5lJb~t tt,jf: IVO qt.lF.' pre,ponno
segu i I'" •
(;,
emE'ndéO
nQ 08, relat i v'" ~, ..' • C <.\pIJf; • do ill"t.
712 110
PrOJFto
LE'i. pretendE- +cnder Q podt=:r' 7 ibEr'al6r 10 ca!5 NTN'~
CIO
pa9*,nlenlc,
de:
contriblJlr;éi~'-= soci·aic. H emenda l:arMuhll SUpriME' "'::press5c.
• dr-'sór
OI,IC" nno r.:,€' ver i f I qIJt" oPcl'"c,ç:ii.t., t:L '·F~9at E'
rcl r;;
SEI.!
Cftll'.:i$C'r·, qUE noa realidade se c.onstlt!JI n~ '.Ínlca !llQClf"icac;:fo propo!:.ta pelo G-:Jverno ~\ nOrlllli\ contida na Lei n9 8.177/91. Não Julsafllo'<- v~
l i ~a" :",: E'Jtlrnsão do podeI'" 1 í berat ór i CI. pd~b d I f H.ul dades opcrac 10nal=--:qUE:: ··el--tl enc.f'I'"l'Fo é., por outro ledu. râto concordalllo~ cor,l~. ;.upr.·e".~aCi c':;, E::pressão que: g .... rante ao Go....r-rno ;:, di"'eito dt.'. optar pelo
re!HH:l.tc",..Ãs.sir,., SOflIO~ r-l€:~,- 'íão aprovaç;{o de, E:ftl€'ndél.

.....
•• A emEnda n~ 09. do nobr~ Deput;rtdo Waldir Pires; propae a dllE.'rnç:ad do toe: ISO ... do p.rt. 52, qUE': estabE'lecc I,' '!frl:::!01ll'í~1
1110 ~as NTN· ... como sendo dE' V i nt e \';.' c i nco anos. A Ef'lEnda PI'"OPÕC ~ "'!õ"dlJl;:ioO dto mesll10 tlêlra vinte E: quatro lllEses. COl\1 bi',~~ no ârgufllento
de:
que
a cOlllbir:aç:5o dE<' ta>ras de juro altc..5 com pra;::oE'~:ce~!:iValllcritt:
longo!:r, podem le:v.,,1' a, quando da colocat;ao doe l(tulo~, de5<iºio~ que
prat icaml'<rlt€
ctel'"nl;o:ar iam enCQrgos financeiros ins.uportávr;:'ls 'aO le5>ouro.
Ape$~'t d,', PE'rt Inf·nc:.l~ do::: argIJl\1cnto~, c. e~t['c contrapõc-,::c <;",
necessldad€.
da eml5sâCl dE' t (tulo!:o IIlai'.. longo~ par", c. caso d<,
':roca
PCI'"
Bônu:
~a Di'.-:dü E::l:ernc.. BraE>ll:":r<o,. alérll do QUE o pra;:p c.':
a4
Jl'Ies~s, hOJe: ra::oavel, "OQ~rla s~' mostrar curto daqlJI a alguru
~el\lpo.
F;m flJnçâo do e~:po1:Õto 5011105 p(,,;lo ni:ttf aeolh Inlr<'nto (.I;' emEnda.
o
A p-menda nQ 10. CUJOS t\r91,llllento~ ~i. JIJ~t iflcação EStão
1 i9i\dos aos drt emenda nQ 09, oropôeo~, rE'duç:âc da ta::a 1I)i:\::illli;'. de
juros a SEr pag'-' pel;\5 NTN's pano. 87. il..CI. (E'M lUge\t" dos 12;' a~"". Clue
estão proposto:: no ProjEto dE" LE"i). Embora ca/llIJnguE' das preocupaçõES
do nobre -.... toor da eMEnda, face às taHa5 hOJe em ?r;it :ca no mercado E.

No qUE tange à ElIlendi'l. n2 03~ ~€ autor i a do nobre DePlJtado Vladllllir Pall1lElra, ela prOPõE a s'Jorl!!ssgo,dentrc a~ condil;oEs
para a atlJalizi\çl\o monetária do '0';;1.101-' nominal coas ~~ota~ cC' Tesouro
Nacional
- NTNp ·v;.\riação da cotação de venda do dólar dos E:stadoc:.
Un idotõ
no
nlErcado de câmb ia de taxas 11vl'"es, a ivulgada pelo
Banco·
Cs:ntral
do BrõlsiP. A aceitação desta eMenda poderi';\ VII" a provocar
sér los J:'roblellu,s ao Governo Bras i 1 e i ro no cumpr i mento de acordes i ntErnacionais já firmil.do$ ant~riormente pilra negociaç~o da dívida e::terna
do Par"""
os quais previram esta'l\lodal ídadc dE .. tual ização monEtária. Assin.; somos p~la soua não õlprovac:ão.

~,o~:~:e~~~:~~,) ~~E1~;/J~ :::: at>~~~:t~;~~ç~~~ :~o~~~M:~~~ ~:3;1I_1~~d~~CV i

A enlenda nº 05~ propõe a Inserção no ~rt. 4Q, de
p.rágrafo que autor i za
a eM i ssão De NTN 's com diltôrl. r«troti\t i va
a
8.791, para ntender pagi'numt o a i nst i tlJ i ç;ões f i nanCE i ri\S t;:efer i do no
art.
12 da "Lei nS! 8.2e5, dE' a dE Junho de 1991. Alélll dis5o,ela propõe
il extensio 'a estas NTN's da cláuSlJltl .lternat íva de opção.' por
ocasião
do res~;ate, p«la var,iação. CillUbi;.l,Q8R o P3rá9rafo 11nico do
art. 412 do ProjEto de Lei viabiliza as NTN's' que forelll efllitida~ pe\rél
troca
vDlunt~ria por Bônus da Dívida E~:tErna Brasileira, de €1Í\i5~io
do Tesouro Nl\c i ona·l_

3, O VOTO

a~ut

.

I~~çã:~~~re:~ :~~n~~D.n";a:; ~:~~~:'~~:a~o:o n~~:~~ ~~:~ I~:

p.ra
or
••nt.r
.tlJa1iz~do~ os vil10YES devidos â-; instituiçõ.,." 'f:inan~eir.G,
de: 'orma lo qu« t.eJaM _f€'t iVill!lEnte quitados os débito~~
..

.....re ... l"g'ar

ApEsar
(tel:l~e: as inst i tu i Ç;ÕI:50 finari.ceir"a-s ·'.po"derSo
que os.vll.lorcs aprovado!; na Lei n2 S.2eS/l?i'h.~""iarn si-

a

Finall\lctH€< 11 emenda n9 ~~ € idênt ICR à CE nQ 03: _
já nos pronunciamos pelo seu não al:olhlmento~

Isto
posto, .prOPOMQS a tn\Mitaçfi:o ~fll separado,
nOSi-t
.t~rlnos do·art. 57, inciso I I I , do R~gimento Intel""no, das pro~osiC;:ÕE5
~l,l~ .. ora
tncilrninhafllos à Mesa da Ci\l\1ara dos Deputados, Efll
11.t91:\r
do
ProJeto de Le i i n'i c i a'l, !iendo que para um deles apr.Esenfamos parecer
na
forma de subst i tut I vo~ sol i c i tando a l\lanutenç:i\o dn urgênc i a concedida.
P.3ra iil. outra pn.lposiç;ão, nOGSO parecer i: no sentido de
qlU-'.
!5~Ja trxt i'nti' i\ urgênc ia, retornando 'i\ matÉr ia -ã traAlit;l,çio
ord inár ia.
O .~ub$t i tut i vo ~ue apre,;u:ntamo5 agYt:ga contr i
i ç:ões das IU'lEn~.s ,farciallllente acolhidas, n05 terllÍos do Rel;l,tórío il.prf:Sentado,
e
alSluns outros aper:f'Eiç:oalbentos que julgaMOS importàntes e lZ5!Senc itl:s
p.r a
a transp"'I"Ênc ia d;l,s OPEY'ac;:õe~ qlJ~ ,mvolven) a coisa pt1b~ iCi\ E"
p.'ra o· ~uaprimento da Carga Hagna do País.r...)

bu

:~15~~~~~:~:~~t.~~~~d~.~d : i~~~:~~:ç~~p~;c~;~~C:~n:~Ca:a I ~~1··i~E~~:::
.antE reduzir 05 Itspa;as para que

isto venha a-ocorr.r • . '«i • .

..
Facf!' ao f!'Xposto e con$ i dltn~ndo QUE " cláu.u)a~ OPelo, pela varlaç:Sc 'caMbial ti pnrJudicia1 .. p.olltica dlt i:ontr~1: dQ
dir.\cH fl,seal SOMOS p~la aprovação parc"1àl da· eHnca eM t.lia.·
• :,.
..." ....nd.~ n'Q' I' aCreS.CEnta. 'lO t.~to ot:tQ ·c-.a,.u~· o .. ~t'.
.~.~p rrOjC't,Q a, .KP:r:•• "lo, ·:d~ndo-.It'PI"lor td"~t:s.,.os,T.lt;ul~rf.nt••

. -

~ ....nEira'5·

•.

Alr- (colas .. r«..p.c;t iv•••ote 'conf'oc._e-·"

. ..

Oecrit"fo

n9

~.,,~.d.VHlf91:l
D..sriSp
~Il 2i;;~ 1ll/17/in4...... tr 1"'_,
,
.
..,...
.:a:~3
• • u,; .;Jj, 't~--..-";:

IQ.'

m.....

Obi,~: O ~b.t.J,taiil;'I~:4li!,·o~~1"'tot ofer.c......
~ ,l;·~.Po""
.4••••:.~.WD~t:";,(~.H·
·~~it ..t.~~.
.!I"'lt~,..",",;,;"""

m..
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

fZce<'
PROJETO DE LEI NQ

Cr I a
da Not ~-l do TesolJro Nac I Doa 1
AmbiEntal
(NTN-AnlbIFnt~l)
e
d ...

o

r a"', pro.... i dênc

ell1

i:l.

dE' AVÕo\llac:ão dE' Projetos AmbiEntai~.

g 2º
Durante fl. vigênCia do proJeto. serão J iberados
Tavor da cnt idade E:·;Ecutora 05 I"fmdlmento~ prE"Vlt;tos no f 49~

E'OI

§
3º
Uma VEZ concluído o ;:.r-OJE'.'to~ ou verii'icil,do. no "'odo
ou eM partE. o descumprimento õas nbl'"igaç:ões Pilcb!.adas r por parte d<'l
entidadE
títuíar.
a Comissão TÉ'cnICl:' dE Avaliilc:ão dE' ProJetos
Ambltmtais
se obriga a transferi ... a ft""'JIç:ão dos l~el"ld,imentos.' no
todo
ou enl PiH.. te. a outros proJetos de proteC:Bo ambientê<.l poI'" ela il.?rova-

dos.
ç 49

A NTN -

AmbiEmtal

terei

valor nonllnal: mlllt Iplo

.0.

o Plano d~ Converslo da Divida Ext.rna. coa 'Ins d.
.ablentalp t~. f'o,.te a".lo Junto
c ....do..... 4txt.•caa.,
propiciando gradual conversio de d{vlda .xterna por d(Y~d. Int~rn~
~. po.t .. ri,or••nte ••• u p~rdio .~, ... utnlzac;io da r.nda .. rav~nlent.
do. juros par. -fln. a.bi.nt.I •• O. cr~dor•••)(t.rno. Int.r~•••da• • •
participar do Pl.no pod.rlo doar. parcial ou tat.l ••nt~ •••u. crHIto. par. proJ.to••• p..cíf'ICõ. d.. pr....rv.sSo a.bl.ntal. F.. lta • do.ç:io p o T... ouro Nacional e.itlrá yalor corr... pond.nt~ d~ NTN-A. cuJa
'v Igim: i . e.tá cond I c lonada à .x I.t'ne I. de ..roJet"o d.. ..,......,.I'c:.o
a.blent.l. O t(tulo ••rá·atuàllzado p.la varlaclo da"cotac:lo do d'lar do. E.tados Unidos. of'erec.ndo r .. ndl.ento d
:5% ao
0
..n.al ••nte. 11 • •,. utlllz.do co.o 'ont .. de flnancia.ento ..ara os r ..f'..r I do. projetos.
O proJeto d.. lei e. ~ ..la d ..'ln.. ainda a. ca,.actar(.t le.. bá.Jcas da NTN~ dotando o Pod~'" E)(~cut Ivo d. in.truMento de
maior f'l~)(lbllld.de para a .d.lnl.t ....c:lo da d(vlda ..úbllca .oblll'ri. 'ederal ao p.r.,tir a e.i ••lo de sérl ... dlf.renclad•• de NTN.
l'Justando 5U• • caracterí.t Ica. à conjuntura vill'~nt~ à If,oc:. da e.'s.10.
"r~s.rv.ção

CONGRESSO NACIONAL decreta:

r
lQ
As NTN-Aftlbllmtal serão manl.:ld",,~• . sob forn",<:t E.5crituInst Itulç:âc:. ~lnanCE'II'B de~ignad<:t pelo ~odêr P'.1bllcc.'. vincl!e::cclJI;ào de orojeto de Pt"~5ervaç.:ão -amb í elital. flOS t.Ermos
<::ljustadot
er.trr' a cntlcaoE: tibJlar- (:0 Pl'"coJE'to r=. d.Comi!"'s.ào
Técnlcêl

làd~s

• I - RELATóRIO

i;;\5'.

Art~
19 li c~'lada a NotFl clt' Te~ol.lrc Nr:C:lonr·.:
Anlbl€ntt<l.;
(NTN-AmbiFntal>,
para'lltdlzaç:Ro no âmbito do P"ogrõ;l.ma de Convf:f'"sãc
da Dívida E:.:tFrna par;õl fir,!=. amblE.'ntals~

ra]

~

COHISSIO DE FINANcAS I: TRISUTAclO

, DE 1991"

OIJt

"Outubro de 1991

se9ulntE'S caractel" 1st ic'Qs:
Cr$ 1.000~00 (um nu i

c ... u.t.

II - VDTO DO' RI;LATOR

zei ... os) ;
11 - atuali2aç:ão nlonetária do valor nominal: pela variaç:Qo
diâ... ia d;.. votad:" de venda do doll\f'" dos Estados Unidos no mercado dE'

câmbio de

ta:~a'S livres.

dív~.llgada pelo

Banco

Cent.... al

do

Brasil;

III
- taHa de juro!:>: 6.0:~ (<;ei 5 paI'" cê~to) ;ao ano Ol.l t'rac;:ão 'p ... o-... ata dles' sobre o valor nonlloal atuallzado.~
IV
- pagamento Olensal dr=.' jl.ll"os: nc pr lOleiro dia út í 1 subSEqÜente ao mÊs de cOI\lpetÊ'nc la~ e

v-

o ProJeto d.. L"'I nla 1.:583. de 1991. Y~lo ••• ta Co.t.sia" p"ri .ex....· d• • d.ls.,bl1Jdad~ Ir .érlto. Trat.ndo-.~ de ••tl....
r ia da ".J. alta rel~v'nc:la e "Utr n.cesslta .~r ur.ltnt~••ntii' ,.Qlll._
da. voto pel. aprovacão do .. roJ~to d.. 1.. 1. co. duas ~.end.... , ..1_
aprovac:io d. eM.da of'erecJda e. Plenária Ria 1. p .. la ...roVaelo ,ar"...
cla1 da. e.enda.·~gs':S. 7. nos ter.os d. . . . .nd. aditiva nSl
,,,,,!
sentada pelo R-;lator ~. p..1a reJeic:ia.d•••• ~nd ... d.. na•• 2. 3. 4.

i.,,...

de v 19Ênc: I a: v I ncu1 ado à e:·:e:cuc:ão tie: j..'ro" etos--de
P"'Rsll'l"vaÇ.ão ambiental "no âmbito do Programa de: Conversão da Dívidi:!
E:<tErné1 pardo f' i n=, ãl;A'h i ent ta I 5 ~

r

•

I)l"a::o

Se. no~ casot. dI:. qUE: trata o g 3~.

SQ

05 I"l:CUl"SO<;. ~ne

c:es5á"'lo~ para o· .f'inané iamento C/oc. PF{.,;etl:ll: J~i. aprc!>(mti'.C:o~ ~I Cor;lis5io,
indepcmdentEMEnte de sua ap;~oval;ão. t'orem inferíol"E!:> ao rí::.·:-,ó~

mEnto dc.'.,.. NTN-AIltbiental C'JJ~\ frulç:i\o d05 l"ent'lnlEintos será tra....sf'el"õda. '" COl\iiss.io r{,',:olherá ao Tesouro Nac lonal "" parcela ~HcEdente dos

t {tulo!:>_

Art.
29 A tibJ,laridadE Oi! N"N - Amolentitl E' cC' S'E".ls'rend imento5
não poderá ser- objeto de p4!:'nhor ali pel)hDr~. to
trans.feréna c:ualque:Y" t i'tulo. depenclE,:ra dE' prévia fi: eHPressa
autor lzaç:ão
da COMissão Técnica de Avaliaç:ão de Projeto:. Ambientais.

c: la.

Deputado FERNANDO .EZERRA COILIlO

Relator

:;:;r::= "MECER

DA CDHII.IlD

A
Coai ••io dE' F~nanc: •• Ir- Trlbutaçlo ••• r"nllD
ordinária realizada hoJe, opinou. unanl •••ente. ,,~la .d.I •• n.'.I1JdadE lt .. rIa aprQv",c:ip do proJeto' d. Lei nli! 1.1583"1 p cOl!. IlYaa
~••nd.. Ir da ~.~nda of'erecida .e. PI..nárlo nR 1, pela
p .... e 1.1
da.. de nRç :s e 7 . . . pela reJelc:lo da.. de nli. 2. 3. 4. 6.'
B r 9. 1e. 11 ~ 12, nos t~r.o. do .. ar~c.!" do relator.
Ect Iven'. ..re.ent •• o. S~nhor... o.p'utado.' I.,..ti>
Ga... Pre.ld~ntlr Ir Nelson lornl~r, Vlc..-Pr••1dent., .JÓIa .41t1tS'..
Luís Edu.rdo. Hanorl Ca.tro. Arno " •••rlno•• Oatt1l)o ~Iva, 1'''0
S.. ~.i.p Waldir Gu~rr~. F.r-nando 8~ZRr-r-. COttJhovOtl'uno, 1 ••.-ttD..
Ivandro' Cunha Li ••• Luiz Carlos Haulw. WaJter Hor-W. LUf"':I~".t1S
Pont •• Car,.lon Júnior. lUla DalI. Vecchf •• ·Slr.ío Gaudtnzl.l~I;
(,111 NettD.
Raberto.Ca.p.Ds, J.ek.on Pc".'ra.
Serra. ·.~11~
"~ndonc.. Hlir lo Ch~r.ont. Rober-to Torres..
IIIloJzlo Kercailant.e,
Paulo "~d.r lno. Ped,.o Novai. e Sérgio Bu..r-ra.

.'''evacl'a.

Art.
39 Fica o Poder EHE'CI.lt ivo autc.ri=:aclo '" c.onst ItUlt" i?
Comi,;s1:\Q Técnica tie Avaliação de PrOJetos Ambient;aI5~ DI"4!:'sldICe, :;,<=:lc
Mir;;i~trc' de Estad.. o da Economia. Fa2ench c r'1aneJi\t<umto.
"

f' 19 ~ COnllssão compete avaliaI" '7. aprovut" os proJO;::-~Qe: '=jl..!r
SE.'
enqlHl.drem no Plilno de: Conversão (Ia O ...... ic;a E;'ternt·. do Paí5,.
:Jar.õ'
f'ln5 ambrÜ'ntals.
'.

.9 29 A Comissão podcr;\ const ituir sl.1bcOmiSsôes integradaE
por técnicos de órgãos e: entidades governamentais ou privadas.
prob,:,verá

3Q
O Ministério aa Econoftlia~ Fazenda
servlc:o!: de secretarlt~ da COlllissS:o.

E'

PlanejamEnto

Art.
49 A em i ssâo das NTN - AlIlb i enta1 Pl"ocessar-se-c: sob
a
f'orma escrltur"'-l. mediante regIstro dos ... espectivos direitos creditórios. bem como di1.t: cessões desses cdreltos>. no Siütema CentrC'lll2t\do de Liquidação e d~ CustódlB - SELIC. por ln-cernlédio do qUõ11 '$€'rão
tõ:\Mbém
credit~do5 05 Juros e os resgate,: de! 'Jl'"lnc:ipal.
c;uando
t'or o Cõ:!.so.
Art~ 59
f'"ICê\t<1 i!>entos do Imposto de Renda os jl.lro~ prÇ*duzido9 pe-l;;\s NTN - AmbiEntal.

Art.

.lio.

6~

Art. 7Q

Esta Lei entre em vigor na data <:ie,sua

Revogam-sE'.' as di spos I ç:ôes

Bras {lia-DF F

@:nl

contreir io.

pub]

iC:B-

"o..

Sala da C01I i ••10 p

..

25 dt ••t .abro d.

'''1.
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PiO ísc!. ~ banc.oo.;; credol'"c!>. nao podcnlOs reconhecer o !.E.'lJ E'st.oqlJ(
ê\tlJi\l.
logo. qUl1iqlJer Programi;\ dE' ConYErsão da Dividi!. E~:lE'rna râ\l'
tení lE'f1ll imidadt..
Sala das St'ssó'c~. 17 dt. sd(1'mbro de 1991

~Art.

§

tegr",da!:o

por

3~~"

titnICO~, dt.'

vi\dt\~:

diar'" ni\ ilvalíadlo

E

3Çl ~
.
A Comi~.silo constitlJire:: subcond~t.õc~ i:lórgâo~ F Enl idadE'!'> gove- .... nanlE'ntal"- E pri"

I - A!'> subcomissõEs tcri:o conlCI objet ivo subsI<.tprov~ç'$\o do!:: ~l'"ojE'lo!> de proteçiíCl i\mhlE"ntCl.l,,"

I. . /j cl-

JUSTIFICATIVA
At:rl:'sc~ntl:-slE'.

ri

!iC91Jf'ld~lde dE' IJllla aval iaçao t~cnJca prc(. jSi\~ f!vil;õ'lndo
TlJllJro~ equ (vocos no proce~so dE' ê\provi\l;&'o doe; proj E'l: os amb i €nta'!i
i\

serem bE:nefic iados ..
Sala das SCSSÔE'~"

17 dE' scU.. mloro dE

ondr coubtr. o segulnt .. artigol

~~;~ ~ ap~~c~~~~'~;U~:;:~ f~~~~~r~~a5r~~~Il1:~:tr~~. t:;~~~

em
favor
f
InfErior
a SEIS mESES. pilra oprra;:ôrs la.strradas
Tesouro Nac i onal • '

EM

Nota

do

1991

Deput ado

- JUSTIFICATIVA

As NTN constitl~eln um titulo pljblico S~11I riscos.

correção

X;';;).

v i " ...ndo

plena,

juros rrais dE

rl:du% i r

Imposto

de

os

a.ex

a.a ..

12X prrv i etos na

Renda.

Poucas

(qUE

é

nossa

HrnSagEIIIl),

altt=rnat iVll.

isrnta

de

"!i 4Q - A Comissão Técnico dE' AVi:\} ii.\citJ de
PrbjetO'E>
Ambienti\ls sErá cpmposta pE;1o Hinistrd dE' Estildc. da ["conornia.
Fazenda tE Plan~JanlE'nto. PFl0 SE'cl'"lrtário do Meio
Anlbientf::,
PElo Secretoir-io de Ph\nE'jall'lE'nto do Hinistér ia da Econonda, Faze-ndi\
e Planejamento, por- um membr-o do Ministério P'íbllc.o da Uniao, por
e i nco
mE"mbros das cnt 1d.ades n~o gOVE"r-nilnlenta i 5 qUE atU;l.nl na
ár ea
amb í ent a 1,
sE'ndo assegl.1r~d;.. a part i c i paç:ií.o da ABEMA
(Assoe i ôl.l;âo
Brt!.sílElrl\ de t:'nt id~des do Heío Ambient€). Fc;.runl NaCional de Entidades do ME i o Amb i ente e da SBPe (Soe i edade Bras i 11: i ra para o Progresso da Ciência)_

tln

... -sr

pa.ralclo,

oprra;;õEs

um título de longo pri\%O (~S anos.

qUE

reduzir

dI:

signi+-Icaria

pari dois anos) pudessr

curt íssilfto
CI

prazo,

no

de

i nvest i lIent os

financeiros podrriam 51:1" ml\is ê\trativos. Âssim nio teria
PE ... miti

com

proposta.

vir

"OVER-NIGHT-,

sentido

.propOMos.

qUE

a

lastrear

pois

isso

retorno imediato da Espcculação f'inancll'ira, da tio

tCMida c desastrosa ciranda

fin'anccir~..

JUSTIFICATIVA
A Comissão Técnica de Av;t.lia;:ão de Projetos AlIlbientais
adlllinistrarâ
todos os rE'C:I.1I'"SO~ provlmient.es das Notas do TesolJ"'o
Nacioni\l Ambiental, inclusivE' decidindo quais projetos serão benef'iciados
com
esses recurso!>. Por isso il necrssidade dE' d'ef'inlr
prel im i narnllmte
os Membros da COIl\i ssão, aS5 i Il COMO a part I c: i paçi\o
rf'et i va
da soe i eclade. v i i\ 05 Membros das ent I dadE'5 nio !'iIov~namen
tais.
Sala das SEss(;es, 17 de setenlbro de 1991

f'in .. n·C:C'lras

invest idor
no

prazo

O

que sr pr'rte(ldl: portanto. Ê qUE

as

inst Ituiç:iilEs

C:010qUCM os pap,H? adquiridos do Tesourô, Junto

a oJlortunidadr d~
Midlo.

e às

UM

lnvest i.~nto rentávrl ~

instituiçoes

-fInanceiras

u ...

..os

"e,l,Iro.
relativa

rstabj] id-.de nos reocu,.sos capt'r.dos como e§ll'ntl:'s na rrc::olocacão dI:'
DE'putado

paPRls públ ice....

Sala das SEssões. 19 de settMbro de 1991.

Supri1ll~-sE o~

~rt

i905

H~. 4!'Q ~'

3Q.

JUSTIFIC'lInVA

Enquanto ngo f'or feitll. UMa auditoria cOIlPleta na divldl\
Extcrnà b:i\_si1eira. para idEnt;ificilr,MP5 o qua.nto realMIf!.te dIE'VE"'PS
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PRESIDENTE ( IbGen Pinheiro ) -- :Item 2 de. pauta.

Outubro de 1991

PROJETO DE LEI N° 1.912, DE 1991
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único ,do Projeto de Lei n9 1.583-A, de

MENSAGEM N° 522/91
Dá nova redação aos artigos 19. inciso VI, 23, inciso

1991, do Poder Executivo.

V, da Lei nQ 8.028, de 12 de abril de 1990, e 19,

Para oferecer parecer em substi tUieão à Comissão

i!!,

ciso II, da Lei n9 lL029, de 1l de abril de 1990,
dá outras providências.

de Defesa

1:10 Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, concedo a palavra ao nobre Deputado
(ÀS COMISSOES DE AGRICULTURA B POL!nCA RURAL; DE TRAB~
LHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVI CO POBLICO; E DE CONSTITUI
CM E JUSTICA E DE REDACÃO(ART.S4-RI) - ART:Z4. Ir)
-

Antõnio Carlos Mendes Thame.
O SR. PRESIDENTE ( Ibsen Pinheiro) - A ComilSsão dr

~

~elator que

De1"esa do Consumidor. Meio Ambiente e Minorias. pelo
no Plenário. invoca a :faculdade do art. ~7. § 3 tl

•

t

B represent:

o

regimentaL A matéria s",

CONGRESSO RACIONAL decreta:

Art. l '

O inciso VI e suas alíneas, do art. 19, e o inciso

V e suas alíneaG do art. 23, da Lei n' 8.028, de 12 de abril de J.990,

~~~~::;

para compor dois projetos. E cc.mo propõe o Relator que seja retirada

passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 19.

urgência do proj~to que se comporá pelos arts. 1~.2tl.3V e

av •

mantendo-Ge a
VI - Ministério da Agricultura e Reforma Agrária:

urgência para o projeto composto dos arts. AI. SO, 6~ e 7 1 • a Mesa submeterá
ao Plenário a. proposta do Relator) de levantamento da urgência/1ue é (".ompetên-

a) política agrícola, abrangendo produção, comercialização,
abastecimento, amazenaqem e garantia de preços mínimos 1
b) produção e fomento agropecuários 1

ela do Plenário apreCiar/de parte -do projeto.
O S~. ALOiSIO MERCADANTE - S:'. President•• peço

a

c) mercado, comercialização e abastecimento
inclusive estoques regulador e estratégico:

agrícolas,

d) informação agricola:

palavra pela ordem.

e 1 defê.sa sanitária animal e vegetal:

o

~.

a

PRESItENTE - (Ibsen Pinheiro) - concedo

f)
fiscalização dos insumos utilizados nas
agropecuárias; e da prestAção de serviços no Setor;

atividal'1e.

':O

g) padronização e inspeção de produtos e derivadon animais e
vegetais;

palavra a V.Exa" pela ordem.

h) conservação e manejo do solo e água. voltados ao processo
produtivo agrícola;
i)

O s~. ALOíSIO MERCADANTE IPT-SP.

Sem

revisão

do

pesquisa agrícola tecnológica;

j) reforma agrá-rJ.a:
1) irrigação;

orador.) - Sr. Presidente, então~ no que se refere ao aspecto ambiental,

m) meteorologia e climatologia;

a tramitação seria em regime ordinário; • no que se refere ao aspecto monetário, seria mantido o regime de urgência. Isto significa que vamos vo-

n) desenvolvimento rural, cooperativismo e associativismo;
rura~: enerqização rural, agro~nergia, inclusive

eletrificação

p) assistência técnica e extensão rural. 11

tar quando?

"Art. 23

,

~

.

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

-

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa "selare
~

v - no Ministério da Agricultura e Reforma Agrária:
a) Conselho Nacional de Politica Aqrícola:

cc que não fará votação hoje, porque entende que devemos dete nninar a pu-

b) Comissão Especial de Recursos;
c} Secretaria Nacional de politic~ Agrícola:

blicação do substituti'fo e a renumeração dos projetos, para que a tramit!.

d) secretaria Nacional de Defesa Aqropecuária;

çào siga no ritmo que o Plenário vier a. determinar.

e) secretaria Nacional de Irrigação,
Comissão Executiva do Plan9' da Lavoura. cacaueira."

f)

o

SR.

ALOÍSIO MERCADANTE - De acordo.

o 519.. PRESIDENTE ( Ibsen Pinheiro) - A Me81l vai submeter
S'"

-

.~,

.. ~\o............

~~

,

"Art. 19.

•

.

..-

A voto!> o levantamento d;lurgênC18 pAra o projeto que resultllcbs arts.
10,2', 3' e 8' • eon:forme proposta do Relator.
Os Srs. DeputAdos que aprovam o levant.amento dtlt.. urgência

permaneçam como se encontram. (Paus&.. )

~prOVB.do.

Os d01s projetos saem da pau~A para renumeração e traml t:

ção posterior.

Art. 2' O inciso II do art. 19 da Lei n' a.029, de 12 de
abr11 de 1990, co:rn a renumeração determinada pela Lei n' 8.1.54, de 28
da dezembro de ~990, passa a vigorar com a seguinte redação:

I

-

..

II - ao fusãó da Companhia. de Financiamento da Produção, da
Companhia Brasileira de Alimentos e da companhia Brasileira àe
Armazenamento, que passarào a constituir a Companhia Nacional
de Abastecimento, vinculada ao Ministério da Agricultura e Reforma. Agrária."
Art. 3 11 Os recursos provenientes das contribuições de que
trata a Lei n 11 "1 .. 291., de 1.9 de dezembro de 1984, serão aplicados no
de••nvolvimento da Gqtiideocultura do pais, mediante proqraaaçAo anual
aprovada pelo Ministro da Agricultura e Reforma Agrária ..
Art. 4' Ficam. criados e acrescidos à estrutura regt-ntal
do Ministério da Aqricultura e Refona8 Agrária os sequintes cargo. de
confiança e funções gratificadas: três PAS-l.Ol.S: nove DAS-10L4; na

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)
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M(lVI~lE"'T() ~1I:1)1(J

DAS-10l.3: vinte e quatro DAS-1.01.~2; dezessete DAS-tOl.l: trA. DAS
102.1 e cento e dezenove FG-l, - à conta de recurao. do Tesouro Nacional alocados ao Orçamento ,Anual do Ministério da Aqricultura e Refor1llll Agrária.

Art. 5 ~
Art.

/10

7.2~1.

IlE 19 DF. IJEZJ-:MIIHO
fu/lUlII ruo

o PHESlln:NTE nA ItEI'UBLICA.
f!

m:

l'm'

fOÇ(1

d"

I

ti,· a.fIO! {I..rcs mil, C1l1illhl'lI-la~ (' uma) H 4JHllI
(quntrn mil) VCZt'S (I maior valor de rt.'f(·u:m'j'l •

19~·1
l"rIÍlu/fo"

UlJlrJl"pulllllilJl 1/1"

sllh('r

qU('

o

-

(UTll ('

Jn·-lil.llt,tI N:tC'icHW! ll;l Pn'\'idi:-J1d~1 ~odal, ~:1() :)~ tiliito~
lmc~r,:ns fJ!H:n,IS., pnnlfl"iCaJ!'>. (' flH'vhll"'nciârio5 qlW incic!1"1ll ~u1Jn' as

Vl'~ da COllli5SUO CourdCllóldol'a d~. CriuC;.10 do C:lvalo Nat'ional

CCccN.

I.:ntld <:,,1 ..._ tUl [J.'.lH:::t<;,

CAPITULO lV

_

,\rl, 7~' A "\1l()rh~a(,"ii(J li entidades lu I'fi:';lÍl':lfõ, PUI:l r";plol':.~':i() di'
:ípll .. t:\s. :ltfl~lada flun viô.lbiljdndf.· ti'('ll;,'<l t· ('('OlliHUint • .<';f·,à "IJIlI'f''';~'/1
L1tr:~\ l'::; de Carla·Pnlcntc cxpt.!diJa pcl'l ('llIlli~:.:'io CCHlnll'lHidnrh .tIl
Cn.l(:'io do Cavalo N;:\('jollnl - C:CCCN, junt:llllt"Hh' ('11111 li 1,'IJIlnlllJ'ac.io·
tio 1'1:1nu el'l,,1 de Apo~lílS,
,
' ~

Parllgrafo único, A CCilllissüo C{l()lUI'IHl(iora d;1 CJiu(,.'iio uo C:lvalho n:lC'ional _. CCCCN podt'rü L'UJlCtll!,.'r. li titul,) f.'xIH,rinH'lllnl. pOI' pr:tzo a.iu superior n 181.) {Cl1uto e (Iitent:.\) dh.J~. tllõ,lori~~aç;in 1\;:11':\:

aJ (·xplur;lC;.io tli! :1JJ(1~,{a~: iI flfI\'i\', "111 id.1CIt·<;;
úl cxplonH::'io dt' nlOdnlid:\lhls d{' nIlo·.la ... !toio cnn',[:II\I"-<;
Plano G l'ntl de Apof-ta:; 1I/011101 c'l:.ll1l1.

. A.IC _12,. _As ('lllhloulc!; lHrií~ti{'n~. Ofl.tltui;·;:u1:ts dt! nCtl,dn rom (".la
h~I" dl$tl'll"llran. }'(,Ill"!;tr:i1mrnlt". 11.:";1 pal~aJtl('lIlfJ d~ pn~miC)" d,.vidu!t
nos l'IOJlri, ';lli'I~, clint1oll's c: pr.l{i·.:.iollai!'. II "I (urfe:, rt'!:ll'iOIl:lc1I1"i ('01;1
O~ uHimai:. _la~<,ificl.ld()~ t'1l1 c;lfl,l llún'O, ilJJlloltflJJei:J Ullll!';} illferior n:
11) 10";;· (dl'/' Jll1r Cl'lltol do movillH'nlCl Wll'ill <14' nIHl~.l;l'" do
!H.-~úl:i;.. v :":';,::,:'i'':. ;" , .• ::.~ Li .. ..; ":';J", t;.' 1<i;in.<. i'H' 'l.i.iirU1."
Jg\ll\] Oll SUllL'llOr fi '1.000 (quatro mil) VCll,'S u mnior valor de ccfcrê>Jtda;

r.':;'

h)
kint"o por I..'l.·nl\ll
!H'llú~tinlo t;t'Jlwslre. :--c.' CS~~(,
JI1[l'llor n ,LOOO (quu(lo mil)
ulll'ntal") \'t'i',t:~ o lIll.lj(U' vl.1lor
.

do movinwlllCl g~'rat de nl'n';til~ do
li\'('1' !iitln, (Im mr',di:l. "c,r 1I'IIn;;111,
c stlJH'rior a :O;UO (doi" mil ro qui.
cle I('f(~réllci~:

:) 3% (ll'('s por Cl'utO) do l1luviuwnlo l:I'l'lll ele npo:.l<tfõ

c1., IH:-'

~11I1I.111l0 ~"ulro:;ln,., M' ('sSt' tiver roidu. ('til 1I1I·'fU41. IH'\' IC'Ulliillo,
:1~lIill ou mfpt tOI" n 2.5(10 (lhwH nlÍl c quiI1IH'ntl\~1 (' :,lIpn lor :l GI/O

(' ,\I'I'I'lJI.O 1\

hL'ir.ccnlnr)
Arl, R~' A:-: tqlll',t;l'; ('In C(l11\JlltÍl;(".·; 11IIfi·:tÍl':l'; ,::, 1',,,10'1.111 "1'1 "f,·
tllild:t" nos recintos 01\ df'J1\'lltl{.tlci:l!.; 110'; !lipú.ll111111l!,. IW:,-::I't.!l·S (lU
~ltk~;:dt·:," 5ocióli!t das C'utidadt':) lutrbtícl~. 1'111 ólg'-'lIl'ias ~ otrll\"'s 11('
ar.(·n~{''' 1101' eta~ t\f'\'illH1I11.'nh) ('rl'(h,ltdlldo~_

Alt. 9:' As C'Ut.il.1;ldl'~ lHrfi&[icn~ :llllorinll!a .. POltl'l<ill Ill:lntl'l nl:011cin~ c' n~l'nl(:s, cn.!dcnciudf/5 ô\trn\'é~ de cnnvl"uins ("0111 ('nl illufl~~ ('('I1\~r
n('l('~ H'dirtdas ('111 outros l-;bl,ulos uu ;\'ll1llil'ipiu5,
&}" Og COlI,,\'nitlt'õ n'f('tido~ l1(1~.tl~ mlÍl:n \'i'~')lrll.~lIl nl'ú'~ 11011\(,1"1::1-

~H'I'n Combs:i.lI (;olll'd\'nadolo'l c1a ('Jia..-:lu do

(';1\':110 tl:II';Olllll

CCCCN.
§ 2~ I:; iUl1fi:It1<;lí\'l'l n t'outf':l\'l'I1(,':'íO dC'.'nTn·lltr di' apo:.líl'. ~1l111l!
l'orrhl,l" dt, (":t\'ulo}., Jln Vbt.l no :Irlil:o [,no ~ :t:', alim':I li. do 1)1'1'1110,1. i
n~ 3,!;·'S. dt' :} c1(' ou: \1111 o de 19 li. {' no ':'Irl íJ',O fi, ,. dn J)f'l'II'1 (J,Jr'í n~ C;.~~!iH.
dl\ lO dt, fl'\'l·tt'iro c1e H)I1.

CAI'J'rUi.O 111

l'!ü miuiuw !l7','; (w,v"lll:t c' ,";/'1(> l'f1l ('c'ulo) dno: "'I'Ul:,',~,
c outra!:> rc.'C(·itôlf, lU! fblícas <1<' 11ual<J\H'f 1l<llll1'C'/n.
dl'dllzÍllo~ (I!' C'111:argn5 lrahalhi~'la~,. Jltl'\'iclc'!lcililinfo (' n~ {'1111lriIHlit....I1'!oo
dt·\ ida~: n COll'li:-.:-ilU Coor<!('uaoorl1 da ('1 ilH:ÜII cf() Cu\'nI1H' NlIC'j(1I1;.1
CCCCN, !ol'nio <.'11l11l('g:Hl11:- ll:llll nl('IHlc-1' il~ (h'~;JlI'<':I" dI' il1ll'll'~.!.I'
t\lrfi~tico, ul:',~jm COl}sidf'l ílClô1~ n~ quI'. J)(1I' qU:.t1qtH·r fUrJll:l. dip"1I11 1'1'f,COIl1 llJlO!;tn~

('

11(1 lll:ixim(l :i"1

o maior valor dC! n'fc~r['ncia,

,

CAPiTULO V

Art. 13,

A nplicnção dos cccurr.ü::; rccehido$ pela

Comis~ào

CO,Jr-

\lc>Hudor:l,d.1 Cria(".io do Cnvali) Nacional - .. CCl'(·N. f:lr'~a' li Illt'llillnlt"
phmo :1n~lal, aprovado peJo l\Iinistto dl' E-.;t"H.ln da Ag:riclIltura 111\'-\ ~e
gointN" l'}rt'POl'çÕCS;
ai 60% (s\:'st'cllln por ("t'nto) (lOS ó\j!:i()~ d" /I,dfllillÍ<;traçll(l
f't'dcrnl com rC:->lHm:mhilidi:l~la nn cd:H,;.ln du (':\vnlo nl'dnnnl,
0(.'0\ como, CTn fOl'l,HI dt, l~ufl\'('n<;;lu, ÚS C'lIt.i<i'H!I·,<: .aio il1{f'r,rõ'n'
h'~ du~ quadros 0nqucl:1 :Hllllinistr:lçún, CiI11lt~l1hntl"l~ nrl c'mp,rr,o, no fomcl}(o Ü l'l'iaç.io {' no aprinlCH ttnlcnlo do ('qiij(!('o 1\i1cioIInl, ni jndtlida~ tiS l'lI1 id:ldc~ incUJllhi(I;l~, dl'l f'~l'I'IlC;;ill cl,' r.t'l vi
dt. n'l~j::;II'O gf'u(':JJill~j('O rJ;l:; (Hv(,J f,U O• J fll:i1'" C'1: i:.le'lll.·" no

Pais;

Art. lO.

J~I·nd.

\C(';4..'S

nus llccttn;os d.1 CCCCN

{V!->

11:1 Arn'('"t1t1rl(':i(l dm: !':lI(;cltllh'~ c' ~.II,'1 !IN(in;II,fÍo

alo lk c'oOrrit1tl {'I li

fl(lf

Cl'IdtlJ

~ln,i)"L'~~;i,d,,~" 11 1:

:\1'(- G~'
A n·ó1lil,íl(,'.10 dtO curridn~ d(· (';\\'.110. (:om p;.("lor:'u;iio 111'
tlIH1:-1,Hi, Ó Iwnnitida 110 J'õ.lis COIn ól finnliti"tcll: df' ~'Hlprk 0:-; H'cur~CJ·' UI"
c(,.'!'~;idos ti coordenaçãu (! rj~;c:lliúH:;:i:u Utl (·qüitlt.!{}('ul(1l1':l nariomd. ali'"

CU\

nll'io

,,' § ;1,~' _' A :'OUIl i,h:d::~() ft CI}Il~is.qiu'Conr<h'n:'lIlllla da C'!'Í:q:.ill elo Cn\ .. o N.lr Hlll.d ". ( CtN, fj·rC·nl1ol IH".tt' arti,~(,. l';1 ('nnllihIlÍl'.iu. C'UI11II

l'Al'lT\lI.O I

peito no tulÍt' (tu [tP

1.0""

§ 1 ~ No ... ;ill'lI}{' P~I"l.\ npunlç:lrJ {Ti:! C'olllrilJuiç'io dl'Vj,t.1 ü C{l1ui~são
COCJrd-:-llíllllll.1 da CJWÇUO t11l-C;n';I!v .\';JciOlWI -- CC'CCf\'. ('Uln h.\s(' nn
la~C'Iu IH"ICl·~t,.lal de que tnlla c},l~ nrtir.:o, scr{t tll'~pr('T,,,l-ln ti fraçiio inft>rlor no .m'llo!' vi.11or de n:·ft·rénda. li<-' moelo qU(' o ~nq·l.lfJrnllll'nln r.C"
fuça prC'cJ~:lIlWl1tc d('l1ll"Q dos pC"rr:{'ntuajs fhnrlo~ para clIda ílJifIU(jl~,
~ 2~ A ("cHllri1Juiç:io SCl'Ú rt'l"Olhida, IIH'll'HI]IIH'ntl,', <ln B:IllC'o elo
Br'I~J1 S: A, ('111 conta do Fundo F('{h!rul Af-~I'()pl'cui.Írio do !\Iirti:>tl~liu díl
J\gncllltul'~, at6 o dia 10 (dt'I,) de cada Jll('~ ~1"':~Uilltl~ no \'l'lItil.10,

)0 FlJIu:ivlWl11C'lllo

3ull-ridos

(f'Ulllj

ncim:l dt, 4.000 (quatro mil) \'('l,('~ o lnnior \'l:llor
di' f(·f(·J"t·nt-ja •••••••••••••.•.•••••••.••.. ," •.••

Conf!r('s~u

eu sunciono D s(.'guintí' J('j:

TiTlIl.() 111

do'>

(uu'i" lHH

(UIIIIJ(\1 ("('lItH1

"'i' II/II.tl.,.. d"

AlividudlJ Turfít.tícn

110

f1,r,':;.

rCf"I('lH'la ••.••• _ . . • . • . . • • • • , . . . . • • . • • . • . • . .

l'I~''''w "flI,ft li'·

nacional d<!CTettl

illlll:1) fi

7.P~> () }JJ;ljOl

Bra~ilia,

LEI N?

Im Al'OSTJ\S. 1'011 III';UNII\O.
ANTi I(i()/(

~11';S

2.500 (<lu:,,!> mil t· q\linhpu(nf) V('
v:!JCJl' dc' Jt'fe·rt,lI{,ia
"
de' ? flOI (ltuns mil, C11Iinh(,tltn!'; (' llrTHJ) .1 :Uj(lO
(tn\~ .. nd~ (' ql1iulH'l1tUH V(·.';('!'; o lllõlillr valol dI'
clt, 1

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçAo.
Revogam-se a~ disposições e!O contrário.

6'

Quinta-feira 17 20075

ltlt,~;

por t'C'llLOl M'roI tltíli/;Ido In!!':l ur. d(' . . IH·}.é1~ I'('ruis da~. t'l1tidntll':; fUI (I!;ti,
{'U~,

{; 1 ~ Ah d('~Jl(,g:'5 (' n'c«itils 1'(·(t'l ida}. 1H'~t(' l\rti'~t. f\('t':io dl'(al/I:l'
das COI;) pI:l1lo dt' {'otlt:l1JilÍll,Hh, 'l1IJ'o\"Hln )wla Comj .. ~.:ifl Com df'lI;l(lll! ,I
d':l CrÍíH::iu <IH C.tl':t!n N~ll'illn:d - GCCCi"
§ 2~1 A.~ C'lllill11l1t'!. t\lr!íslkm. n]III·,,(·nIMúll. illlu:dlll{'nlc', il (""lIi'"
~;1{1 COOld"n:ldiJl'íl du Cllilt.';in elo ('ando J\';wj(HWI _. ('('('('N, H·l:lIÚllo
df' firnm <1(. â'uí.liloriu. 1q',alllH'n{(' ('t.,(n!.C'It'dd'l. t'('Jtifilíllldo (I ("UlllJlli,
ll)C'uto do di~Jl{).. I(l IH'SU' ':Irtigo,
AI'" 11, ,-r.~ (·ntirl:ult·... turfi~tklls fj('lI111 f.lljl·ila!, no p:lnilllll'nto
JlH'IlS.lJ de' UHH\' -contrihuil,';io ia COlllb~,;in ('rlUHh'IHIIl(llll .101 ('Jj;l~"lll fio
C'I\'alo N:\l'iOlial -- CCCCN. c1l'~linncla ia !iIl,l OIdl1lh;i..,tl.lçlin. :lO df",t'nv(li \ inH'nill till:'1':.lti, il~a'~.':- lig'H~d:'l ~ t:'\lr.;,J~",,,:ü~t.... (i r....... 1'ó.L> ;; o.:, ::~::_ i!::;
il~ :';(IC'iC'cl:l(h".,('~ iI.!_ ('Htid:ull'S llllfí!-.líl'W,. ('n1c\ll:ull. c,,1l)1l(' Cl \:111'1 tfllal
do movjml'l}t~i'fl\~l 011 d(' ap(l!-otns do JJll'<, ltnll'1 ilH. tI(· :1( OI tio ("1111 .1 ·.i·
F,Uiutl' tnilt'la IH'rCl'1l1uaJ-

1J) 35~i, {trintn (' dnro por ('{'uto) ('m forma dC' nmdlin ('Ollf'l'dido il:o. ('ntidnucs lUlfíl'<lkn~ CO!ll m(lvj!llpntn dr' flllo!':lns, 1'01
l'('união, infC'rior n ~.5(lO (rll\3~ mil (" q\1illh(·lttu~.1 "('7,C'!'; n 11Iiliol
",nlor dC' rdl.'r{oncia '\'ig.... nl(· no Pni~;
(") 5% (cinco por ccnto) C'nl form;:, de 3u,.;í1iff Uf'!itill<lr10. (,)-c1usi\'alllC'ntC', à t\$sbU:'m-in social ;I()~. profissiollni!" do lUrff' c'
C'l1\pH'gndps dos hipódrolllos. dns nrl'l1das dt' nllofül~ (' dof.. JH1~'
Wl'l dC' {Oll'lCnto. bCll1 ('omo aos 5('\15 dt'pcndflult.'fl, é'ltl<l"'t'f: das
rcsJlc: t\\'n~ cnlidadNi lurfislk~s? lI1<!dinntc s(Jl~dtflÇ;io ?('Míl~ it
Con1I~~S<lO CoordC'nndora dn Fnaçiio do C.n·.d{1 N,H'IOIIÔfl -

CCGCN.

.

§ J ~ o's recursos lll('ncjonad(J~ na nlinca n d(lst(· arl igLJ, 11ndN rIO,
t:nnl'l;)n, fi('r llplictidos )'lí'la COl1lis~{io Coürdenadora da Crinçàc. do Cavalo N acionl.lJ - CCCCN na or~aJ1izDt.'<i(l ou 110 11110U, dC' projplos r5JH'cifico~, ("onr;r<'R~O!'> <' oulr(l~ ('\''''1\t(1~', ),<'lU como n .. ('Ollf-('~~il.o d(· 11(,1·
~n~ de (';.lutll1'õ p:lr3 ('sJH'cia}j/>a<:~io clt' ~1{'dil'("!.ô V('tf·riIHiIiCl~. ~nole("uit;
t.n:=; c Eni~('uh('iro~ AI:r6n(llno~ no inlcr('sse da ('qüidl,ocu1t \11 ti naciom:1.
~ Z~ (} tO\I"i]i\1 U1t'll\ il>lI.:llt! U;l aHm'u " (it·~{c nliÍl~l1 f:t'r;, dl'stilHHiu

a c.hrab em hipúdrmno (, C'(lnr(:~h[l{I cll) pr{'miog, bem a!"5ih) (lutr:IS Jn"d'llitludr:~ de incC'ntjvQ fi "J'Ínç!to do cavnJo de corrida. atn\\'l'~ de l1ju~rcl:i
com outrn!; ('1)liclnd<.·~ pri\'ndm., Jnf:dinnt":.' soHcitnção iJ Comis5.1o 'Coe,rdc'nóidorn du Cl i"c:ão do Gav.llo Nacional - CCCCN (' (h~Ji1ll'nlçiio do S('u
Picn:irio_
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As <'n( i\lnd(>~ t llrfl!~l iral-o náo c-nqU<HJradus

nrtij'o pnuf'Jilo hClIdkinr s<' do l)m;ilio con('Cllido.
J(.. rida~~ no UC'gu!:unC'nlo t1l'~t" l(·j.

"4'
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VIII - MiJlistério da Iníra':'Estrut.ura:
a) gcologiil, recursos minerais e energéticos;
b) rcgirne hidrológico e fontes de energia hi-

aJin<'n 11 de: ti'

n:l~ ('tllldic;<i('<'; ('~t<dJ("

dráulica:
c) mineração e metalurgi31
d) indústria do pe,,:-rõleo e de energia
Cll,

LEI: t:t:.'

8.028, de

12

de

abril

inclusive nuclear;

viário;

de 1990.

.

elék~-:.
~

e) tran~portes ferroviário, rodoviário e agua-

fI

(VETlIDO).

_.

9) marinha mercante, portos e via~ n.avegiv eis 1
h) participação na coordenação dos transportes
aeroviários, na. forma da lei,
i) telecomunicações, inclusive administração,
cont:rolc e fiscalização da utilização do espectro de rãdiofrcqüências1
j) ~erviços postais;

Dispõe r.obre a organização da Presidência da República e doe J.1inistiírios e dá outras providências.

IX - )tinist.@;rio da Ação Social:
a) assi5tência social ~
b) defesà civil:
e) políticas habitacionais e de saneamento;
d) radicação de populações, ocupaç5.o do território' e mi.qraçees internas.

. SEçllO II
DOS MnUST~RIOS CIVIS

SUS'SEÇ1iQ IV

Art. 19 - Os assuntos que constituem área

ele

compeDOS ORGljQS. ESPEC!PICOS

tência de cada Hinistério Civil são os seguintes:
I - Ministério da Justiça;

a) ordem jurídica, nacionalidade, cidüdanii:,.
direitos políticos, garantias constitucionais:
•
b) segurança pública, Polícia~ Federal, Rodoviária e Ferroviária Federal e do Distrito Federal:
c} adminiF':tracào p("nJ.t~nc1ári.. :
d) estrangeiros;
el documenta.ção, publicação e arquivo dos atos
ofIciais;

Art. 23 - São órgã,os específicos dos MinistérioD

I - no Hinistério da Justiça:
a) o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa
Humana~

b) o Conselho Nacional de Política Criminal

Pcnitenci5ria;
f) defesa da ordem econômica e

metrologia

le.

e

propriedade

indus-

trial;
II - Ministério das I<elacõos Exteriores:
a) pol.ítica internacional:
b) relações diplorn5t,icêls, serviços conzulares;
c)
participação nas negociações comerciais,
econômicas, técnicas e culturais com países e entidades ústrangeiras;
d) programas de cooperação internacional;
e) apoio a delegações, comitiva!'> e representações brasileiras e,m agências e orga.nistt'os internacionais e
multilaterais;

de criiJ(;5o e

Eyprc~são:

f) o Conselho Nacional dos Di:reito5 da Mulher:
g) o Conselho N6.cional de Scguranço') Públicc:;
h) o Conselho Nacional de Hetrologia~ Normalização c Qualidade Industrial;
i) a Secretaria Federal de Assuntos Legislativos;
j) a. Secretaria Nacional dos Direitos àa Ciê.adania c Justiça;
II a Sccret.aria Nacional de Direito Econômico;
lO) a secretaria de Polícia Federal:
.
nl o Arquivo Naciona11
o) a Imprensa Nacional;

lI! - Ministério da Educaç50:

II - no Ministério da :Educação:
a) o Conselho 1:"edera] de EducaçãQ;
bl a Secretaria Nacional de Educação Básica;
c) li. Secretaria Nacional de Educaçâo Tecnolõ-

a) política nacional de educaç50:
b) educação, ensino civil ~ pesquisas

c

e

° Conselho

Nacional de Trânsito:
d) o ConsE'iho Fedp:ral de Entorpecentes:
Liberdade
e) o Conselho Superior de Defesa da

c)

gal;
g) indiot>j
h) registro do comércio

ci-

via:

c~tcns5o

univer si tritias:

c) magistério;
giea;
d) cducaçoão especial;
d) a Secretaria Nacional de Educação SupClrio:.;
e) o Institut.o Nacional de Est\1do~ e Pcsquü:az
IV - Hinistério da Saúde:
.
Educacionais;
a) polí.tica nüc.ional de saúdt!:;
f) a Coordenação de 1\perfeiçoamE:nto de Pe"F.soê:.l
b) atividades fllédica~ e paramédicas~
c) ação preventiva na área de saúde, vigilância' de Nível Superior;
sanitária nas fronteiras, nos portos e aeroportos;
IIJ - no Mini:>li:'rio da Si:iídc:
d) controle de drogas, medicamentoEõ e alimen8) o ConsC'lho N<.tciollal de Saúde;
tos;
e) pesquisas médico-sanitárias;
b)
Secretario Nacional de! Vi9~1&:Ci~ s~nt't~,
ria,
c) a Sccret~ri a Nacionn1 nf> l\f".f':J sten":2.n a s~
v - lUnistério da Economia~ Fazenda e Planejamento:
de,
a) moeda, crédito, instituições financeiras,
capitalização, seguros privados e poupanço') popular;
IV - no Ministério da Economia, Fazenda e Planejab) administração tributária;
c) administração orçamentária e financeira, cmmento:
a) o Conf"clho Nacional de Pol3:tica Fazcnaãrie: .
ditoria e contabilidade públicas;
b) o Conselho 11onctário Ni:l.cionu.l;
d) administração patrimonial;
c) o Comitê Brasileiro da Notacncle:.tura:
e} comércio ex.terior;
d) o Conselho Nacional de Seguros Privad.os;
f) negociações econômicas e financeiras com Goe) a Câmara Superior de ReCurson Fiscais;
vernos e ent.idades estrangeiras;
f) os 10, 2Q e 30 Conselhos de Contribuint~s;
g) desenvolvimento industrial e co;r:('rcial:
9) o Conselho de Recursos do sist.ema Finallc:eih) abastecim!?nto e preços;
ro Nacional;
dil~'etriz.es c proposta~) o~~::~~~~~~a~~ planos econômicos, projetos de
hl a Procuradoria Ger.l1 da Faz~nda Nacional;
i) a Sccratariü Nacional da Economia;
j) estudoz e pesquj Ri;lS .sócio-flconômicest;
j) a Secretaria da Fazenda Nacional;
1) &.i.&t.~ln<lS cartogrú1ico e e.st.atist.icos
nacio1) a Secretaria Nacional de Planejamento;
nais;
ro) a Secretaria 'Especial de Poloitica Econô;niVI - !-Hnistério da Agricultura e Reforma Agrária:
n-) a Escola de Administração Fazendária:
a) produção agrícola e pccuãria;
b) paulonizdçüo e in~peção de produtos vegetais
V - no l-tinistério da ligr.i'Ç1!ltura e Reforma Agl.·ãe animais e de insumos utilizados nas atividades agropecuárias;
c) reforma agrária e apoiO às atividades ruria: '
a) o Con!iclho Nacinnal de Agricultura;
rais;
b) a Comis!>ão Executiva do Plano da Lavoura
d) meteorologia, climiltologia;
Cacaueira;
e) pesquisa e experimE:'ntação agropecuária;
c) a Secr&taria Nacional da Defesa Agropccltã~
f) vigilância e defesa sanitãria animal e vegetal;
ria;
g) irrigação;
d) a Secretaria Nacional da Re.forma A.grâr1ah) assistência técnica e extensão rural:
e) li. Secretaria Nacional de Irrigação;
,

a

VII - llinistério do Trabalho e da Previdência Social:
a) trabalho e sua fiscalização;
b) mercado de trabalho e politica de empregos;
c) previdência social (: entidades de previdêneia complementar;
d) política salarial;
e) política de imigração;

VI - no Ministério do 'trabalho e da Previdência So-

cial:
a) o Conselho Nacional de SeguridaÇle Socia.l;
b) o Conselho Nacional do Trabalho;
c) o Conselho Curador do Fundo de-\ Garantia por
Tempo de Serviço;

Outubro de 1991
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-------------------d) o Conselho de Gestão da proteção ao

Traba-

lhador;
e) o Conselho de Gestão da Previdência Comple-

mentar;
f) 0; Conselho de Recursos do Trabalho e ,Seguro

Social,
g) o conselho Delibera"i:.ivo do Fundo

ao Trabztlliador;

dQo

Amparo

h) a Secretaria Nacional do Trabalho; .
.i) a Secretaria Nacional de Previdência social

e Complementar:

VII - no Ministério da In~r~-Estrut~ra:
a) a Secretaria Nac10nill de Jo1J.nas e

!li";

Metalur-

101 " S..,.."tiu:i.. ",.don&l i:& J:n&rgi&,
c) li Secretaria Nacional dos Tran~por~es;
d} li. Secretaria Nacional de Comun:tcaçoes,
V~II - no Ministêrio da Ação Social:
a) o COllúelho Naciollül àe Serviço 50cii:!1;

-h) a 'SecX'ctaria .Naeio,nal da
c) a Secretaria Nacional de
d) a Secretaria Nacional da
e) a Secretaria Especial de
.
f) a Coor"denadoria Nacional
Pe5Roa Port.adora: d~ Deficiência.
LEI NO

8.029, de

12

de

Habitação;
Sanear.l~ntoi.

..
Promoçao. SbC:L2Ü i ..

Defesa CJ,Pil;_
pa:ra Integruçao de;'

de 1990.

abril

Dispõe sobre li. extinção e dissolução
de entidades da Administraç50 Pública Federal e dá outras providências.
.
Art. 19 - As entidades a que se refere o nrt.. 29 da::;ta Lei sucederão as fundações nele refcridatõ, nos !>CU5 direitos c
obrigações decorrentes de norma legal, ato administ.rativo ou contrato, bem assim nas demais obri·gações pecuniárias.
.

Mensagem n' 522 ;i _..I.
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QUanto ia. Secretaria Nacional de Reforma Agr'rl~, optati,.. pela sua extinção,'. porque sua ação coordenadora nio vinha,
corre.pendendo ao deaejado, uma vez que a :função -de .u~i.ionar
apenas uma Entittada - Instituto Nacional de Colonitaçio a Reforaa
Agr'ria - gerava freqüentes conflitos decorrentes da dup1icidatfí
de atuação entre o órgão central e aquela Autarquia, coa retlax.o.
prejudiciais ao dasenvolviwento doa trabalhos de a.lJas.. partea
~vol'Vida••
labi~o

7.
Iquaaenta, propõe-.. a peraantncia, no
Pasta, ~ ~loÇação de ~urso~ para. e~e.~to de
eqüideocultura, lIediante programação anual aprovada
da. Pasta, de conformidade com as disposições d;" Lei
19 de dezembro de 1984.

deata

ap1icaçio na~
pelo titular
n' 7.291, de

8.
Finalmente, para
possibilitar
ao
Ministério
da
Aqriculturae Reforma Agrária o pleno exercício das novas funções
coniGubstanciadas no anexo projeto de lei, é sugerida a criação e
acréscimo à estrutura regimental da pasta, dos cargos em comissão
e
funções
gratificadas, constantes do quadro
em
anexo,
representativo de incremento de despesa de pessoal no valor de
Cr$ jZ2.613.858,12 (vinte e dois milhões, seiscentos e treze mil,
oitocentos e cinqüenta e oito cruzeiros e doze centavos),
correspondendo· a 17,76-\ em relação à situação anterior, à conta
de recursos do Tesouro Nacional alocados no Orçamento Anual do
Ministério da Agricu~tura e Reforma Agrária.

9.
.
A. vista do
exposto, estou convicto de que Vossa
Excelência acolherá o anexo projeto" de lei, porquê traduz UlII.
imperatívo da nova Lei Agrícola e das diretrizes contidas no
Proj eto de Reconstrução Nacional.

Valho-me da oportunidade para renovar a Vossa Exceléncia
protestos de meu profundo respeito.

db d~ ..c/~Z-i/b

~tj(~~

Excelentíssimo5 Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos tennes do artigo 61 lia Constítuição Federal, tenho a honra de
submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de
Motivos do Senhor MinístTO de Estado da Agricultura e Reforma Agrária. o anexo
projeto de lei que "Dã nova redação aos artS. 19. inciso VI. 23. inciso V. da leI nU 8.028.
de 12 de abril de 1990. e 19. inciso fI. da Lei nO 8.029. de 12 de abril de 1990. e dá OUtra."

e Reforma Agrária

QLWlRO

OfJ1tIln~~ ~E~~'~ ~,"l~v.o

FlJl~S

E
ClATIFlCADAS DO
I'IIMISTEIUO DA AGRICULTURA E REFOltKo\ AllllAllA

providências".
Brast1ia. em

03

de cutul::a:"o

de lY9;

I
•

CCXllGO

I

CAlGO/FUMCAO I
I

I

I

1

WllO$EFUllCOES

UM~~~OI l···;;~~;;·;;;;~···i····;;;;~·;;;;;;;···l
WOOS

\.
VAlIACAO

1············································7·lvAl.~(crS
laTO. IVALOl{l:r$ f,GOJl aTO. lVAlc«(crS f,0011

',00)1

1···············+···············..·····•···············
IDAS

1
I

101.6

Excelentissimo Senhor Presidente da República

'
,

!

101.S
101.4
101.3
101.2
101.1

Tenho a honra de submeter ao exame de Vossa Excelência o
anexo projeto de lei que modifica diRpositivos das Leis nl~ 8.028
e 8.029 r de 12 de abril de 1990, ti fim de viaDilizar a
adaptação
da "trutura organizacional do Ministério da. Agricul'êura e
Reforma' Aqrária llOS mandamentos das Leis nls 8.171 .. 8.174,
respectivaJll!nte, de 17 e 30 de janeiro de 1991 ( 'Leis Aqricolau),
.. aolS ditames do proj eto dlll Reconstrução Nacional.

I

102.3

I

2.
Nesse
sentido, propõe-se a criaçio da
secretaria
Nacional
de' Politica Agricola,
cujas compet6ncias
básicas
o):)jetivlllD respaldar o exercicio das atividades de planejaJleIlto
agrico1a, • tallbé. daquelas ligadas a e.t~dos econ6J1icos e de
mercado agrícola, apoio e fomento à produção, cOllercialização,
abAeteci_nto e armazenagem agrícolas, ):)em como desenvo1vi.ento
rural, ai incluídos o cooperativismo, o associativislIO,
a
energizaçâo rural, a Agroenergia e a 81etz:ificação rural.

conson!ncia com a referida Lei". ó planeja.ento
agrícola exercerá illportante papel neBsa secretaria, uma vez que
promoverá a adequação do processo de elaboração de planos
nacionais.- de desenvolvimento agro~..Fuário plurianuais, planos de
safra ~ pla.no~ operativos anuais .lil
3.

Em

II
I

I
1
I

I

I

I '1"101'840'61
I
II

I
I

600.613,561
5005.136,5&
1D
5.051.36.5,80
423.817,92 1 24 10.171.630,01
3109.611,50 I 59 ~ 20.631.201,50
291.689.401 93 I 27.127.114.20
235.488,00 I 138132.497.344,00!
349.61S1,50

I

6

I

2.09t!.0a9,00

I

I
3

I
,.801.140.681

13 I "'.566.T7S,54
331'3.915,991,36
60 20.910.890,00
117 34.127.6S9,BO
155136.500.640,00
6

I

2.098.0!9,00

.
0,00

1.515.409,74
3.114.361,21 \
349.611,50
7.000.545,60

II 4.003.Z96,OO
I

0,00

i.. . ::~:: l ::::::.l..~:.l..::::::::.l.. . ~:.L.~:~::::::.l.···:~::::·1
I;:-;;:~~ . ·
lFG Cc)
IFG (3)

1..··....··....

t· ~~:=::t:·f~~:~~:~:·t··I . :·f;;~:~:~:f;~:~;:~=.\
I

J

33.aoo,OO 1 1M
26.000,00 J ZSl

I

6.354.400,00
6.526.000,00

1

118
251

1

6.354.400,00 1
6.526.000,00 I

0.00
0,00

·1....·......·..·1....·1....·....··....•..··....:..........·....1....·....·..·.. 1

l~g:~::t:::::::~:::::::t:;:;~~~~~ill~~:b~~:h~~;~m~~:t:~~~~~1~~:!

Aviso n~

1.054' ALISO.

Em

03 de ""tubro

de 1991.

Excel~ntÍSsimoSenhor Primeiro Secretário:

Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a Mensagem do
ExceleDÔ5.Simo Senhor Presidente da República.. acompanhada de &posição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado da Agricultura e Reforma Agrária. relativa a projeto de lei
que "Dá nova redação aos arts. 19, inciso VI, 23, inciso V, da Lei nO 8.028, de 12 d. abril
de 1990. e 19. inciso U. da Lei nQ 8.Q2? de 12 de abril de 1990. e~ dôf. outras provid~nci35".

4.
Vale ressaltar que à secretaria Hacion~l de Po1itica
Aqrico1a incumbe apoiar tecnica~nte li: Secretarill Exacutiv." as.
CAJ&aras Setoriais do conselho Nacional de Politica Agrícola, de
natur.z~ COlegiada intersetorial e interministeria1, que requere.
adequado ••lIes.ormumto.

Aproveito a oponunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de
•
elevada estima e consideração.

5.
A propósito, cumpre lembrar que o Conselho Nacional da
·Po11tic~~~.. :~Agricola,
c~iado através, da Lai
Agricola,f
vaio
.umstitui.;:.,.,o Con.elho Nacional, de Aqriculturll d. ~. tra~' a Lei
nl 8.028,· de 12 de abril da 1990, e que " objeto de ~flcaçio.

AS

0-<----<...~ "-....

Ex

·Ía ..

Se h

De natado"iNOC~CI~~UVEIRA

MARÇ01i COIMBRA
SecreWio-Oeral da
Presid!ncia da República

oirPrimeiro SecreWio da Câmara dos Deputados

8BASluA.DF.
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o SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) do expediente, passa-se ao
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-'-----~--------

Finda a leitura

IV -- PEQUENO EXPEDIENTE
Tem a palavra o Sr. Fábio MeirelIes.
O SR. FÁBIO MEIRELLES (PDS - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, S1"'" e Srs. Deputados, nesses
últimos anos assistimos à queda do muro de Berlim: à queda
de governos ditatoriais: presenciamos a União Soviética alte·
rar o seu processo político e a sua própria doutrina; verificamos, na Polônia, a queda do regime militar e a entrega do
poder constituído aos operários, ao Sindicato Solidariedade.
À primeira vista, parece que todos esses fatos, relativamente recentes, não exerceram influência maior a não ser
nos próprios objetivos ou interesses desses povos. Mas havia
uma voz maior, uma palavra de pregador, de pregador da
paz e do Evangelho, a voz de Sua Santidade, o Papa João
Paulo lI, que, com seu espírito lúcido, vigário de Cristo na
Terra, na sua peregrinação de treze anos, tem procurado
unir os povos, sem nunca interferir na autodeterminação das
nações, levando a palavra de Deus, mostrando e demonstrando permanentemente que o objetivo do homem é aproximar-se um do outro, para que, no final, possam estar junto
a Deus, no ·mundo espiritual, na luz.
Sua Santidade veio ao Brasil, pela segunda vez, sempre
com discernimento e de forma construtiva, oferecendo suas
opiniões e - mais do que isso - sua orientação, preocupado
com a vida do povo brasileiro, principalmente daqueles mais
necessitados, procurando harmonizar os interesses de toda
a Nação e olhando com dignidade aqueles que mais sofrem,
buscando encontrar nos poderes constituídos as soluções necessárias e urgentes. Mostrou-se preocupado ainda com as
pressões dos países ricos contra os povos em desenvolvimento.
Sentimos de perto sua grande preocupação em unir no Brasil,
todos os segmentos sociais trazendo urna palavra de esperança
e - por que não dizer? - encorajando todos os cidadãos
brasileiros a encontrarem no seu próprio íntimo a paz e a
tranqüilidade. Instou o Congresso e o Executivo, bem como
todos os que têm uma parcela de responsabilida, principalmente aqueles cuja parcela é maior, a, juntos, encontrarem
as soluções para o nosso povo.
Tendo ouvido com imensa atenção a palavra do Papa
João Paulo lI, palavra também do Chefe do Estado do Vaticano, que trouxe tantas esperanças a milhões de brasileiros,
não poderia deixar de registrar, aqui, homem cristão e religioso que sou, a alegria por haver estado bem próximo a Sua
Santidade. Por tudo isso, Sr. Presidente, solicito à Mesa a
aprovação de um ofício ao Núncio Apostólico do Brasil no
Vaticano, visto que a Câmara dos Deputados foi citada diretamente por João Paulo lI, demonstrando nossa felicidade' pela
honra de havermos recebido Sua Santidade em nossa Pátria
cristã, pois suas palavras tocaram de perto cada um de nÓs,
homens em grande parte responsáveis pelos interesses do povo
brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - A Presidência
encaminhará a sugestão de V. Ex' à consideração da Mesa.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PDC - TO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr' e Srs. Deputados, testemunhei na última segunda-feira, em Dianópolis,
no meu Estado, urna sutil movimentação do agricultor sobre

o plantio desta nova safra. Desconfiado, ressentindo aInda
os enormes prejuízos sofridos por permanecer na atividade
ao longo dos últimos anos, o produtor esboça ânimo de plantar
novamente. Essa ligeira disposição decorre das recentes medidas baixadas pelo Governo.
A decisão ocorreu com prejudicial atraso e não contemplou todas as necessidades desse importante segmento econômico. Medidas complementares deverão ser adotadas. Todavia, estas que agora estão sendo postas em prática, já permitem
vigorosa reação do setor.
O grande desafio do momento é fazer com que os recursos
cheguem prontamente às mãos do agricultor, para convalidar
a máxima de que o crédito agrícola só é eficaz se oportuno
e suficiente.
Para esse mister, a Nação conta com um instrumento
importante: o Banco do Brasil, com sua considerável rede
de agências, distribuída estrategicamente pelos diversos pontos do País e seu quadro de pessoal qualificado, com larga
experiência no crédito rural.
Percebi com particular agrado o grande interesse demonstrado pelo Banco do Brasil para operacionalizar tais medidas,
O Presidente Lafaiete Coutinho, com elogiável competência
e admirável tempestividade, pôs em prática plano próprio
de ação com vistas ao pronto cumprimento da importante
tarefa cometida àquele agente financeiro, que vai desde a
ágil distribuição de recursos à ampliação do tempo dispensado
ao atendimento dos agricultores, que se estende até aos sábados e domingos.
Resta-nos, agora, contar com a corajosa disposição do
nosso agricultor para que o setor agrícola, embora esfacelado,
sucateado, desmotivado, encontre ânimo para cultivar área
compatível com as necessidades da demanda nacional.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados.
O SR. JAIR BOL~úNARO (PDC - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'> e Srs. Deputados,
por solicitação do Sr. Presidente do Clube Militar, Gen. Nilton
de Albuquerque Cerqueira, procederei à leitura de uma nota
de sua autoria, datada de 14 de outubro de 1991, e distribuída
não só à imprensa, como também às três milícias militares.
Não tecerei comentários sobre a mesma, tendo em vista a
exigüidade do tempo que me é dispensado.
Diz a nota:
"Senhor Ministro:
O Clube Militar - Instituição secular, desde a
sua fundação, sempre pugnou pela defesa dos interesses
nacionais e sempre se fez presente nos momentos de
crise pelos quais passou o País. Assim, não poderia
permanecer silente diante do que considera uma grave
ameaça aos Poderes constituídos, cuja magnitude pode
chegar a pôr em risco a sobrevivência do Estado democrático.
Nos dias atuais, deparamo-nos com o mais completo desrespeito à lei e à ordem, em conseqüência
da omissão das autoridades investidas de poder para
coibir os excessos que levam as grandes metrópoles
ao caos, e o meio rural à desorganização de sua economia.
Desapontados, assistimos o presidente de uma empresa estatal exonerar-se para não ter de readmitir baderneiros demitidos por atos de vandalismo contra bens
públicos.
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Justiça seja feita, que a lei seja cumprida: Os proventos
de todos os aposentados devem ser reajustados de acordo
com o aumento do salário mínimo.
Devemos todos, Governo, Congressistas, trabalhadores
e cidadãos, obediência à Constituição.
A realidade é bem diferente:
Os aposentados que recebiam um salário mínimo no mês
de agosto, no valor de 17 mil cruzeiros, contam agora com
um piso de 42 mil (salário mínimo vigente), enquanto quem
ganhava, por exemplo, 3 salários mínimos, ou seja 51 mil,
passou para 78 mil, isto é, está recebendo um reajuste de
54,6% - o correspondente à variação dos preços da cesta
básica entre março e agosto, ao invés de receber 126 mil.
Dia dia os aposentados têm seus rendimentos reduzidos
e defasados em função de uma política incerta e injusta.
O desalento dos aposentados é generalizado.
Notícias veiculadas pela imprensa dão conta da opinião
unânime dos juristas brasileiros: O INSS está lesando os aposentados nos cálculos dos benefícios.
Dia 25 de setembro venceu o prazo para a publicação
do decreto regulamentador da correção integral dos 36 últimos
salários de contribuição dos segurados para a apuração do
benefício em caso de requerimento de aposentadoria.
A autoridade, em todos os setores, choca a opinião
O cálculo da aposentadoria pelo sistema antigo, que reduz
pública, por sua omissão e ineficiência.
substancialmente
o valor a receber, é absolutamente il~gal.
Quanto às nossas Forças Armadas, assistimos a
O direito do trabalhador é indiscutível, pois a lei é clara
uma intensa campanha de descrédito e desmoralização
quando fixa a data para que os benefícios nela contidos estejam
por setores da sociedade, bem como à perda crescente
de sua operacionalidade, através da ação dissimulada regulamentados.
Com a expiração do prazo, os dispositivos automaticade economistas de plantão no Governo, negando recurmente entram em vigor. Se não fosse assim, a não publicação
sos indispensáveis para o desempenho mínimo de suas
atividades-fim.
. do decreto seria uma maneira de frustar a sua regulamentação
e adiar definitivamente a sua aplicação.
O Clube Militar, honrando a tradição de luta, não
É absurda a atitúde da Coordenadoria de Seguros Sociais
poderia permanecer passivo diante de fatos tão graves.
do INSS que, reiteradas vezes, comunicou que os trabalhaA nossa voz é o eco' da voz dos nossos associados,
dores que deram entrada no pedido de aposentadoria antes
inclusive daqueles que estão impedidos de se expressar
da publicação do decreto de regulamentação da lei terão os
por força dos regulamentos militares.
benefícios calculados pelo antigo critério.
Com a finalidade de manter a democracia que desejamos, rogamos a V. Ex' lutar pelo restabelecimento
O SR. HUGO BIEHL (PDS - SC. Sem revisão do orada lei e da ordem, impedindo assim que a baderna
dor.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, desejo, nesta tarde,
crescente venha a causar rupturas insanáveis no quadro
fazer um pequeno registro de um grande evento que tanscorlegal do Estado democrático.
reu na última semana na minha cidade, Chapecó, no oeste
Cordialmente, Nilton de Albuquerque Cerqueira,
catarinense. Trata-se da IX Exposição da feira Agropecuária
Presidente do Clube Militar."
Comercial e Industrial.
Era o que tinha a dizer.
Evidentemente, por este País afora tantas e tantas feiras
acontecem em todos os finais de semana, mas permito-me
o SR. PEDRO PAVÃO (PDS - SP. Pronuncia o seguinte fazer este registro pelo êxito que marcou aquele evento, dado
Jiscurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, hoje cons- o momento difícil por que atravessa a Nação brasileira, espetatamos que o Governo Federal cumpriu literalmente sua pro- cialmente a agricultura, sendo aquela região o celeiro da promessa de acabar com os descamisados e pés descalços. Agora dução agrícola de Santa Catarina.
No meu entendimento, a mostra foi um testemunho de
temos indivíduos desprovidos de qualquer peça do vestuário
e não apenas camisas e calçados. Não temos mais descami- que, naquela região, especialmente em Chapecó, acredita-se
na solução para o nosso País através do trabalho e da produsados.
Cerca de 14 milhões de aposentados vivem à mercê de ção, neste momento difícil da nossa economia.
Além de registrar o êxito desse evento, não poderia deixar
um Governo que, de acordo com sua conveniência, determina
o reajuste dos benefícios, confrontando com as garantias fixa- também de trazer aqui a repercussão das medidas em apoio
das no Plano de Benefícios da Previdência Social e na Consti- ao setor agrícola que o Governo recentemente implantou,
embora com certo atraso, como foi dite por um colega que
tuição.
É inconcebível que aposentados e pensionistas não sai- me antecedeu.
A grande verdade é que os produtvres daquela região,
bam quanto vão receber no mês seguinte. O desrespeito à
classe é evidente. Parece que a intenção também é aniqui- conhecendo o novo pacote agrícola, mesmo estando algumas
lá-los, não lhes concedendo o reajuste legal dos seus bene- culturas já em processo de plantio, como a do feijão, estão
buscando recursos para investir em outras atividades, e com
fícios.
Perplexos, observamos o freqüente descumprimento das ordens emanadas do Poder Judiciário pelas
lideranças sindicais, acompanhado de ameaças de parar
o País, com realização de greve até no interior dos
quartéis.
Revoltados, testemunhamos, pela televisão, o episódio vergonhoso das agressões perpetradas durante
a tentativa de leilão de uma empresa estatal, diante
de policiais omissos, posteriormente acobertados por
autoridades estaduais desprovidas de coragem moral
para assumir a sua verdadeira face.
Incrédulos, lemos nos jornais a ameaça ete novos
atos de violência quando da retomada do leilão da
mesma empresa estatal.
Envergonhados, observamos a explosão da corrupção em todos os níveis de governo, nas esferas federal, estadual e municipal.
A Constituição é ignorada em seus princípios fundamentais, princípios e prescrições, inclusive no que
tange à isonomia salarial, criando castas de funcionários
privilegiados nos três Poderes em detrimento da imensa
maioria do povo brasileiro.
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certeza, no próximo ano, teremos uma safra diferente, melhor
do a que colhemos neste ano. O principal atrativo, evidentemente, é a paridade garantida entre a dívida que o agricultor
está contraindo nesses empréstimos e os preços mínimos.
Nós, que nesta Casa reclamamos tanto por essas medidas
de apoio à agricultura, precisamos lutar por outra conquista,
indispensável para que nosso setor rural possa tornar-se competitivo, especialmente agora que a Região Sul do Brasil terá
de competir também no Mercosul: a retirada cios excessivos
tributos que recaem sobre a nossa agricultura.
Concluo dizendo o seguinte: sei a gravidade da situação
em que nosso País vive. Inclusive, estamos analisando aqui
emendas à Constituição propostas como fórmula salvadora
para sairmos da crise. Mas creio que a solução seja bem mais
simples, como a que foi encontrada para a agricultura: vamos
viabilizar a produção, e certamente a crise não mais nos atrapalhará.
O SR. GERSON PERES (PDS - PA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, hoje. no
programa "Bom-Dia Brasil", foi anunciado à Nação que o
Presidenre da República deverá fixar medidas que dizem respeito à desregulamentação dos combustíveis no País.
Quando estivemos com S. Ex', fizemos dramático apelo
no sentido de que não embarcasse nessa canoa que o Ministério da Infra-Estrutura colocava nas águas do Palácio do
Planalto. Na ocasião, fundamentei meu ponto de vista, e hoje
renovo da tribuna meu apelo veemehte, dados os antecedentes. Por exemplo, quando o ilustre Ministro João Santana,
contra quem pessoalmente nada temos, sugeriu ao Sr. Presidente da República que colocasse em disponibilidade os funcionários públicos, alertei S. Ex' para o fato de que não seria
aceito na Justiça esse tipo de procedimento, uma vez que
atual Constituição Federal não manteve o que previa a anterior: pagar aos disponíveis a metade ou dois terços do valor
de seus salários. E foi o que aconteceu, Sr. Presidente. Aí
está o Governo, às voltas com o problema dos funcionários
em disponibilidade, sem saber quer por onde andam, pagando-lhes o salário integral, instituindo, assim, a vadiagem oficial: são 60 mil funcionários públicos sem fazer nada por este
País afora. Alertamos ainda S. Ex! contra outras sugestões
feitas ao Governo. Agora, eis que se sugere a desregulamentação do combustível. Para quê, e para quem? Não há malícia
nesta pergunta, mas algo de muito grave e sério está por
trás desse procedimento administrativo.
Desregulamentar os combustíveis é engordar os oligopólios, é torná-los mais fortes para esmagar os pequenos e médios
empresários deste País. Cerca de 23.500 pequenos e médios
empresários serão arrasados por essa medida, pois os oligopólios mantidos pela Texaco, Shell, Ipiranga e outras tantas,
que só agora têm, por lei, a obrigação de transportar e oferecer
o combustível, vão ingressar no campo da revenda e engolir
os pequenos, transformando-os em comissionados; vão cartelizar os preços e impor procedimentos. Os pequenos não suportarão uma concorrência desse tipo.
Outro grave prejuízo que essa medida ocasionará ao País
é que os pequenos, que detêm cerca de 8,5 bilhões de dólares
de capital, serão esmagados por um grupo que detém apenas
cerca de 1,5 bilhão de dólares agora, mas que passará a ter
dez ou vinte vezes mais, logo após a desregulamentação do
combustível no País.
E, por fim, entre as mais nefastas conseqüências da desregulamentação dos combustíveis, estão as dificuldades que o
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descamisado, o pobre nortista, aquele que vive na Amazônia,
nas fronteiras, terá de enfrentar: pagar 20% a mais pelo gás
de cozinha e pelos combustíveis. A argumentação de que
o custo dos combustíveis irá ser reduzido em cerca de 5%
não passa de balela, de fantasia, e não entra na cabeça de
quem raciocina. Nosso País não tem superprodução de petróleo. Logo, não tem como garantir a redução do preço.
Pelo contrário: com a inexistência de divisas, com uma moeda
falida, sem excedente de produção com que possa buscar divisas para cobrir as necessidades de outros insumos para seus
diversos empreendimentos, atividades ou empresas, o País
não terá outra coisa a fazer senão aumentar o preço do petróleo, sempre, todos os meses, quase todos os dias. Que Deus
nos livre e guarde!
Portanto, a uniformidade do preço dos combustíveis no
Brasil é uma garantia de proteção aos humildes, os que moram
longe das refinarias, os que tem renda miserável neste País,
os consumidores das regiões mais pobres.
Não podemos silenciar diante disto. Faço um apelo no
sentido de que o Presidente Collor não embarque mais uma
vez nessa canoa e não assine esse ato. Quem fala aqui é
um homem que o tem ajudado algumas vezes nesta Casa.
Se S. Ex' assinar esse ato, irá impor mais miséria, mais sofrimento, mais sacrifício a milhões de brasileiros, o que, por
sua insensibilidade, o Ministro da Infra-Estrutura não quer
enxergar, não sei por que. Daí a pergunta, Sr. Presidente:
para quê, para quem esta desregulamentação, quando a distribuição poderia estar funcionando normalmente?
Se há bandalheira, se há safadeza no transporte de combustíveis, que se
busquem, que se prendam, que se punam os safados, mas
não se adotem fórmulas que atentam contra os humildes,
os pobres brasileiros, que terão de comprar gás, derivados
da gasolina e óleo combustível muito mais caro nas regiões
mais longínquas do País.
SI. Presidente, deixando aqui este apelo, faço, para terminar, um segundo pedido ao Sr. Presidente da República. Foi
criada, recentemente, uma comissão interministerial para dar
uma solução definitiva à situação dos que habitam as áreas
ribeirinhas ao lago de Tucuruí, na minha região, no Pará,
que estão sofrendo pelas picadas dos numerosos insetos, p~la
miséria, com fome, sem solução, sem terra nem moradIa.
O apelo ao SI. Presidente da República é no sentido de que
faça essa comissão acelerar as providências que foram anunciada\>, para que essas centenas e centenas de trabalhadores da
minha região não padeçam mais do que já estão padecendo,
por força das circunstâncias, no lago de Tucuruí, que gera
energia para o nosso País.
Com essas considerações, termino aqui, SI. Presidente,
as minhas palavras, esperando que hoje à tarde o Presidente
Collor não cometa mais uma contradição do seu Governo
e cumpra a palavra empenhada de que protegeria os descamisados, os humildes. A desregulamentação do combustível,
no País, fere essa promessa e atinge em cheio a pobreza do
nosso Brasil.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. FRANCISCO RODRIGUES (PDT ....... RR. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, S['!S e Srs. Deputados,
inicialmente gostaria de registrar hoje, nesta Casa, um acontecimento que consideramos da mais alta gravidade: mais uma
operação desastrada da Polícia Federal em nosso Estado.
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Há vários meses que não apenas este P~rlamentar como
outros companheiros do Estado vêm denunciando a Operação
Selva Livre desencadeada pela Polícia Federal, para culminar
com a ação verificada no último final de semana, quando
dois garimpeiros foram covardemente assassinados pela Polícia Federal em Roraima.
Sr. Presidente, o Sr. Romeu Tuma, já foi várias vezes
por nós alertado, mas até o momento nenhuma providência
foi tomada no sentido de remover o delegado que está comandando a Operação Selva Livre e provocando a maior desordem
e intranqüilidade na população do nosso Estado.
No entanto, hoje, tomamos conhecimento, através de
informação dada pelo Dr. Romeu Tuma, ao nosso gabinete,
de que o Diretor do DOPS, Dr. Nascimento Alves Paulino,
foi deslocado até o nosso Estado para apurar in totum os
problemas ali v.erificados.
Ora, Sr. Presidente, o médico legista que fez a necrópsia
daqueles cadáveres comprovou que foram mesmo atingidos
pelas costas, em represália ao acontecido na semana passada
com um agente federal. O corporativismo, agora institucional,
está levando a conseqüências imprevisíveis.
Portanto, queremos deixar nesta Casa a preocupação da
pequena população de Roraima de que a desordc:;m está implantada não por culpa dos garimpeiros, mas pela ação desastrada da .Polícia Federal - diga-se de passagem, de alguns
agentes - porque, vejam V. Ex", mais de 30 mil garimpeiros
já foram deslocados daquela área "proibida" em cumprimento
a ordem judicial. Inclusive tenho sido acusado por Procuradores da República de incitamento à desordem. Nós não estamos incitando a desordem, mas, sim, pregando, através da
imprensa do Estado de Roraima, a manutenção da ordem,
apesar de discordarmos frontalmente da demarcação de 9 milhões e 400 mil hectares de área contínua da reserva Yanomami.
Portanto, Sr. Presidente, tal situação fez com que companheiros nossos, como é o caso dos Deputados Tuga Angerami,
do PSDB de São Paulo, e Lourival Freitas, do PT de Amapá,
segundo o Correio Braziliense de 11 de outubro, ingressassem
com uma Representação na Procuradoria-Geral da República
solicitando intervenção federal no Estado de Roraima. Esses
Parlamentares não conhecem a realidade daquele povo sofrido, que vive entregue à própria sorte.
Portanto, gostaríamos de deixar um alerta no sentido
de que uma orquestração, uma campanha insidiosa e irresponsável tem se realizado no âmbito do Congresso a fim de prejudicar aquele povo. Queremos deixar aqui este registro e dizer
que esperamos que a Polícia Federal, na pessoa do Dr. Romeu
Tuma, tome uma providência definitiva para que esses problemas nãO continuem a provocar a desordem e a intranqüilidade
naquele Estado.
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Pergunto a V. Ex': será que o inimigo número um da
sociedade do RiO de Janeiro, Naldo, foi à escola? Será que
ele teve pai? Será que ele teve assistência do Governo? E
os outros Naldos e Escadinhas, que hoje enchem as penitenciárias do Brasil, foram também meninos de rua, como essa
juventude que nós, cidadãos brasileiros, estamos negligenciando e levando à fome, ao frio, ao espancamento, à desnutrição, deixando clara a visão de que nosso País, se não mudar
de rota não terá futuro? Não se pode pensar que o Brasil
terá um amanhã, quando as suas crianças estão na rua aprendendo com a marginalidade, aprendendo a desrespeitar os
direitos humanos através da barbarização do seu corpo pelos
estupros, pelos espancamentos causados até mesmo pelos próprios parentes. Sei que estou falando de algo que muitos já
constataram, mas acho importante cada voz se levante nesse
sentido, cada voz alerto os Parlamentares, os empresários,
os governantes, enfim, toda a sociedade brasileira de que
as nossas crianças não podem continuar como estão, entregues
a própria sorte.
Voltarei a esta tribuna outras vezes para falar deste assunto e tenho a certeza de que sensibilizarei mais ainda os meus
pares. Sei que muito está sendo feito nesta Casa, através
da CPI do Extermínio do Menor. Louvamos o trabalho dos
nossos companheiros que estão investigando, de forma tão
firme e combativa, o extermínio de menores. Mas tenho a
certeza, Sr. Presidente, de que, se mais vozes engrossarem
esse coro, s~ mais mãos se derem, nós, juntos, poderemos
cobrar maior ação das autoridades competentes, do Governo
Federal, que, aliás, tem demonstrado um especial carinho
com relação a esse problema e está lançando uma idéia que
aprovamos nesta Casa, - o Centro Brasileiro para a Infância
e a Adolescência que poderá servir de instrumento para que
muito seja feito por nossas crianças.
Aqui fica o ~eu protesto, a minha indignação e o meu
apelo para que nós, Parlamentares, e também os governantes
dos quatro cantos deste País se unam, se dêem as mãos, esqueçam as divergências ideológicas e pensem nas crianças, que
são o futuro deste País.

O SR. OSVALDO BENDER (PDS - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, ontem
transcorreu o Dia do Professor. Não poderia deixar passar
essa data em brancas nuvens, quando se homenageia o professor, aquele que exerce uma missão tão sublime, o sucessor
dos pais e, muitas vezes, até mais do que os próprios pais.
Lamentavelmente pouco se tem valorizado esta categoria.
No Rio Grande do Sul, um dos Estados com menor número
de analfabetos, procurou-se, dentro do possível, valorizar o
professor. Ultimamente o professor tem sofrido várias vezes
em conquistas conseguidas anteriormente, quase voltando à
estaca zero.
No Rio Grande do Sul o piso salarial do professor era
O SR. IVAN BURITI (Bloco - PB. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, ocupo atribuna de dois e meio salários mínimos. Como o Governador Pedro
na tarde de hoje para falar de algo que acredito estar causando Simom não concordava com essa lei, achando-a inconstituindignação a toda a Nação. Refiro-me ao estado em que se cional, recorreu ao Supremo para derrubar esse direito obtido
encontram as.crianças brasileiras. Graças ao trabalho de alguns há muitos anos.
Recentemente, no Rio Grande do Sul, os professores
companheiros que compõem a CPI do Extermínio do Menor,
graças ao esforço da Unicef e do Governo Federal, esta reali- foram humilhados, pois tinham conquistado o direito de eledade está vindo à tona. E o que nos deixa perplexos é a ger, através do voto, os diretores das escolas, e, mais uma
rnonstruosidadedesta re~lidadc::~ o grau de abandono em que vez,o Governador recorreu à Justiça para tirar-lhes esse direise encontra0 futuro deste País; pois, quando. olhamos_as to. Esse é o seu desejo. E uma das melhores formas para
nossas crianças, temos a certeza de ver nelas o Brasil de ama- se IlOmear o dii:etor de uma escola é através do voto do círculo
de pais e mestres e dos alunos. No entanto, há uma polêmica
nhã.

20082

Quinta-feira 17

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

muito grande em torno de se nomear novamente esses diretores. É mais uma conquista perdida.
Valorizar o professor é valorizar a educação. E neste
País temos quase cinco milhões de crianças em idade escolar
fora das salas de aula. Vejam, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
a gravidade desse fato. Não adianta apenas lembrarmos das
crianças, se não temos escolas com professores. O professor
é indispensável para transmitir os conhecimentos e educar.
É preciso que tenhamos professores tranqüilos, desempenhando sua missão com harmonia, com serenidade e não preocupados com as migalhas que recebem e em .como se manter
no dia de amanhã. Evidentemente, tudo isso é transmitido
às crianças, porque em cada criança fica um traço do professor.
Por isso, quero homenagear essa brava classe nesta data.
Meus parabéns, professores! Continuem. Mais dia ou menos dia haverão de conseguir tudo aquilo que lhes é devido.
Suas lutas incessantes certamente haverão de encontrar eco
no meio daqueles que têm em suas mãos a responsabilidade
de zelar pelo professor e, conseqüentemente, pela educação
das nossas crianças.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

o SR. DEJANDIR DALPASQUALE (PMDB - Se. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobres Sr" e Srs. Deputados, comemoramos hoje o Dia da Alimentação. Sem dúvida
nenhuma é um assunto da mais alta importância e do mais
alto interesse, principalmente para o povo brasileiro neste
momento.
Coincidentemente, no dia de hoje encontra-se no Brasil
Sua Santidade o Papa João Paulo lI, que depois de onze
anos retorna ao nosso País e encontra sua população mais
pobre e mais faminta. Esse é o verdadeiro quadro que enfrentamos neste instante. Precisamos, sem dúvida nenhuma, de
medidas de austeridade, a fim de que o número de pobres,
de desnutridos, de desalimentados não aumente cada vez mais;
para que não continuemos a ver aumentar também o número
de meninos de rua, que lá estão exatamente' porque não têm
casa nem alimentos necessários e suficientes para a sua subsistência - e em função disso vão buscar alternativas para sobreviver; para que não vejamos mais tanta gente pedindo e tanta
gente desempregada; para que aqueles que na realidade produzem alimentos para o povo brasileiro, não só a matériaprima, mas também os produtos industrializados, recebam
justa contrapartida pelo seu trabalho.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós, caminhávamos na
linha da grande produção, na área da agricultura e no desenvolvimento da pecuária, vimos, nesses dois últimos anos, o
decréscimo da produção; e, o que é pior, o decréscimo na
produtividade pela falta de tecnologia, de pesquisa e de interesse por parte do Governo. Estamos produzindo menos alimentos, e por isso, temos muito mais desalimentados no Brasil. E para evitar a falta de alimentos no mercado interno,
o que faz o Governo? Autoriza, com uma simples canetada,
a importação de produtos alimentícios para a população brasileira. O pior é que não é só pelo desestímulo, pela falta de
recursos, pela falta de preços dos produtos que vemos os
grandes produtores de alimentos se afastarem da sua atividade, mas, principalmente, pela exploração que estão sofrendo
por parte daqueles que vendem desde a semente até os insumos, o que faz com que seja impraticável a produção agrícola
no País.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, há poucos dias,
quando o Governo anunciou um pacote de medidas que colo-
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caria à disposição do nosso agricultor algumas parcelas de
.recursos, vimos as multinacionais, exploradoras do trabalho
brasileiro, aumentarem o adubo, o herbicida, o inseticida,
os insumos de modo geral em mais de 50% em apenas uma
semana, e não houve, por parte do Governo qualquer reação.
Agora ouvimos o grito de alerta da criança abandonada,
que está aí levantando a sua voz tenra ainda, mas que já
se faz ouvir através dos meios de comunicação, advertindo-nos
no sentido de que é preciso salvar o futuro do Brasil, sob
pena de termos dias mais tristes. Além disso, as outras áreas
trabalhadoras, de igual forma, vivem o mesmo problema. O
assalariado, a cada instante que passa, vê diminuído o seu
poder aquisitivo. O Governo continua insensível a tudo isso.
Nós mesmos, Parlamentares desta Casa, podemos fazer uma
comparação dos nossos salários, que não é dos piores, com
o custo de vida. Se os salários continuarem congelados e os
preços aumentando, possivelmente, no mês de dezembro, a
nossa cota de passagem será superior ao salário que vamos
receber. Menciono isso para dar um exemplo. Imaginem como
o trabalhador de um, dois ou três salários mínimos poderá
manter-se.
É bom que levantemos nossa voz neste dia, importante
não só pela visita de Sua Santidade, o Papa João Paulo 11,
mas principalmente porque hoje é o dia destinado à alimentação no Brasil e no mundo. O Governo deve ser sensível
a toda essa problemática da alimentação, dando um maior
poder aquisitivo à nossa gente.
Este é um alerta. O Governo deve estar de olhos abertos
para o problema. Não é possível que não enxergue a miséria
da criança, o problema do nosso agricultor. Só assim agindo
poderá dar dias melhores para a nossa sociedade. (Palmas.)

o SR. WILSON CAMPOS (PMDB - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, sr.' e Srs. Deputados, no decorrer da semana passada mais um fato inquietou a Nação. Trata-se de declarações de militares graduados, como por exemplo o manifesto do Gen. Bragança, em Belo Horizonte, e
o do Clube Militar. Vejam )Jem: clube! O que admito é clube
de futebol; o resto é conversa para inglês ver.
O Gen. Nilton Cerqueira, que todos conhecem pela passagem na Secretaria de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, foi uma das pessoas que mais trabalho deu a esta Nação.
Achacou esta Casa de coisas que nãd podemos aceitar. O
manifesto em Belo Horizonte agride o Congresso Nacional.
Sr. Presidente, sabemos que hoje há, nesta Casa, uma
espécie de Procuradoria para defender os Srs. Parlamentares.
Tenho certeza de que V. Ex', cioso da responsabilidade que
pesa sobre seus ombros, pois faz parte dessa Procuradoria,
que tem na pessoa do Deputad(), Roberto Magalhães o seu
relator, não pode mais esperar pata dar respostas. Em outros
tempos, no Governo passado, quando havia qualquer declaração dessa espécie, que viesse a ofender a Nação, S. Ex!s
- o tratamento devia ser outro, porque usando o mesmo
estamos ferindo as pessoas que não o merecem - recebiam
a devida punição.
Fomos chamados de ladrões e desonestos, na nota publicada no Estado de Minas, pela irresponsabilidade desse general que, sabemos, sofre de paranóia. Mas não vamos levar
desaforo para casa, por causa de sua paranóia.
Um Deputado do PT pediu esclarecimentos sobre o que
foi feito no Senado, na calada da noite, contrariando projeto
da Câmara dos Deputados: filhas de militares, sem limite
de idade - era até 25 anos - vão receber pensões. Ninguém
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mais vai querer se casar. Arranjam um companheiro e recebem pensão por uma ete.rnidade.
Dizem que os Congr,essistas aposentam-se com oito anos
de serviço. E uma mentira deslavada. Passam a receber uma
pensão miserável, que talv$z não dê para sustentar um filho,
quanto mais dois. Precisamos ,dar um basta nisso. Esta Casa
precisa se reunir para discutir suas responsabilidades, trazendo
os militares para conversar e mostrar que queremos transparência. Fazemos às claras o que nos cabe e esperamos que
eles também o façam.
No meu Estado, Sr. Presidente, que V. Ex! conhece tão
bem, há militares que m.oram no melhor ponto da cidade
de Recife, na avenida Boa Viagem, onde o aluguel de um
apartamento ou de uma cása custa mais de 1 milhão de cruzeiros.
Perguntamos, Sr. Presidente, por que se diz que nós eu, V. Ex~ e todos os outros que aqui estão - que recebemos
um salário líquido de 1 milhão e 580 mil cruzeiros, somos
marajás, quando marajás são os que estão do lado de lá.
É preciso que, de uma vez por todas, se dê um basta
nisso. Aqui foi dado aos militares, numa manobra em que
não houve nem pedido devotàção, aumentos da ordem de
150%. Quando se falou que um soldado raso ganhava 10
mil cruzeiros, corrigimos esse' salário para 50 mil cruzeiros.
Sabemos, Sr. Presidente, que 50 mil cruzeiros não é nada,
mas é mais do que o salário de um trabalhador porque o
soldado ganha a comida, o rancho e a roupa para vestir,
além de não pagar transporte e tudo o mais. Isto significa
um custo de aproximadamente 200 mil cruzeiros para a Nação.
No meu Estado, uma professora ganha apenas 65 mil
cruzeiros, mas todos nós que aqui estamos, tenho certeza,
preferimos entregar a educação de nossos filhos a uma professora e não a um general de quatro estrelas.
Portanto, Sr. Presidente, é preciso, de uma vez por todas,
darmos um basta nisso para que não fiquemos mais de cócoras,
para que não mais nos acovardemos. Vamos nos chamar à
razão: se é necessário que os oficiais-generais tenhain um
salário igual ao nosso, vamos pagar, para que esta Nação
tenha tranqüilidade e se aquiete, porque, quando chegamos
às cidades do interior do Estado, é aquela "estamparia". Por
que isso? Já se vive a desejar a volta do malfadado regime
militar de 1964. V. Ex!, como eu, pagou um preço muito
alto, pois perdeu seus direitos políticos e eu, na condição
de Senador da República, também os perdi.
Sr. Presidente, é preciso formarmos uma corrente, não
aquela corrente para frente de que tanto se falou, mas uma
corrente de .responsabilidade, de dignidade.
Não podemos mais aceitar que a imprensa escrita e televisionada nos' agrida. Há programas de rádio e televisão que
fazem críticas' agressivas contra nós. Há, nesta Casa, momentos em que sequer podemos passar a mão nos cabelos, pois
há alguém nos filmando para um programa que é apresentado
aos domingos, a fim de nos achincalhar.
Sr. Presidente, esta não é a Casa dos meus sonhos, não
é o lugal""emque eu, no final de uma vida pública de mais
de 40 anos, ,quero ficar. Quero levar para os meus filhos
uma outra imagem desta Casa, pois tenho três filhos políticos,
e V. Er- os conhece.
Sr. Presidente, aceite minha reclamação em nome dos
membros do Congresso Nacional, para que esses órgãos da
imprensa, que. eu, o Deputado Roberto Magalhães e tantos
outros citamos{sejam enfrentados e parem com essas mentiras

e essas calúnias.' Devemos mostrar-lhes que a v(;rdad~" esi:!Í
do nosso lado.
Há aqui pessoas de caráter duvidoso, mas lá elas também
existem. Há, por exemplo, um célebre general do EJ:ército
- às vezes, até me condôo de pronunciar seu norne - que
já foi Presidente da República e tem o maior salário do PaLio
pois recebe quatro aposentadorias. V. Ex' o conhece rlmito
bem. Para quem ainda não sabe. refiro-me àquele Chefe de
Governo em cuja gestão se torturou c matou. ES3e homem.
hoje, aos oitenta anos de idade, ainda está querendo ditar
normas e dar instruções. Pelo seu passado e pelo Governo
que fez, tenho certeza de que, para ele. quanto pior. melhor.
Trata-se do Gen. Ernesto Geisel, que prestou os piores ~er'li
ços a esta Nação - aliás, foram desserviços. Lembro-me perfeitamente de que em um célebre programa de televisão, o
presidente do nosso partido, naquela oportunidade, chamou-o
de "diabinho branco". Por isso temos de levantar nossas vozes.
Temos de nos unir e dar um basta em tudo isso, se é q~!e
queremos escrever uma página gloriosa da história do Brasil.
Fica, portanto, o apelo e protesto, dirigido a V. Ele'.
que preside os trabalhos desta Casa na tarde de hoje.

o SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - A Mesa encOlminhará o pronunciamento de V. Ex' à consideração da Procuradoria Parlamentar da Cãmara dos Deputados.
O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revisi\o do
orador.) - Sr. Presidente, Sr1' e 51'S. Deputados, hoje. na
Comissão de Seguridade Social e FamililJ, por convoeaç(ío
de minha autoria, esteve presente o Ministro Ãntônio Rogério
Magri, estando na platéia cerca de 500 aposentados vindos
de todo o Brasil - Bahia, Rio Grande do SuL São F;mlo,
Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná. E nessa ocasião se
constatou que S. Ex! é uma calamidade. pois mio respondeu
nada.
Não explicou, por exemplo, por que excluiu a Confederação dos Aposentados Brasileiros do Conselho Nacional de
Seguridade Social; não explicou por que nunc", conVOCO'l esse
Conselho; por que não está ajustando aposen[;Jdorias e pensões em 147%, se fez isso com relação a.o custeio; não e)[plicoli
por que não regulamentou ainda as leis do Plano di" Beneficios
e de Custeio sancionados em 24 de julho pelo Presidente
Collor de Mello; não explicou também a reforma da Previdência, que na ocasião, classifiquei de contra-reforma,
reforma houve na Constituinte e com as leis do
Benefícios e de Custeio.
O Governo Federal quer fazer uma contra-reforma para
impedir a aplicação da Constituição e das duas leis aprovadas
no Congresso, mas o Ministro não explicou nada a resp'~iíro.
Disse praticamente duas palavras sobre a ammciada, reforma
e mais nada. Quando questionado sobre o problema., nada
disse.
O Partido dos Trabalhadores, na semana passada, entrou
com um mandado na Justiça, que está sendo analisado.
do fosse aprovado um aumento de 147% para as apo~;ent8L'
dorias e pensões, já que esses 147% foram aplicados "w cu:;teio, ao salário-de-contribuição.
Neste momento anuncio à Casa que vamos ajuizar mltré:'
ação direta de inconstitucionalidade por omissão, prepanocdll
pelo Partido dos Trabalhadores. e os acionados são o S1'.
Presidente da República e o Sr. Ministro qo Trabalho e da
Previdência Social. O motivo da ação direta de ineollsllitucionalidade por omissão diz respeito a um ato de omissão do
Poder Executivo. As Leis nYS 8.212 e 8.213, de 24 de
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de 1991, nos seus arts. 103 e 154, respectivamente, determinavam que o Poder Executivo deveria regulamentá-las no
prazo de 60 dias. Ora, sancionadas no dia 24 de julho,Q
prazo expirou no dia 23 de setembro de 1991, ou seja, há
23 dias, e o Governo Federal não teve a capacidade ou não
quis regulamentá-las.
E aí vem o absurdo, o paradoxal: O Sr. Ministro do
Trabalho e da Previdência Social baixa uma portaria dizendo
que, como não há regulamentação, as aposentadorias novas
não podem ser calculadas com a correção dos trinta e seis
últimos meses; têm que ser recalculadas pela fórmula pré~
Constituição de 1988, ou seja, aquela fórmula que não corrige
o último ano, achatando violentamente o valor dos proventos
de aposentadoria.
Mas vejam bem o absurdo: quem não regulamentou a
matéria foi S. Exª Expirou-se o prazo e S. Exª alega que,
não havendo regulamentação, não pode pagar; Assim prejudica irremediavelmente aqueles trabalhadores que estão entrando com pedido de aposentadoria.
Em vista disso, achamos que há um desrespeito às Leis
n 9s 8.212 e 8.213 e à Constituição, pois não pode haver redução
dos valores das aposentadorias. E, na prática, o que ocorre
é uma redução escancarada.
Assim, estamos entrando com essa ação e o Sr. Ministro
do Trabalho-vai ser citado. Esperamos que S. Exª dê as explicações que hoje teve a oportunidade de dar e não o fez. (Palmas
nas galerias.)
Sr. Presidente, peço a transcrição do documento para
que conste dos Anais da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Defiro o pedido
de V. Exª

"Art. 59. Os projetos de lei relativos a organização da seguridade social e aos planos de custeio e
de beneficio serão apresentados no prazo-máximtlde
seis meses da promulgação da Constituição ao Congresso Nacional, que terá seis meses para apreciá-los.
Parágrafo único. Aprovados pelo Congresso Nacional, os planos serão implantados progressivamente
nos dezoito meses seguintes."
Com mais de um ano e seis meses de atraso, o Presidente
da República remeteu ao Congresso Nacional, Projetos de
Lei nOs 825 e 826, de 1991, disciplinando sobre a matéria.
Posteriormente, após intensos debates, o Congresso aprovou e o Presidente sancionou as Leis n° 8.212 e 8.213, de
1991, que dispõem sobre a organização da Seguridade Social
e instituem o Plano de Custeio e de Benefícios da Previdência
Social.
Com o advento destas duas novas leis, supriu-se a omissão
legislativa em relação a regulamentação dos dispositivos constitucionais concernentes a Previdência Social.
11 - Da Omissão Regulamentar do Poder Executivo:
O art. 103. da Lei n'! 8.212, de 24 de julho de 1991,
que dispõe sobre a organização da Seguridade Social e institui
o Plano de Custeio, determinou:
"Art. 103 O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data
de sua publicação."
Por sua vez, a Lei n 9 8.213, de 24 de julho de 1991,
que dispõe sobre o Plano de Benefícios da Previdência Social,
estabeleceu no seu art. 154, o seguinte:
"Art. 154. O Poder Executivo regulamentará
esta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias a partir da
data de sua publicação."
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORAAs respectivas leis regulamentadoras dos planos de cusDOR:
teio e benefícios da Previdência Social foram publicadas no
EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESI- dia 25 de julho de 1991.
Desta forma o prazo para o Poder Executivo regulamenDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
tar as respectivas leis, expirou-se no dia 23 de setembro de
Acionante: Partido dos Trabalhadores, partido político com 1991, quando se completou o prazo de 60 (sessenta) dias.
Entretanto até esta data, 16 de outubro de 1991, ou seja
registro definitivo no Egrégio Tribunal Superior Eleitoral (Resolução n° 11.165, de 11 de junho de 1982), com 23 dias após o prazo fixado, o Poder Executivo continua
com representação no Congresso Nacional, onde rece- omisso no seu dever de regulamentar matéria de indiscutível
be intimações, vem propor por seu advogado "in fine" relevância social, gerando descontentamento e desespero para
assinado, com todo acatamento devido a esta augusta milhões de cidadãos aposentados e em vias de se aposentar.
Além de não regulamentar as novas leis previdenciárias
Corte, propor nos termos do art. 103, VIU e seu §
2° e art. 102, I, a e p da Constituição Federal, a do País, o Ministério do Trabalho e Previdência Social MTPS ainda se nega a cumpri-Ias, alegando justamente, falta
presente.
Objeto: Ação Direta de Inconstitucionalidade por omissão, de regulamentação.
Ora, se é o próprio MTPS o órgão administrativo responcombinada com pedido de liminar.
sável por esta regulamentação, como então o mesmo pode
Acionados: Excelentíssimo Senhor Presidente da República, alegar em benefício próprio, omissão a que dá causa.
e Excelentíssimo Senhor Ministro do Trabalho e PreviEsta posição do MTPS ultrapasa todos os limites de toledência Social, que deverá ser citado na forma prevista rância e compreensão aceitáveis, enquadrando-se, data venia,
na Constituição Federal, com prévia audiência do Exce- como conduta passível de crime de responsabilidade, uma
lentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, pe- vez que há recusa a cumprimento do estabelecido em lei e
los fatos e fundamentos que expõe e afinal requer:
na própria Constituição Federal.

PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
I - Do prazo constitucional para a regulamentação de dispositivos constitucionais relativos a Previdência Social:
O art. 59. Do Ato das Disposições Constitucionais e
Transitórias da Constituição Federal estabelece, in verbis:

111 - Da Ofensa à Lei e a Constituição Federal:
É mais do que evidente que tanto a Lei no 8.212 como
a Lei n 9 8.213, de 1991, entraram em vigor no dia 25 de
julho de 1991, a teor do que dispõe o art. 104 e 155, respectivamente.
O art. 10 da Lei de Introdução ao Código Civil estabelece, in verbis:
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"Art. l Q Salvo disposição contrária, a lei começa
a vigorar em todo o País quarenta e cinco dias depois
de oficialmente publicada."
Como o art. 104 e 155 das leis previdenciárias dispõem
que as citadas leis entram em vigor na data de sua publicação,
houve disposição contrária ao princípio emanado no art. 19
da Lei de introdução ao código civil. Sendo assim não se
aplica aquele princípio, começando as leis a vigorar imediatamente ou melhor em 25 de julho de 1991.
Apesar da vigência e eficácia das leis previdenciárias a
partir de 25 de julho de 1991, o MTPS não as cumpre, como
se pode verificar através das Portarias n° 3.442, de 26 de
agosto de 1991; 3.523, de 17 de setembro de 1991 e 3.556,
de 7 de outubro de 1991. (Documentos em anexo)
O fundamento legal que ampara as referidas Portarias
é o Decreto nQ 83.080, de 24 de janeiro de 1979, que estabelecia
o regulamento dos benefícios da Previdência Social da revogada Consolidação das Leis Previdência ~ocial - CLPS. .
O objetivo do MTPS é não cumpnr o que determma
o art. 202 caput, da Constituição Federal, que dispõe:
"Art. 202. É assegurada aposentadoria, nos termos da lei, calculando-se o benefício sobre a média
dos trinta e seis últimos salários-de-contribuição, corrigidos monetariamente mês a m~~, e comprov~da. a!egularidade dos reajustes dos salanos de contnbUlçao de
modo a preservar seus valores reais e obedecidas as
seguintes condições:"
A lei reclamada pelo art. 202 é exatamente a Lei n9
8.213/91, que instituiu o plano de benefícios e fixou no seu
art. 31, o seguinte:
"Art. 31. Todos os salários-de-contribuição
computados no cálculo no valor do benefício serão ajustados, mês a mês, de acordo com a variação integral
do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC,
calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, referente ao período de,corrido a partir da data de competência do salário-secontribuição até o início do benefício, de modo a preservar os seus valores reais."
Veja-se que portanto a matéria está muito bem regulamentada. As três Portarias citadas, todas elas, afrontam ao
disposto na Lei e na CF, quando fixam índice de reajuste
para correção igual a 1 (um), para 1991, ou seja não fixam
reajuste.
Nos reportamos a estes exemplos para ilustrar as arbitrariedades que estão ocorrendo nos regulamentos expedidos
na esfera do MTPS.
IV. A necessidade do Regulamento:
Por certo existem inúmeros aspectos que necessitam ser
regulamentados para que se dê eficácia ao disposto nas Leis
e na Constituição Federal, como por exemplo o disposto no
parágrafo único do art. 138, da Lei n9 8.213/91.
Independentemente disto, existe um comando muito claro que exige do Poder Executivo a regulamentação das referidas leis e que por sí só se sustenta para a impetração da
presente Ação Direta de Inconstitucionalidade por omissão.
Como as leis regulamentam matéria constitucional e estão
a reclamar regulamento para que se dê plena e total eficácia
aos seus dispositivos, entendemos ser plenamente cabível a
presente ação.
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V. Da medida cautelar:
O feito sob exame comporta prestação jurisdicional antecipada, que desde já requer, eis que estão presentes, todos
os pressupostos para admissão de tal comportamento.
Mas antes mesmo dos aspectos mais específicos para a
concessão da Medida Liminar, releva-se o interesse público
no que tange a prestação da Justiça pelo Estado.
Com o advento do Plano Collor I e II surgiram diversas
divergências legais e constitucionais, que estão movimentando
milhares de cidadãos na busca de reparação a direitos lesados.
Caso típico é o da retenção dos cruzados novos.
Agora temos ocaso dos beneficiários da Previdência Social, aposentados, pensionistas, trabalhadores em idade de
se aposentar que também, insatisfeitos pela não regulamentação de seus direitos, socorrem-se do judiciário na tentativa
cívica de buscarem o que lhes é devido por justiça.
Para Hely Lopes Meirelles, a liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do impetrante, que não pode ser negada quando ocorrem os seus
pressupostos.
Além do fumus boni iure e do periculum in mora soma-se
aos dois pressupostos as Razões Sociais, para a imediata aplicação do direito violado, que afetam diretamente a subsistência
alimentar de milhões de brasileiros, que, para a expressiva
maioria tem só nos proventos e pensões da Previdêm:ia a
única e exclusiva fonte de receita para a manutenção própria
e da família.
A não aplicação da correção monetária mês a mês, enseja
efeitos imediatos sobre os benefícios, que são substitutos do
salário, impedindo a aplicação do qu~ determina o art. 202
da CF. Note-se que a não aplicação dI'. correção monetária
mês a mês implica em redução do benefício, justamente no
momento que o trabalhador passa da atividade para inatividade e necessita manter o mínimo de equilíbrio no seu orçamento familiar.
A frustração de direitos assegurados na CF e nas Leis
nQS 8.212 e 8.213, de 1991 está levando as pessoas ao desespero,
eis que estão impedidas de terem acesso aos mais elementares
direitos sociais que a própria CF lhes assegurou. Não é por
outra razão que a Previdência anunciou o recebimento de
pedidos de aposentadoria pelo Correio, justamente para evitar
o contato com os aposentados e trabalhadores.
Assim, existindo ameaça a Ordem Constitucional é dever
de todos, e mais, é um Direito/Dever do Poder Judiciário
no sentido de resguardar e proteger a lei maior, fazendo que
ela seja observada não só pelos cidadãos comuns mas também
pelo Chefe de Estado e seus auxiliares.
Desta forma, requer se digne Vossa Excelência de deferir
de plano a Medida Cautelar inaudita altera pars, determinando ao Presidente da República e ao Ministro de Estado
do Trabalho e Previdência Social a expedição do regulamento
reclamado pelas Leis nQS 8.212 e 8.213, de 1991.
VI - Requerimento
Antes o exposto, requer se digne Vossa Excelência a
conhecer da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade
por Omissão, processando-a na forma da lei, determinando
a citação do Excelentíssimo Senhor Presidente da República
e do Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do Trabalho
e Previdência Social para que, querendo, contestem a presente
ação, acompanhando todos os seus trâmites, exercendo assim
o sagrado direito de ampla defesa, e após seja declarada a
inconstitucionalidade por omissão regulamentar dos impetra-
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dos. a teor do que dispõe o § 2" do art. 103 da CF, determinando-se prazo para que seja suprida a omissão, elaborando-se
os regulamentos reclamados pelas Leis n 9' 8.212 e 8.213, de
24 de julho de 1991.
Requer ainda seja declarada a auto-aplicabilidade das
Leis nOS 8.212 e 8.213. de 24 de julho de 1991. naquilo em
que, expressamente, não reclamem regulamento.
Requer também seja ouvido o DD. Procurador-Geral
da República para que. no prazo legal, ofereça o seu necessário
e indispensável parecer.
Dá à causa, para fins meramente fiscais, o valor de
Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros).
N. Termos
P. Deferimento
BrasI1ia, 16 de outubro de 1991. - José Pinto da Mota
Filho, OAB/RS 22.378 - Décio F. Guimarães Neto, OAB/RJ
1479-A
O SR. JOÃO DE DEUS ANTUNES (PDS - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!' e Srs. Deputados,
nós, que temos acompanhado o problema vivido pelos aposentados e pensionistas, principalmente no que se refere aos parcos proventos que receberão neste mês, ficamos horrorizados
com desprezo com que se procura tratar aqueles que deram
o melhor de si durante 30, 35, 40 anos de sua vida, contribuindo
para o desenvolvimento desta Nação. Acompanhando, através
da imprensa, o que tem sido feito pelo Sr. Ministro Antônio
Rogério Magri, ficamos chocados. Hum homem do meio dos
trabalhadores, que tinha uma tradição, que representava uma
força, de uma hora para outra recebe as benesses do poder
e é nomeado Ministro do Trabalho e da Previdê.ncia Social.
E, em vez de auxiliar, estender as mãos, ficar ao lado daqueles
com os quais esteve anos e anos, vira-lhes as costas. Agora
estamos vendo o desespero de uma multidão de homens e
mulheres que sobrevivem porque são teimosos - aliás, não
mais sobrevivem, vegetam.
Veja, SI. Presidente, aposentados chorando na porta dos
bancos porque o Sr. Ministro do Trabalho e da Previdência
Social, procurando resolver um problema de caixa, à procura
de um pouco mais de dinheiro para o seu Ministério, prorrogou
a data de pagamento por cinco dias. Em conseqüência, houve
um aumento de dinheiro para os cofres da Previdência, mas,
em compensação, diminuiu o poder aquisitivo dos nossos aposentados e pensionistas.
Votamos leis aqui dentro, esforçamo-nos, defendemos
os direitos inerentes a essas pessoas, a esses seres humanos,
que não podem ser abandonados e relegados a segundo plano,
mas estamos vendo que isso de nada adiantou.
Estamos legislando, procurando aprimorar o atendimento social. Leis que devem ser observadas e cumpridas estão
sendo rasgadas, a começar pela Carta Magna, que tem sido
vilipendiada.
Esse cidadão, que agora busca uma cadeira no Tribunal
Superior do Trabalho, continuará com as benesses do poder.
No entanto. não quer conceder os 147% a que os aposentados
tem direito nos seus proventos; quer dar apenas 54%, quando
a Lei no 8.213 vincula os pr~ventos de aposentadoria e pensionistas ao salário mínimo. E preciso que o grande Deputado
Paulo Paim, o grande Líder Victor Faccioni e outros parlamentares procurem sensibilizar o Chefe da Nação e o Ministro
Antônio Magri para o problema que enfrentam os aposentados. pensionistas e trabalhadores, a fim de que este não
venham a morrer de fome. Caso contrário, há que se recorrer
a Justiça.
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Hoje, sob orientação do Ministério da Saúde, alguns hospitais - não sei se recebendo beneplácido ou não - estão
selecionando, pinçando, dizendo quem poderá ou não ser
internado, quem poderá ou não receber atendimento da rede
hospitalar. A propósito, os hospitais somente dão direitos
àqueles que poderão trazer um pouco de dinheiro para eles.
Existem alguns cães, vira-latas, quem sabe, que estão recebendo tratamento superior ao dispensado àqueles outros que
também foram criados à imagem e semelhança de Deus Criador. Aqueles que geraram riquezas para esta Nação foram
abandonados, e hoje estão aumentando o batalhão de miseráveis.
O que podemos fazer? Que Nação é esta? Que insensibilidade é esta? Depois de aprovadas as leis, temos ainda
de recorrer à Justiça para que sejam cumpridas?
Tudo isso causa o isolamento do Sr. Presidente da Repú·blica. S. Ex' tem o poder, tem a direção desta Nação, e nada
faz. Se o Ministro Antônio Rogério Magri não estivesse de
acordo com a política do Governo, poderia se rebelar e sair.
Certamente, receberia um pedestal. Mas não. S. Ex! está de
acordo com o que estão fazendo contra o nosso trabalhador.
Recebendo quase 1 milhão e seiscentos mil cruzeiros,
estamos passando até necessidade. Muitos colegas aqui reclamando pelo fato de ser possível fazer um trabalho condigno,
visitar as bases, o que se está recebendo. Imaginem quem
receber hoje salário mínimo, como uma senhora, já de idade
avançada, que, chorando, me telefonou pedindo misericórdia
e dizendo já ter me remetido carta em que afirmava não
haver ninguém que fizesse alguma coisa por ela.
Mas tudo isso vai mudar. O salário do jornaleiro, como
diz a Bíblia Sagrada, já está clamando. O trabalhador, desesperado, não tem ninguém que faça algo por ele, apesar de
todo o nosso esforço. Parece-me que tudo foi relegado a segundo plano. Não há mais ninguém que faça nada. Por quê?
Porque os homens que poderiam resolver o problema andam
viajando, gastando dinheiro do Governo, e não se lembram
do pobre aposentado. Um dia eles vão chegar diante do tribunal de Cristo, diante do tribunal de Deus Todo-Poderoso,
e serão julgados, pois os livros vão se abrir. E então não
adiantará dizer que não sabiam o que ocorria, que nãotiveram
oportunidade de resolver o problema.
Queremos demonstrar a nossa repulsa por esse cidadão
chamado Antônio Rogério Magri. Ele vai entrar para a história como vilão do povo, como alguém que abandonou o trabalhador', o aposentado e o pensionista. Ele está vivendo das
benesses do poder e, como Ministro, ganha alguns milhões.
E ainda está recorrendo à Justiça, porque quer continuar acumulando salário que recebia na Eletropaulo, pois parece não
estar satisfeito com o que está recebendo.
Agradeço a paciência, Sr. presidente.
O SR. EDSON SILVA (PDT - CE. Sem revisão do
orador.) - SI. Presidente, Sr'S e Srs. Parlamentares, mais
de 1.700 toneladas de livros didáticos deixaram de ser entregues aos estudantes carentes da rede pública de ensino em
todo o País. É do nosso conhecimento, através da imprensa,
que a empresa encarregada de fazer a distribuição dos livros
junto às escolas públicas de todo o Brasil - a Transportadora
F. Souto, localizada em Guarulhos, São Paulo - em vez
de entregá-los, transacionou-os com quatro empresas para
transformá-los em aparas de papel. Outras empresas estão
envolvidas em mais esse ato de corrupção. Cito-as: Copa Cia.
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de Papéis; Aparas Tietê, também de São Paulo; Aparas Vila
Augusto, em Guarulhos, e Apropel, do Bairro do Ipiranga.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, dói dentro de nós esse
crime que se pratica contra estudantes pobres do nosso País.
No Nordeste, no Estado do Ceará, centenas e centenas de
crianças estão indo às aulas sem caderno, lápis, borracha,
livros. São crianças da sociedade mais pobre deste País, filhos
de trabalhadores rurais, de desempregados, de homens do
campo que não têm emprego. Enquanto o Governo gasta
milhões e milhões de dólares com a compra de livros, estes
são desviados e não são entregues aos estudantes brasileiros
da sociedade carente.
Sr. Presidente, segundo a Polícia Federal, o rombo alcança a bagatela de Cr$1,2 bilhão, acreditando-se que, palavras
do Sr. Romeu Tuma, "muita coisa ainda vai ser descoberta" .
Esse escândalo teve início em uma licitação feita pela
FAE - Fundação de Assistência ao Estudante, órgão do
Ministério da Educação. A concorrência foi aberta para que
uma firma se encarregasse de distribuir os livros. E o que
aconteceu foi isto: o desvio dos livros.
Sr. Presidente, Sr~S e Srs. Deputados, o escândalo da
FAE se arrasta há algum tempo. Meses atrás, mais precisamente em abril, entregamos à Mesa desta Casa requerimento
convocando o Sr. Ministro da Educação, à época o Sr. Carlos
Chiarelli, a comparecer à Comissão de Educação e prestar
esclarecimentos a respeito de irregularidades praticadas na
compra de livros didáticos para a rede pública. Era do nosso
conhecimento que tinha havido fraude para beneficiar algumas
editoras e que milhares e milhares de livros não aproveitados
superIotavam os porões da Fundação de Assistência ao Estudante. Pedimos também que o Tribunal de Contas da União
fizesse uma auditoria junto à FAE, uma investigação das irregularidades que estavam sendo denunciadas pela imprensa.
Sr. Presidente, Sr~S e Srs. Deputados, acho que será uma
grande surpresa para todos nós se um dia não houver qualquer
denúncia de fraude, pois elas estouram a cada momento. Temos notícias de sonegação, de desvio de recursos do Finor
através de notas frias, de desvio de recursos da Fundação
de Assistência ao Estudante, destinados à compra de merenda
escolar, para beneficiar grandes empresas, de corrupção na
Previdência Social. Em todos os lugares onde existe uma empresa pública há denúncia de fraude.
Sr. Presidente, com nosso requerimento, datado de 11
de abril, queríamos exercitar o poder que nos dá a Constituição
de fiscalizar as ações do Executivo. Queríamos, naquele momento, trazer aqui o Sr. Ministro da Educação para que S.
Ex~ esclarecesse as irregularidades na compra de livros didáticos e de merenda escolar e o desvio de recursos do salário-educação. E o que aconteceu no nosso Estado do Ceará foi
que algumas grandes empresas desviaram recursos do salárioeducação. Mas, já que o nosso requerimento não foi aprovado,
o Ministro não compareceu à Comissão de Educação e o
povo ficou sem resposta, por omissão desta Casa, queremos
novamente cobrar providências do Tribunal de Contas da
União e também da Polícia Federal, pois sabemos que o Sr.
Romeu Tuma encontrou a prova mateIial do crime, ou seja,
toneladas e toneladas de livros didáticos num depósito pertencente à firma F. Souto. Mas o Sr. Romeu Tuma, que já está
há mais de dez anos no comando da Polícia Federal, acredita
que isso não vai dar em nada.
Que País é este? Que justiça é essa? Quando um cidadão
comum, muitas vezes levado pela necessidade, pratica um
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pequeno delito, a lei é aplicada com todo o rigor: é espancado
pela polícia, é preso e recolhido ao cárcere.
Sr. Presidente, tenho informações de que, semana passada, na Cidade de Fortaleza, uma pobre mulher foi presa e
levada para a Delegacia de Capturas, da Secretaria de Segurançado Estado do Ceará, por ter furtado uma mamadeira
que deveria servir para alimentar seu filho. Ela foi identificada
criminalmente como autora de um furto e talvez recolhida
ao presídio feminino do Ceará. Isso é deprimente. Por outro
lado, segundo o Governador do Ceará, políticos, deputados
com assento nesta Casa, empresários do Nordeste desviaram
recursos do Finor, deixando a região em estado de miséria.
Sabemos que há sonegadores neste País que não 'são presos,
não respondem pelos crimes que praticam; sabemos que existem contrabandista de ouro e a Polícia Federal não os identifica, porque são grandes figuras; sabemos que pessoas importantes, de prestígio, de grande poder econômico, cometem
crimes hediondos contra a sociedade, contra o País, contra
a economia e não são, de maneira alguma, perseguidos pela
polícia. Mas os pequenos, os humildes, os pretos, os desamparados não podem sequer pensar em errar, porque pensar já
é crime. Os grandes roubam dos pobres como os sonegadores
que conhecemos, e contra eles não é aplicada a lei.
Em nome da sociedade brasileira, cobramos mais respeito
por parte das autoridades. É preciso que a Justiça tire a venda.
A Justiça é cega e, por isso, não vê que só os pequenos
pagam pelos crimes que praticam e que a impunidade é um
privilégio da elite dominante - empresários, banqueiros, latifundiários e políticos.
Nosso protesto contra essa onda de violência que se abate
sobre o povo, não a violência urbana do pequeno delito, mas
a violência que estamos a relatar.

o SR. ADYLSON MOTTA (PDS - RS. Sem revIsão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, está prevista
no próprio texto da Constituição uma revisão da nossa Carta
Magna para o ano de 1993. Essa revisão deverá iniciar-se
no dia 5 de outubro, ou seja, exatamente cinco anos após
a promulgação da Constituição.
Mas, independentemente da revisão que deve ser feita
- e sua data talvez seja antecipada - existe a necessidade
de regulamentar uma série de artigos de nossa Constituição.
Lamentavelmente, essa regulamentação não mereceu até hoje
uma atenção maior e vem sendo feita· de forma esparsa e
desordenada, criando uma série de dificuldades. Até os tribunais, principalmente os tribunais superiores, têm hoje dificuldades na aplicação de leis, exatamente por carecerem de regulamentação, de um maior esclarecimento.
Então, quero anunciar que na próxima semana encaminharei ao Congresso Nacional proposta no sentido de que
seja criada definitivamente, de uma vez por todas, uma Comissão Mista com a específica e precípua função de proceder
aos estudos necessários para a regulamentação dos diversos
artigos da Constituição que estão pendentes.
Faço esta comunicação a V. Ex\ Sr. Presidente, porque
me parece que este é um assunto de extrema gravidade, de
profunda seriedade e que merece ser encarado de forma ordenada, sistematizada. Parece-me que o único caminho para
se conseguir atingir esse objetivo é o da criação de uma Comissão Mista, evidentemente, com a participação das duas Casas.
Sr. 'Presidente, devo apresentar também uma proposta
de emenda constitucional, baseado na realidade melancólica
a que temos assistido diariamente no Congresso Nacional.
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Enormes dificuldades são encontradas para se conseguir reunir
a Casa. Deve fazer um mês, mais ou menos, "que não conseguimos reunir o Congresso para deliberar sobre matéria importante. Estive em Washington, com a delegação chefiada
por V. Ex', depois visitei a Argentina e, baseado na experiência desses países e de tantos oufros, vou apresentar proposta de emenda constitucional para que as reuniões do Congresso Nacional passem a ser feitas separadamente pela Câmara e pelo Senado.O Congresso se reuniria unicamente apenas
para receber Chefes de Estado e o nosso Presidente. De qualquer forma, Sr. Presidente, embora a Casa se reúna em conjunto, as votações são feitas separadamente.
Parece-me que seria mais lógico, mais racional, mais prudente que, até seguindo o exemplo de país mais tradicionais
no regime democrático, essas reuniões se fizessem de forma
separada. Talvez assim atingíssemos o que tem sido um grande
obstáculo: o quorum para a realização de nossas sessões.
Quero, então, anunciar que na próxima semana apresentarei essas duas propostas. Uma para criar uma Comissão
Mista que trabalhe na regulamentação dos artigos da Constituição brasileira que estão a merecê-Ia e uma einenda constitucional pela qual as reuniões do Congresso Nacional passarão
a ser feitas separadamente nas duas Casas, à exceção das
sessões solenes para receber Chefes de Estado, como ocorre
em tantos países do mundo cujo exemplo devemos recolher.

o SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de
chamar a atenção desta Casa, especialmente de V. Ex', Sr.
Presidente, porque vou apresentar algo que, num país sério
e decente, faria mandar um monte de gente para a cadeia,
algo que demonstra claramente como a coisa pública é tratada
neste País.
Vou falar, Sr. Presidente, do processo de liquidação do
Banco Nacional de Crédito Cooperativo - BNCC. O Sindicato dos Bancários do Distrito Federal entrou com uma representação no Tribunal de Contas da União solicitando investigação sobre empresa contratada para prestar assessoria jurídica ao liquidante do BNCC. O nome da empresa é LBZ
- Consultoria Empresarial e Política Ltda. Foi contratada
pelo Sr. Aimoré Ribeiro de Araújo, funcionário do Banco
Central e ex-liquidante, sem licitação exigida pelo Decreto-Lei
n? 2.300. Pois bem. O contrato foi contestado, no Tribunal
de Contas da União, pelo Sindicato dos Bancários, através
do Processo n? 020.658/90, cuja decisão foi publicada no Diário
Oficial de 10 de outubro de 1991.
Os pareceres, petições e demais atos jurídicos da LBZ
são feitos por Pedro Gualberto Timóteo César. Sabem V.
Ex" quem é Pedro Gualberto? É o Chefe do Departamento
Jurídico do BNCC, que está sendo liquidado. Basta um funcionário do Banco Nacional de Crédito Cooperativo entrar na
Justiça reclamando direitos trabalhistas para que, feita uma
estimativa de quanto receberá posteriormente, essa empresa
de consultoria leve de imediato 12% do valor da causa. Não
é precisco que a Justiça diga o quanto a que o trabalhador
tem direito; basta o advogado fazer um cálculo, digamos de
10 ou 20 milhões de cruzeiros, e a empresa de imediato já
leva 12% do valor da causa. Isso fez com que até maio deste
ano a empresa recebesse a título de honorários 724 milhões,
527 mil, 763 cruzeiros e 50 centavos. Até maio, porque tenho
informações de dentro do Banco Nacional de Crédito Cooperativo de que agora o montante já é muito maior, ultrapassa
a soma de 1 bilhão de cruzeiros. Tenho aqui inclusive o número
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das notas fiscais e o valor que foi pago més a mês a essa
empresa de consultoria.
Agora, pasme, Sr. Presidente, a empresa de consultoria
LBZ não poderia, em hipótese nenhuma, dar assistência jurídica na área de advocacia. Por quê? Porque não é inscrita
na Ordem dos Advogados do Brasil. No próprio parecer do
Tribunal de Contas da União está claro que o contrato foi
ilegal. Primeiro, não houve licitação; segundo, a empresa não
é inscrita na OAB e, terceiro, a empresa tem apenas um
escritório, em Brasília, na 703 Sul, Bloco O, Casa 87. A empresa tem uma secretária, e é só. Os proprietários da empresa
utilizam toda a estrutura do Banco Nacional de Crédito Cooperativo. Os funcionários do branco é que batem as petições
do escritório de assessoramento contratado pelo ex-liquidante.
A LBZ foi contratada para prestar serviço em nível nacional.
Entretanto, o próprio Tribunal de Contas da União reconhece
que a empresa só tem um escritório no Distrito Federal. Estão
usando a estrutura do banco, em nível de Brasil, para fazer
essa assessoria e já vão levando, dos cofres públicos, cerca
de 1 bilhão de cruzeiros, pagos à LBZ - Consultoria Empresarial e Política Ltda. - este é o nome da empresa.
A Cláusula 3' do contrato de Constituição da empresa,
que tive o cuidado de conseguir na Junta Comercial, diz que
seu objetivo comercial é consultoria em geral, prestação de
serviços administrativos e serviços de recebimento, protocolo
e acompanhamento de todo e qualquer processo de interesse
de terceiros junto aos órgãos públicos federais, suas entidades
autárquicas, empresas públicas, sociedades de economia mista, Poder Legislativo e inclusive estabelecimentos de crédito.
O que quer dizer o seguinte: é um escritório de lobby. Um
lobista, usando um nome de fantasia, junto com a mulher
e o amigo Pedro Gualberto, Diretor do Deparmento Jurídico
do BNCC, assinou esse contrato de prestação de serviço com
o banco, sem licitação. E já vão levando dos cofres do Banco
Nacional de Crédito Cooperativo cerca de I bilhão de cruzeiros.
Pergunto, Sr. Presidente: quem vai pagar por esse dinheiro desviado? Até agora, para os trabalhadores do BNCC que
recorreram à Justiça não foi pago um centavo. Não receberam
nada. Entretanto, ao escritório já foi pago cerca de 1 bilhão
de cruzeiros. Com isso, Sr. Presidente, ficam demonstradas
as "vantagens" da privatização e da liquidação de empresas
estatais, as maracutaias que acontecem nesse processo de liquidação que está sendo feito no País. Também fica explicado
porque não há dinheiro para pagar aos aposentados salário
decente, fortalecer as empresas e dar emprego aos trabalhadores.
Portanto, esta é uma denúncia muito grave.
Quero ainda, nesta oportunidade, parabenizar o Sindicato dos Bancários por ter procurado o Tribunal de Contas
da União para desmascarar essa "maracutaia", talvez a maior
do Governo "Collorido". Tenho comigo todo os documentos,
que podem ser exibidos onde for necessário. E mais: vamos
com o Sindicato dos Bancários até o fim da investigação desse
negócio. Tenho informações de que hoje um desses cidadãos
de classe média é proprietário de doze carroszero quilômetros
e também criador de cavalos; tem fazendas nas imediações
desta cidade, comprou mansões no Lago Sul e vive às custas
do Erário Público e dessa roubalheira que está ocorrendo
no BNCC. Está havendo uma verdadeira "maracutaia". Vou
repetir o nome desses cidadãos: Lauro Newton Zak, sócio-fundador; Pedro Gualberto Timóteo César, funcionário do Banco, Chefe do Departamento Jurídico e virtual sócio da LBZ;
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e Aimoré Ribeiro de Araújo, ex-liquidante do BNCC e que
também faz parte da LBZ. Enfim, colocaram uma raposa
no galinheiro para tomar conta das galinhas.
Também trago ao conhecimento da Casa que o nosso
companheiro Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho, Presidente
do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo,
está em greve de fome, postado em frente à Brastemp, protestando contra a demissão de mil metalúrgicos dessa empresa.
Desde ontem o companheiro Vicentinho está tentando evitar
demissões absurdas que a Brastemp está fazendo, o que ~os
deixa mais preocupados, pois, se uma empresa que fabnca
fogões e geladeiras demite de uma vez mil trabalhadores,
isso demonstra que no Brasil vai-se passar mais fome e que
não mais será necessário fogão para cozinhar o feijão e o
arroz das famílias dos trabalhadores brasileiros.

o SR. AUGUSTO CARVALHO (PCB - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srª' e Srs. Deputados, acompa·
nhamos com atenção as palavras do nobre colega Chico Vigilante sobre a decisão do Tribunal de Contas da União a respeito da denúncia encaminhada pelo Sindicato dos Bancários
de Brasília quando da liquidação decretada pelo Banco CentraI sobre aquela instituição que até aquele momento cumpria
importante papel no cooperativismo deste País.
Sr. Presidente, há uma tentativa de arrasar com as empresas estatais, colocando na vala comum instituições importantes
ao lado de outras não tão importantes para a sociedade. Esse
processo de liquidação do Banco Nacional de Crédito Cooperativo, anunciado pelo "Diário Oficial" do último dia 10,
por nós várias vezes denunciado aqui, só poderia gerar esse
tipo de deformação, de fraude e de saque aos cofres públicos.
O Tribunal de Contas da União declarou ilegal o tipo
de liquidação a que se procedeu naquele caso. Esperamos
que os responsáveis por esse processo deformado e deformante sejam penalizados e que o bem público seja preservado
naquilo que ainda for possível.
Sr. Presidente, o que me traz à tribuna neste momento
é o novo confronto entre Governo Federal e Poder Legislativo.
Atendendo à necessidade de este Poder regulamentar
as leis previstas na Constituição, o Congresso, depois de muito
esforço, aprovou as Leis n9' 8.212 e 8.213, que dispõem sobre
o Plano de Benefícios e de Custeio da Previdência Social.
Essas leis, no caso do Plano de Custeio (art. 103) e do
Plano de Benefícios (art. 154), têm idêntica redação e serão
regulamentadas pelo Poder Executivo, nO.prazo de 60 dias,
a partir da data de publicação. Ora, se essas leis foram publicadas no dia 24 de julho, esse prazo esgotar-se-ia no dia 24
de setembro. Até o momento, porém, não vimos o Ministro
do Trabalho e da Previdência Social cumprir sua obrigação
no que tange à normatização da lei. O que vemos são notícias
veiculadas pela imprensa informando-nos de que as portarias
já estariam na mesa do Sr. Ministro para serem assinadas.
Mas, ao invés de assiná-Ias, diante das ações na Justiça, que
já começam a ser ganhas por aposentados e sindicatos que
reclamam o cumprimento do reajuste integral das aposentadorias e benefícios no índice de 157%, o Ministro ameaça
ir até às últimas conseqüências para derrubar as eventuais
ações vencidas em primeira instância. No entanto, deveria
decidir em conformidade com a obrigação do Governo, cumprindo a Constituição.
Sr. Presidente, neste momento de aviltamento dos salários, em que os trabalhadores de empresas estatais e de órgãos
.E!Íblicos aguardam a regulamentação de leis e a definição
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governamental com relação a esses percentuais, para poderem
fazer jus à sua aposentadoria, o Governo novamente se envolve em um confronto desnecessário, com uma argumentação
absolutamente desprovida de crédito, medíocre, ao insistir
em que não terá· os recursos necessários para pagar esses
valores.
Lembramos; Sr. Presidente, o que estabelece o art. 85
da Constituição Federal:
Art. .85. 'São crimes de responsabilidade os atos
do Presidente da República que àt<:miem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra:
VII ~ o cumprimento das leis e das decisões judiciais.
Assim, ao retardar por quase um mês a regulamentação
de uma lei, o Presidente da República incorre nesse artigo.
Está claramente comprovada a burla à lei aprovada por este
Congresso Nacional.
Sr. Presidente, estamos solidários com os sindicatos de
todo. o País, com ós. aposentados e COJ1l os moviml~ntos que
acorrem a Brasília, para pressionar o Legislativo a exigir do
Executivo a imediata solução desse problema que aflige milhões de brasileiros que vivem de baixos salários, de míseros
ganhos de aposentadoria e benefícios. O Governo insiste em
mantê-los absurdamente arrochados. O fato é que o Governo
tem no arrocho salarial, no esmagamento dos salários, a base
de sua política econôI\lica e salarial.
O SR. CARLOS LUPI (PDT - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presid.ente, Sr' e Srs. Deputados, desde maio
passado tenho usado esta tribuna para levantar questão que
julgo de extrema importância para a sociedade brasileira. Trata-se de notícias veiculadas pela imprensa desde aquela data
sobre a figura do bispo Edir Macedo.
Fiz requerimento à Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a investigar o narcotráfico, solicitando a presença
desse bispo para explicar o seu envolvimento com o dinheiro
do narcotráfico.
.
Sr. Presidente, gostaria de ressaltar que minha intenção,
ao fazer esse requerimento, não foi a de agredir ou ofender
alguns milhares de brasileiros que procuram essa seita - da
qual esse senhor é líder - em busca de conforto para suas
necessidades, angústias e sofrimentos. Pelo contrário, em respeito a eles é que esse senhor precisa ser denunciado e colocado no seu devido lugar: atrás das grades.
Sr. Presidente, no depoimento prestado ontem por esse
bispo à Polícia Federal, depois de uma peregrinação para
que ele se apresentasse e de o Ministério Público ter decretado
a sua busca e apreensão, o dito bispo diz, em depoimento,
que a TV Record não lhe teria custado os 45 milhões de
·dólares anunciados, mas, sim, 38 milhões de dólares, de acordo com a matéria publicada no "Jornal do Brasil." Quer dizer,
os 7 milhões da diferença cambial entre o valor proveniente
da contribuição dos fiéis e o valor pago pela emissora de
TV sumiram. Talvez sejam utilizados para o bispo comprar
mais alguns imóveis, além dos 45 que já possui apenas no
Estado do Rio de Janeiro. Além do mais, Sr. Presidente,
esse bispo, em seu depoimento, diz que o dinheiro utilizado
na transação foi conseguido de doações de fiéis à Igreja Universal do Reino de Deus. Ele o teria tomado emprestado
mediante um contrato mútuo entre o grupo de pastores que
administra esse dinheiro e a igreja, a juros de mercado.
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Todos nós sabemos que essa operação. também é irregular, porque as igrejas e os templos contam, com imunidade
tributária garantida pela Constituição e não podem exercer
função de agente financeiro. O réu então vai à Polícia Federal,
confessa e diz que o crime não foi de 45 milhões de dólares,
mas tão-somente de 38 milhões de dólares, "tomados emprestados" - entre aspas - da igreja que, por coincidência, ele
preside.
O que quero ressaltar não é nenhuma perseguição pessoal
a ~ssa figura que, por sorte divina, não conheço. Quero, sim,
deixar para reflexao dçsta Casa Legislativa, o retrato das instituições em nosso País. Fala-se muito da' desmoralização 'do
Poder Legislativo. Dia a dia a imprensa noticia a ausência
dos Srs. Deputados, que deixam de votar matérias sérias nesta
Casa, mas nada diz a respeito de outros assuntos tão ou majs
importantes quanto ó 'funcionamento desta Casa. Por exemplo, cito a questão do Poder Judiciário, que já levantei desta
tribuna, Aliás, estou çncontrando grande' resistência à aprovação de Comissão Mista Especial destiÍ1é;lda a examinar o
intocável Poder Judiciário. Agora está-se. mexendo com algo
que tal~ez seja o q~e há de mais puro no ser humano, que
éa sua f é . ,
.
AProveitando a.recente visita do Iíqer"~a Igreja Católiça
a Brasília, quero lembrar aos nobres Deputados e principalmente à Comissão do Narcotráfico, que se nega a convocar
o bispo Macedo para aqui comparecer e prestar esclarecimento, que quem não deve não teme - é um preceito bíblico.
E, se esse bispo não deve, nada tem a temer.
Ele confessou ter feito duas viagens à Colômbia, não
para pegar um milhão de dólares, mas para inaugurar duas
igrejas naquele país, sede do tráfico internacional de cocaína.
Amanhã ele virá explicar que o dinheiro é proveniente de
doações de fiéis colombianos.
Sr. Presidente, chamo a atenção desta Casa e novamente
cha~arei, toda semana, até ver a Comissão assumir a responsabilIdade de convocar esse dito pastor para prestar esclarecimentos, como é de sua obrigação.
A Comissão está abrindo um precedente perigoso para
esta Casa: após aprovar a convocação do bispo, este não compareceu e a Comissão sequer tomou providências. Quero ressaltar que o pedido de convocação é para esclarecer a opinião
pública que a Comissão do Narcotráfico não está aqui só
para examinar seus pares. Aliás, no escândalo de envolvimento de Deputados no narcotráfico, houve até quem fosse
ao Estado de origem para tentar descobrir possíveis ligações
com um parlamentar.
Quanto a esse bispo - aliás, vou usar uma expressão
apropriada - não sei que "diabo" tem esse bispo que ninguém
consegue fazer esse homem vir aqui. A Polícia conseguiu detêlo, depois de o Poder Judiciário ter decretado a sua prisão
preventiva. Vamos aguardar, então, que a Comissão que examina a questão do narcotráfico reveja sua posição e faça convocar o dito senhor ministro do reino de Deus, que para
mim está mais para o reino do diabo, para que aqui preste
os esclarecimentos devidos. (Palmas.)

o SR. JABES RIBEIRO (PSDB - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr' e Srs. Deputados, existem
nesta Casa algumas proposições que visam regulamentar o
art. 7° da Constituição Federal no que se refere à participação
dos trabalhadores nos lucros, nos resultados e na gestão da
empresa.
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Estamos apresentando à Casa .uma contribuição para
construir uma lei que em ver~adll possa atender a modernização, sob a visão social, das relações entre capital e trabalho.
Sobretudo essa nossa contribuição atende à experiência alemã,
na certeza de que as relações -entre ~apital e trabalho exigem
uma presença equilibrada da participação dos trabalhadores
não apenas nos lucros ou resultados, mas também na gestão
das empresas. Até porque, Sr'. Presidente, as relações do trabalho no Brasil têm constituído fonte de constante preocupação na medida em que as mesmas carregam a pesada herança da cultura corporativista que delineou todo o sistema trabalhista, desde a década de 1930.
O direito p<>tesfativo do empregador raramente era contestado, e a solução dos problema!; trabalhistas sempre era
levada para a Justiça do Trabalho, .fgra do âmbito da fábrica,
de modo a evitar o confronto individual coletivo. Todavia,
mudanças foram se processando' e o próprio texto constitucional garantiu uma série de direitos que visam a aprimorar
as relações de trabalho, de modo a torná-las mais modernas
e condizentes com as necessidades democráticas que inspiram
a nossa sociedade.
.A participação dos trabalhadorés nos lucros ou resultados
e na gestão da empresa, prevista no art. 79 da Constituição
Federal, reflete, em verdade: o 'â;nimo de modernizar as relações trabalhistas para que se -obtenha maior produtividade
nas empresas e'melhores tradições de justiça social.
O sistema vigente não mais atende às necessidades do
trabalhador, vez que o seguro-desemprego se mostra insuficiente para garantir-lhe a sobrevivência, e a demora de solução
pelo Judiciáriotrabalhaista demon~tra ainda a inadequação
do tratamento dó problema por 'parte dos governantes.
Formas mais céleres e justáS precisam ser delineadas,
de modo que sua concepção seja simples e rotineira, com
a solução elaborada preferencialmente pelas partes diretamente afetadas.
A solução do problema de avalista por terceiros já se
mostrou ineficiente, na medida em que carrega sempre a conotaçáo de vencido e vencedor, o que não ocorte quando se
tem a solução negociada, em que ambas as partes se sentem,
ainda, que parcialmente, vencedoras.
.'.
E com est~ espírito, Sr. Presidente, que estamos apresentando à Casa um projeto estabelecendo a participação nos
lucros, nos resultados e na gestão da empresa, que se soma
a outras proposições que aqui tramitam, bem como a garantia
de poder exercer esse direito sem sofrer co~strangimentos
por parte de alguns poucos empregadores que .não acordaram
ainda para a nova realidade competitiva do mercado nacional
e internacional.
Contamos assim, Sr. Presidente, com o apoio dos nossos
ilustres pares, para que possamos tornar realidade o velho
sonho de ver o trabalhador brasileiro receber 'o tratamento
digno que tanto merece.
. .
O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem re\li'sâo do orador.)
- Sr. Presidente, Srs e Srs. Deputados, nós; do Partido dos
Trabalhadores, estamos muito preocupados com a posição
do Poder Executivo de não querer, cumprir as' leis aprovadas
por esta Casa e sancionadas pelo Presidente dll'República.
O Ministério da Economia e sua equipe 'técnica estão
criando uma verdadeira balbúrdia, em âmbito· nacional, na
aplicação da política salarial, inclusive quantó aos abonos.
Na verdade, está induzindo os empregadot'H!a não pagar
nem o abono, nem os 16%, como determinll'Tà Lei n9 8.222,
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o que é lamentável. Nosso partido terá de contratar mais
de uma dúzia de advogados para entrar, todas as semanas,
com ações na Justiça contra o Poder Executivo.
Ainda hoje, jutamente com o Deputado Eduardo Jorge
e o advogado José Pinto, demos entrada numa ação direta
por omissão contra o Ministro Magri, devido à não regulamentação das Leis de Benefíeios e de Custeio da Previdência,
aqui denunciada por diversos partidos. O prazo para a regulamentação era sessenta dias, e já se passaram oitenta e cinco,
o que está causando prejuízos a milhares de pessoas que estão
se aposentando e não estão recebendo a contribuição dos
últimos trinta e seis meses, a correção adequada. Também
os deficientes e os que estão se aposentando por limite de
idade estão sendo prejudicados. E não é apenas isto: quanto
à aplicação da política salarial, ao reajuste do salário mínimo,
o Ministério da Economia dá informações inadequadas, irresponsavelmente. A situação é da maior gravidade, Sr. Presidente.
Mediante este quadro, entramos, hoje, na Justiça com
uma ação, como já fizemos na quinta-feira. Vamos entrar
com outra, amanhã, e faremos o mesmo na próxima sextqfeira. A de amanhã, Sr. Presidente, será para que se cumpra
o adiantamento de 18% com relação ao dissídio de natureza
jurídica, para garantir que o Grupo 11 (que foi excluído) obtenha esse direito através da Justiça. Na semana que vem, teremos de entrar na Justiça para que se cumpra o pagamento
dos 16% ao grupo ímpar, pois o Ministério da Economia
diz às empresas que não paguem os 16%, mas apenas o abono,
o que nada tem a ver com a Lei n9 8.222, que trata da política
salarial. Trata-se de uma prefixação, uma antecipação para
proteger o salário, fazendo-se uma projeção da inflação futura.
A política de abono refere-se ao passado, pois o limite de
pagamento é o dia 11. A confusão está feita, em termos nacionais, Sr. Presidente.
Tentaremos marcar audiência com o Sr. Jarbas Passarinho, tentando nos valer do nome do Ministério da Justiça,
para ver se o Governo começa a cumprir pelo menos as leis
que sanciona. É indiscutível, Sr. Presidente: a continuar o
atual quadro, não haverá mais clima, não haverá mais condições de pedirmos seja mudada totalmente a equipe do Ministério da Economia que, no meu entendimento, está se mostrando muito mais incompetente, infelizmente, do que a própria equipe da Ministra Zélia Cardoso de Mello, que pelos
menos, debatia nos campos jurídico e político e cumpria as
leis aprovadas nesta Casa. A atual equipe vai ao debate, perde
e, após sancionada a lei, manda não cumpri-la. Isso é crime
de responsabilidade!
Por isso, Sr. Presidente, pretendemos entrar com uma
série de ações na Justiça, e até mesmo manter audiência com
o Sr. Ministro Jarbas Passarinho, na tentativa, mais uma vez,
de convencer o Poder Executivo a cumprir pelo menos as
leis que sanciona.

o SR. ERNESTO GRADELLA (PT - SP) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, inicialmente, gostaríamos de
manifestar nosso repúdio à atitude do Governador de São
Paulo, Antônio Fleury, que, frente à greve dos professores
da rede estadijal de ensino, encerrada há uma semana, ordenou o desconto dos dias em greve e considerou as faltas injustificadas, inclusive para efeito dos direitos que esses funcionários têm de receber os dias de greve da qual participaram.
Isso ocorreu anteriormente, no Estado de São Paulo, na época
da ditadura militar, quando Paulo Maluf era Governador do
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Estado. Repete-se agora com o Governador Fleury. Fica aqUI
registrado nosso repúdio a essa atitude, que mostra claramente, se não for reconsiderada, que o Partido dos Trabalhadores estava muito correto ao considerar, no segundo turno
das eleições para Governador, em São Paulo, Fleury e Maluf
como "farinha do mesmo saco", representando ambos o mesmo interesse de atacar os trabalhadores; ao considerar que
Fleury realmente acabaria tomando, em seu Governo, as mesmas atitudes repressivas que foram tomadas apenas no período
da ditadura militar.
Gostaríamos, também, de manifestar o nosso apoio aos
companheiros trabalhadores rurais e serigueiros que, no dia
de ontem, ocuparam a sede do Ibama na cidade de Brasiléia,
Estado do Acre.
Queremos deixar destacado aqui o nosso apoio a eles,
porque esta atitude de ocupação da sede do Ibama foi a única
alternativa que aqueles trabalhadores encontraram para que
o Ibama se manif~stasse a respeito das suas reivindicações,
entre as quais a cassação das licenças das grandes madeireiras
que hoje atuam nas reservas extrativistas; providências para
que não mais se permitam ocupações por parte de pessoas
que estão a serviço dos empresários madeireiros e que visam
facilitar o desmatamento na região; incentivo ao reflorestamento; proibição da entrada de caçadores nas reservas extrativistas.
Há, ainda, a reivindicação de anistia a uma série de multas
impostas aos pequenos agricultores que fizeram queimadas,
em áreas muito pequenas, apenas para garantir uma cultura
de subsistência, e que foram multados pelo Ibama.
São estas as reivindicações quanto às quais aguardamos
que o Ibama tome providências, resolvendo o problema dos
seringueiros e pequenos agricultores do Acre.
Há toda uma luta dos seringueiros com relação ao baixo
preço da borracha, que pode fazer com que abandonem o
trabalho da extração da mesma. Com isso, perderá o Estado
do Acre, que tem no seringueiro o principal defensor da floresta, com sua luta que ela não seja destruída.
Esses seringueiros estão pedindo o preço de uma cesta
básica regional para que os trabalhadores possam continuar
extraindo a borracha, garantindo sua subsistência e também
lutando pelas reservas extrativistas da região.
Era o que tinha a dizer.
.
O Sr. Roberto Freire pela ordem.

Sr. Presidente, peço a palavra

O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - V. Ex' está com
a palavra.
O SR. ROBERTO FREIRE (PCB - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de encaminhar à Mesa,
em nome do Partido Comunista Brasileiro, um requerimento
no sentido de que ela aprecie a solicitação para que os partidos
- mesmo não tendo regimentalmente o direito, porque há
partidos com mais de cinco Parlamentares - tenham um mínimo de estrutura administrativa, sem nenhum custo adicional,
com vistas ao acompanhamento do processo legislativo.
Aproveito a liberalidade da Mesa para dizer que estou
encaminhando à Associação dos Funcionários do Bandepe,
ativos a inativos, um telex acerca do 'problema que ocorre
em Pernambuco com o fechamento de várias agências e a
demissão de pessoal. Considero essa posição equivocada, pois
traz problemas sociais graves e, do ponto de vista político-es-
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para lá policiais federais e um contingente de técnicos da
Funai, Têm aconteCido em Rbra:ima fatos assutadores. O Governo do Estado, por meio do 'seu Secretário de Segurança
Pública:, Coronel Gelo, que jáfoi para a reserva mas continua
O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) .V. Exº utilizou a
com toda a fúria 'belicosa, incentiva através de Radiodifusora
norma expressa no art. 9°, § 4°, do Regimento, e a Mesa
de Boa Vista, uma estata:I, a reação' armada por parte dos
acolhe a sua observação.
garimpeiros. Eles são vítimas também. Não os considero algozes, porque foram atraídos para lá'com o anúncio da facilidade
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORApara obtenção de outro e, hoje, estão despojados inclusive
DOR:
da sua saúde, comprometida pela intoxicação por mercúrio.
ASSOCIAÇÃODOS FUNCIONÁRIOS no BANDEPE
O Governo do Estado. usando a rádio estatal- a RadiodiASSOCIAÇÃO DQS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS, fusora de Boa Vista - vem instigando os garimpeiros a reagiDOBANDEPE
rem à bala contra o cumprimento de uma decisão judicial.
Acuso recebimento telex prestigiosas entidades· acerca Vem sendo denunciado tambéin que garimpeiros foram mor- .
ameaça extinção Bandepe. Reafirmanos o nosso posiciona- tos em' enfrentamentos com á Polícia Federal, assim como
mento adotado na assembléia dos Bandepeanos no Sindicato policial federal e·técnico da Funai foram feridos. O Governo
dos Bancários de Pernambuco de contrariedade e repúdio do Estado insiste em levantar obstáculos ao cumprimento de
à solução adotac\a pela "gestão compartilhada" do Governo uma determinação da Justiça. Ingressamos na ProcuradoriaGeral da República com uma representação, pedindo a aberde Pernambuco e Banco Central de saneame.nto do banco.
O Bandepe não pode ser confundido, como quer.fazer tura de inquérito para apurar o comprometimento do Governo
valer o "gestor da inter-venção branca",. com uma instit.uição do 'Estado com essa reação armada.por parte dos garimpeiros,
financeira qualquer. Trata-se de um banco de desenvolvimen- bem como o envolvimento da Radiodifusora de Boa Vista,
to que deve desempenhar importantes funções na Política que estaria sendo utilizada pa'rápassar mensagens, incenti·
'.'
vando a reação: arinada.
Econômica Governamental.
.
A política de fechamento de Agências e demissão é equiO Deputado Francisco Rodrigues, que por sinal é Depuvocada pois não preserva o caráter de agência de desenvol- tado por Roraima e' está citado pela Procuradoria-Geral da
vimento e cria problemas sociais graves como o desemprego República como uma das pessoas que estariam incentivando
em. uma época recessiva para mais de três mil servidores. a reação armada, veio a esta tribuna dizer que os Deputados
Tal política intenta imputar aos funcionários a culpa pela ino- Lourival Freitas, .do PT, e eu, Tuga Angerami, do PSDB,
perância do aparato estatal, o que é um absurdo.
por não conhe~ermos o seu Estado não poderíamos ingressar
Os acertos com· a CEF, Banco do Brasil ,e os grandes na ProcuradoriacGeral da República com o pedido de abertura
devedores (co-responsáveis pela situação difícil daquela insti- de inquérito, apuração de responsabilidade e intervenção no
tuição) poderiam evitar a drástica e quivooada solução e enca- Estado.
minhar o saneamento do banco de forma mais condizente
Ocorre que não precisa morar em Roraima para saber
com os objetivos da instituição e com a perspectiva de enfreno que é violência, não preciso morar em Roraima para saber
tar os graves problemas econômicos e sociais do Estado.
quando os governos acabam sendo, na realidade. os incentiNossa solidariedade pessoal e do Partido Comunista Bravadores do descumprimento da decisão judicial. O que está
sileiro a nível nacional, bem como de seus representates a
ocorrendo em Roraima está sendo denunciado nos jornais.
nível estadual e municipal, Deputado Byron Sarinho e VereaO que fizemos tão-somente foi tomar a iniciativa, que esse
dor Valdemar Borges, na importante luta dos bandepeanos.
Deputado de Roraima só não tomou porque está sendo tamCordialmente.
. - Deputado Roberto Freire.
bém citado pela Procuradoria-Geral da Repú!Jliça como um
O Sr. Tuga Angerami - Sr. Presidente, peço a palavra dos responsáveis por esse ato, juntamente com o Coronel
pela ordem. Já expliquei meu caso: eu estava inscrito para Gelo, Secretário de Segurança Pública, incentivador de reação
falar, mas estive fora numa audiência. Como fui citado, gosta- armada por parte de garimpeiros.
ria de dispor de um minuto para responder a um companheiro
Quero, deixar aqui este registro e dizer que realmente
que. da tribuna, fez referência a nossa pessoa.
me dirigi à Procuradoria-Geral da República. E tenho a certeza de que a Procuradoria vai abrir um inquérito; Se realmente
O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - V. Ex' pode usar for comprovado o envolvimento do Governo do Estado, bem
da palavra, nos termos do art. 74, inciso VII, do Regimento, como o envolvimento da rádio estatal, vai tomar decisão no
para defender-se.
sentido de fazer cumprir aquilo que é decisão judicial: os
O SR. TUGA ANGERAMI (PSDB - SP. Sem revisão garimpeiros têm de sair da região yanomani.
do orador.) -Sr. Presidente, faço parte da CPI da Amazônia
e tive oportunidade de viajar para o norte do País, mais especiO SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Conçedo a palavra
ficamente para o Estado de Roraima. Lá pudemos constatar
a situação trágica em que vivem os Yanomani em seu próprio ao Sr. Beto Mansur.
território, condenados ao genocídio pela intoxicação de merO SR. BETO MANSUR (PDT - SP. Pronuncia o seguinte
cúria. causada pela atuação dos garimpeiros dentro da reserva, di~curso.) - Sr. Presidente, Sr!' e Srs. Deputados, em um
Com o contágio de doenças contra as quais não têm anticorpos, ' momento em que se busca a retomada do desénvolvimento
aquele povo está sendo dizimado.
econômico em nosso País, num processo onde a: participação
Finalmente o Governo tomou uma decisão, ou seja, cum- do Estado de São Paulo é considerada decisiva, nos parece
priu um dispositivo legal- na realidade uma decisão judicial absurda a idéia de se tirar da região paulista o trajeto final
para retirar os garimpeiros do território yanomani - enviam da Ferronorte (Ferrovia Leste-Oeste).

tratégico. colocar o Governo de Pernambuco frente à realidade que é a agência do desenvolvimento bé/ntlepeano.
.
Agradeço a V. Ex'e aos ilustres comparl.~eiros.
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Na administração anterior, o Governo Federal deu iníciQ
ao projeto de construção ~a fyrr~)yia, qu~ teria o porto. de
Santos como escoadour~ de tqda, a carga transportada através.
dela. Traçado acertado, poi& além de ostentar a condição
de maior porto da Amérjca Latina, Santos encontra-se em
posição que permite o escoamento de mercad,orias com maior
~~.

,

Ocorre que a falta de:recmsos para a construção da Ferronorte e a pressão exercida por governadores de outros estados,
no sentido de se alterarq tra~ado original da linha, para
conduzi-la até o porto de Tubârão, no Espírito Santo, esta'
prejudicando a sua realização. ,
'
Ora, em uma situação de extrema necessidade de meios ,
para incentivar e escoar àsÍlà :produção, o ~rasil não pode,
sujeitar-se à esses tipos de discussões e inte:t;essespolíticos.
Se a escolha inicial para ,a finalização do trajeto recaiu
sobre São Paulo foi porque o Estado e seu porto sobressaeriJ.~se
naturalmente no contexto econômico brasileiro.
Injustas são as alegações usadas para a mudanças geográfica do porto escoadouro, da~d9 conta de q.ue o Estado de
São Paulo encontra-se em posição privUegiada, não necessi.
tando de novos investimentoJS.
Lembro que o desenvolvimento paulista se dá em forma
de causa e efeito e, por sera" Estado mais pçp'uloso, necéssit~
constantemente de novos investimentos que garantam a sua
sustentação e porque não dizeT a do País 'como Um todo,
pela importância de sua participação na atividade econômica
global.
Vejam o quanto São Paulo arrecada e o retorno que
a União lhe dá. É São Paulo que dá sustentação a Estados
do Norte e Nordeste, ao mesmo tempo em que recebe e
procma manter o enorme contingente de pessoas em sua área
de competência, enviadas por aquelas mesmas rl1giões.
Acredito que a idéia de provocar essa nová sangria em
um dos Estados que mais trabalha e mais contribui com recursos para toda a União acabará provocando um acontecimento
nefasto: a morte da galinha dos ovos de ouro.' ,
Na parte que me cabe nessa luta em favor de São Paulo
e do Porto de Santos, afirI1;lo que não medirei. esforços para
a consecução de recmsos destinados à construção da ferrovia
e de seu pon'to terminal em Santos.
' '.'
O SR. GONZAGA MOTA (PMDB -'- CE: Sem revisão
do orador.) -' Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, ouvimos
neste. plenário pronunciamentos sobre assuntos relativos às
áreas econômica, constitucionàl, trabalhista, temas da maior
importância para o mome!1to que estamos vivendo.
Mas aproveito este pequeno espaço de tempo para tratar
de dois assuntos que talveZ algumas pessoas não achem relevantes, mas eu acredito que sejam.
'
Sr. Presidente, Sr!' e Srs. Deputados, quase todo final
de semana viajo pelo interior do Estrado do Ceará e me
sensibiliza profundamente o estado daquelas estradas, tanto
as federais quanto as estaduais. Três estradas federais apresentam trechos intransitáveis: a BR-020, que liga Fortaleza a
Brasília; a BRc222, que liga Fortaleza ao Norte, e a BR-116,
que liga Fortaleza ao Sul. As estradas estaduais estão em
piores condiç<?~s...Acidentes ali se repetem diariamente, alguns
com vítimas fatais.
É fund;lIp.~~tal, então, Sr. Presidente, que o Governo
do Estado e o, Governo Federal se unam para resolver o
problema das estradas cearenses.
Mas algo ltté mais cruel, mais triste, me sensibiliza nessas
minhas viagens: a população do interior do Estado do Ceará
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está, morrendo dy .s~çle. Vejam bem, Sr. Presidente e Srs.
Deputados, estamos no mês de outubro e já existem cO,ntéi- .
râneos morrendo'desede. E se não há água para a população,
imaginem para orebânho.
Faço, então, um-apelo às autoridades federais e estaduais
no sentido de que providenciem, o mais rapidamente possível,
carros-pipas para o Estado do Ceará, porque a situação, hoje,
já é de calamidade pública. Não é um problema de fácil solução, mas acredito 'que os Governos Federal e Estadual têm
que resolvê-lo em curtíssimo prazo.
·0 SR. FERNANDO BEZERRA COELHO (PMDB PE. Sem revisão'do orador.) - Sr. Presidente, Sr!' e Srs.
Deputados, passo a ler o telegrama qúe me foi dirigido pela
Associação dos Funeionários do Bandepe - Asbepe - e
Associação dos Funcionários Aposentados do Bandepe Asfabe:
"Apelamos ao eminente DetJiltado como detentor
de honrosa representação povo pernambucano CO,ngresso Naciótlal; que se empenhem todo vigor sua inte'ligência e capacidade de ação defesa respeitável patrimônio comimidade pernambucana ---'- BANDEPE ...:. ameaçado extinção decorrência desastrosa práticas
bancárias, ditadas interesses políticos econômicos, inclusive, próprio Governo Federal. Seu corpo profissional não pode ser responsabilizado difícil situação
que hoje se encontra banco, que já figurou entre melhores instituições financeiras país. Não é possível que
classe política Pernambuco abandone instituição neste
momento, que sofre ameaça liqüidação extra-judicial,
altamente prejudicial não-somente. imagem Pernambuco, mais e sobretudo, daqueles. que hora respondem
destino estado .. Povo Pernambuco não perdoaram
omissão ou falta empenho seus dirigentes e reresentantes, que se promovam medidas saneamento instituição, não simplistas como fechamento agências e demissões. Conceda-se, entretanto, instituição direito salvaguardasse interferências ações políticos, que não se coadunam verdadeira política desenvolvimento Estado, da
qual Bandepe em melhor instrumento.
Certeza seu decisivo e honroso engajamento campanha preservação Bandepe, subscrevemo-nos, atenciosamente. - ASBEPE e ASFABE. "

Sr. Presidente, nesse último fim de semana o Governo
do Estado de Pernambuco anunciou o fechamento de cento
e duas agências, de quinze postos de serviços e a demissão
de mais de três mil funcionários do Banco do Estado.
As primeiras informações nos chegam prestadas pelo Sindicato dos Bancários do Estado de Pernambuco. Sequer encontramos critérios de coerência para medidas tão drásticas
como o fechamento da agências e para as demissões dos funcionários. Estamos assistindo a demissões injustas de funcionários
com mais de vinte, às vezes vinte e cinco anos de serviço
prestados àquela instituição; estamos assistindo ao fechamento
de agências superavitárias; e não serei eu, aqui, a cair na
polêmica que hoje se trava na imprensa do meu Estado: se
a responsabilidade é do atual Governador ou dos seus antecessores. Até porque, para responsabilizar os antecessores, é
preciso levar em conta mais do que duas administrações anteriores, que também foram responsáveis por empréstimos concediôos a setores da economia de Pernambuco e pela expansão
da rede de agências. O que estamos vendo é que o Governo
de Pernambuco, que dizia ter prestígio junto ao Governo
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Federal, neste exato momento está liquidando uma instituição
importante para o Estado.
Fui eleito Deputado Federal pelos votos do sertão pernambuqmo. Dezoito agências estão sendo fechadas naquela
região. O maior drama ali é a seca, além do plantio de maconha. Milhares e milhares de famílias de agricultores são levadas
ao plantio de maconha porque não têm assistência dos Governos estadual e federal, não têm acesso ao crédito nem à assistência técnica para plantar milho, feijão, cabola, tomate, e,
a partir. <lo trabalho honeste e legal, prover o sustento de
sua f!!fI1(1ia.
Quero, isto sim, suscitar a questão: que papel se espera
de um banco de Estado? Qual o papel que cumpre a uma
instituição oficial? Uma performance similar à das instituições
privadas, cujas agências estão presentes apenas nos grandes
centros financeiros e econômicos do Estado? Ou desse banco
não se espera a sua presença em Cidades como Afrânio, Orocó, Cabrobó, Belém de São Francisco, Terra Nova, Trindade,
Granito, Bodocó, para que possa ser eficiente na sua ação
pioneira de levar o crédito para o pequeno agricultor, para
os que se dedicam às atividades artesanais, tal como foi feito
pelo Governo da Frente Popular, pelo Governo de Miguel
Arraes de Alencar?
Por isso, Sr. Presidente, trago minha solidariedade aos
funcionários que estão sendo demitidos, às comunidades que
estão assistindo ao fechamento de suas agências. Pedimos,
portanto, o apoio do Governador de Pernambuco - político
inteligente e de grande prestígio, como propalado na campanha eleitoral - que ia fazer o "Cresce Pernambuco". Pois
bem. Está aí o Estado de São Paulo que teve apoio para
manter intacto o seu banco estadual. Todos sabemos disso.
Onde está o prestígio de Pernambuco? Onde está o prestígio
das suas lideranças, nesta Casa, junto ao Governo Federal?
Assistir calados, silentes, ao fechamento e ao esfacelamento
do banco nunca, Sr. Presiente. Nunca!
Trago a minha palavra, porque sei que ela está em sintonia
com as comunidades que tenho o prazer e o privilégio de
representar nesta Casa.
Muito obrigado.

o SR. MENDONÇA NETO (PDT - AL. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs e Srs. Deputados, gostaria
de expressar desta tribuna o meu inconformismo e, ao mesmo
tempo, lamentar a atitude do Governador Leonel Brizola em
cancelar o comício que ia patrocinar no Rio de Janeiro, na
próxi~a sexta-feita, contra a privatização da Usiminas.
E lamentável, Sr. Presidente, porque a decisão foi tomada
sem diálogo com a bancada federal do PDT em Brasília e,
ao mesmo tempo, vem ao encontro do interesse administrativo
do Estado do Rio de Janeiro, o que não é propriamente a
serviço da Pátria, mas apenas de um Estado. Posição mais
decente é a daqueles que defendem a privatização da Usiminas, daqueles que não precisam de comícios e de recursos
judiciais, que não precisam utilizar-se de bandeira tão séria,
como a da defesa intransigente do capital nacional, da soberania nacional e do patrimônio público, sob a clara justificativa
de que necessita obter recursos a fim de acabar com o engarrafamento do trânsito em uma avenida do Rio de Janeiro. A
Nação está acima da Avenida Brasil. A Avenida Brasil não
é maior do que o Brasil. A despeito do quantos serão os
estrangeiros a se reunirem para discutir a questão da ecologia
no Brasil, nada é suficiente para que um Governador de Estado, da Oposição, abra mão dessa responsabilidade para, atra-

Outubro de 1991

vés de desclllpas esfarrapadas, conceder a sua liderança, ajudar o Governo Federal a realizar esse tão malsinado leilão
que irá dilapidar o patrimônmio públjco que dá lucro ao Estado, e, em conseqüência, deveria ser'inegociável.
O Governador Leonel Brizóla se apequena quando em
vez de discutir ombro a ombro,frt:nte a frente com o maior
dos adversários que é o Sr. Presidente, da República, escolhe
como litigante o Sr. Antônio Carlos Magalhães. Esquece o
Brasil e se volta para a Bahia. Seu adversário agora está
naquele Estado. E esta Nação de aflitos que necessita de
líderes, de vozes, de oposição autêntica? O Líder da Oposição
deixou de fazer um comício para ajudar um Presidente que
está levando o País ao caos, à insolvência, quase que à guerra
civil. A julgar por esse procedimento o Brasil também poderia
abrir mão de sua sob~rania e votar na ONU todas as propostas
americanas ou da Africa do Sul,' so'bre o apartheid, desde
que fossem enviados dos Estados' Unidos, da Inglaterra ou
da França recursos para se fazer pontes ou estradas. Esse
argumento é tão pífio que não merece a inteligência do Governado!' Leonel Brizola.
Como Deputado do PDT lanço meu protesto inconformado em que o Governador levante bandeira, como foi o
comício pela não-privatizaçãoda Usiminas. Quando o povo
de oposição estava entusiasmado com essa bandeira, S. Ex'
a retira por interesse apenas de uma unidade da Federação.
Isso é estadualizar a ação política. O Governador Leonel Brizola foi candidato à Presidência da República e parece que
pretende sê-lo novamente. Contará apenas com os votos dos
usuários da Linha Verm~lha. Mas o Brasil que está na linha
vermelha da fome, da miséria e da opressão não concorda
com este tipo de política do toma-Ia-da-cá, que um companheiro desta Câmara definiu como política de São Francisco
de Assis: "É dando que se recebe".
Repito essa atitude e conclamo O Governador Leonel
Brizola a não questionar seu próprio discurso que é de oposição, sem máscaras, autêntico verdadeiro.
Sr. Presidente, outro assunto.
O assassinato do delegado Ricardo Lessa fez vir à tona
uma questão mais grave, que é a existência de um verdadeiro
conflito entre as Polícias Civil e Militar de Álagoas.
Segundo um Major da PM, delegados da Polícia Civil,
convencidos de que cerca de 15 Ofiéiais da PM'estariam envolvidos com o crime organizado, resolveram matá-los.
Vejam bem a gravidade de tal denúncia feita na esteira
de um assassinato que vitimou um dos policiais mais perigosos
do Estado: a elite da Polícia Militar estaria agindo como verdadeiro Esquadrão da Morte.
Em represália a Polícia Civil foge do que preceitua a
lei, que jurou cumprir, e resolve, segundo a denúncia, fazer
justiça com as próprias mãos.
Polícia contra Polícia numa selvageria que demonstra
muito bem o grau de segurança que pode ter a população
do seu Estado, quando ambas fogem de seus deveres mais
elementares, entre os quais o de dar segurança à população,
para dizimar uma a outra.
Todos os envolvidos usando, para este fim, veículos e
armas do Estado e encobrindo-se uns aos outros na mais descarada ~mpunidade e cumplicidade.
E evidente que outros interesses, que não apenas a de
justiceiros e contra justiceiros, estão em jogo neste submundo
policial. Por isso não é de estranhar que o Major da PM,
autor da denúncia, te~ha também atacado o ?el~gado Ricardo
Lessa pela construçao de uma casa supenor·a seu padrão
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salarial, refleindo daí a certeza de que uma apuração rigorosa
e verdadeira poderá descobrir as graves distorções que, certamente, estão ocorrendo no aparelho polícial do Estado de
Alagoas.
Dentre as acusações mais comuns feitas pela imprensa
e jamais apuradas a fundo estão a de que a Polícia faria uso
de carros e armas roubados e apreendidos, com chapa fria,
indo até a extorsão e a chantagem, além de servirem alguns
policiais, nas suas horas de folga, como polícias particulares.
O Governador Leonel Brizola, em recente entrevista à
televisão, perguntou em tom de advertência: de quem partiu
a idéia de matar crianças na rua num plano sistemático e
permanente? O que fazer contra estes esquadrões de extermínio que tomaram a lei, a justiça e a execução em suas
mãos e até que ponto existe envolvimento das Polícias brasileiras nesta barbaridade?
Dirijo-me daqui ao Sr. Ministro da Justiça para que transforme o pedido de ajuda à Secretaria de Segurança Públíca
de Alagoas, por ela requerida, em uma investigação direta
e contundente em favor da vida dos alagoanos, envolvidos
ultimamente em matança e desordem. Agindo assim S. Ex~
poderá contribuir com o Estado de que é originário o Presidente da República para iniciar, quem sabe, uma verdadeira
limpeza funcional e moral das Polícias no Brasil, dando mais
segurança e garantia à população brasileira.
O crescimento da violência no País deve-se, lastimavelmente, não apenas aos marginais, o que já seria um desafio
grave, mas também ao desvio de função de parcelas dos polícíais estaduais que, em determinados momentos agem como
se fossem marginais muito mais perigosos devido à inevitável
proteção de cumplícidade e da impunidade em que vivem.
Se for necessário, que se decrete intervenção nas Polícias
estaduais de Alagoas, mas que não se omita a autoridade
federal, sob pena não só de estimular o crime como incorrer
no grave delito da conivência.
Outro assunto, Sr. Presidente.
A chegada do Papa ao Brasil deve servir como reflexão.
A Igreja Católíca Apostólíca Romana, através de sua secular
doutrina, transmite ao mundo inúmeros ensinamentos de humildade, reserva e compaixão pelo próximo. Diante do mundo
caótico e insensível em que vivemos, além de alento para
a alma, traz a força de que necessitamos para vencer nossos
problemas.
Entretanto parece que os Governantes brasileiros não
têm aprendido esta lição. A insensatez destes homens; .só
os leva a enxergar o fausto tão afrontoso quanto desnecessanQ.
Enquanto pelas ruas caminha um multidão de famélícos, nos
palácios domina a paixão nababesca. A mim mais parece uma
repetição indesejada da Europa do Século XVIII, da França
às portas da Revolução Jacobina.
Neste particular, o meu Estado de Alagoas têm dado
"generosa" contribuição. Ontem, reportagem do Jornal do
Brasil dava a dimensão do exagero que têm sido os preparativos da visita de Sua Santidade à capital daquele Estado.
Entretanto o senso do Vaticano, botou as coisas em seu devido
lugar.
Dizia o Jornal do Brasil:
"Um palanque mílíonário com estrutura espacial
e vidros laterais à prova de bala e mais três pequenas
casas de poucos cômodos que custaram Cr$ 193 milhões
ao Governo Estadual não mais serão usados pelo Papa
João Paulo lI, porque o Vaticano considerou a construção "um absurdo". Sua Santidade usará na celebração

Quinta-feira 17 20095

da missa campal na favela Virgem dos Pobres, dia 19,
um pequeno altar de madeira que começou a ser construído ontem ao lado do palanque renegado, com capacidade para apenas sete pessoas - o Papa, três Cardeais, um Secretário-Geral do Vaticano, o Presidente
da CNBB e o Arcebispo de Maceio."
Mas a insensatez do Governador Geraldo Bulhões parece
não parar por aí. Desde muito se fala no Estado sobre as
mirabolantes tramas para esconder as favelas da Capital. Queriam a todo custo tirar dos olhos do Papa a pobreza e a
miséria a que relegaram o povo alagoano os governantes que
assentaram no palácio nos últimos anos.
Quero daqui dizer ao Governador: Pobreza não se esconde, acaba-se: Pobreza não é sujeira que se joga para baixo
do tapete. Pobreza é condição injusta a que maus governantes
relegam seu povo.
Há onze anos, quando João Paulo II esteve em Belém
do Pará, trabalhadores desesperados, durante a missa campal,
abriram uma faixa onde se lia: "Santidade, o povo tem fome".
Lembro-me bem das manobras militares desenvolvidas pelo
Governo de então para tentar descobrir quem eram os "traidores que envergonhavam a Pátria".
Mas não eram eles, os trabalhadores, os traidores. A
pecha mais se aplicava e aplica aos que, de posse do poder
político, tratam de se locupletar e deixam o povo à míngua.
O quadro hoje se me apresenta o mesmo. O povo continua famélico e desassistido. Chega de embromação. A hora
é grave e exige decisões sérias. De nada adianta esconder
a miséria se ela é tão real e dolorida quanto o sentimento
de revolta que domina os homens de sensibílídade.
Dinheiro há para resolver os problemas. Pois do contrário, quem está pagando a mílíonária conta da construção de
palanques como o que está instalado num das tantas favelas
de Maceió? O palanque cujo custo certamente daria para
construir outro tanto daquelas casas minúsculas que o Governador quer exibir como exemplo de sua "Justiça social".
O pior ainda é que eu não vejo uma segunda utilidade
para o hoje tão falado palanque. Serviria para as nababescas
festas da corte de Canapi? Para os desfiles de Sete de Setembro? Para expor a glória de sua excelência o Governador?
Para a proteção do Sr. Presidente em suas furtivas visitas
à Maceió? Verdadeiramente não consigo enxergar maiores
utilidade para esta demonstração de um fausto de mentirinha.
Que a visita de Sua Santidade João Paulo II sirva para
reflexão. A reflexão sobre os verdadeiros ensinamentos da
doutrina cristã, e não para as faustosas megalomanias de governantes irresponsáveis e insensíveis.
Era o que tinha a dizer.

o SR. HÉLIO ROSAS (PMDB - SP. Sem revisão do
orador.) - Se. Presidente, Sr~S e Srs. Deputados, nosso sistema tributário tem uma marca bastante comentada e discutida,
que é sua complexidade, formada por uma infinidade de tributos com as mais variadas bases de cálculo, com fatos geradores
e alíquotas diferenciadas. Essa complexidade têm criado dificuldades para aqueles que realmente querem cumprir suas
obrigações. Por outro lado, tem facilitado e estimulado os
sonegadores, aqueles que não cumprem suas obrigaçõe~ e
que não dão sua .contribuição ao Estado, para que realIze
sua obra social.
Existe também outra marca no Sistema Tributário Nacional, não tão-comentada, mas que é até mais grave, de acordo
com meu ponto de vista. Refiro-me ao seu caráter excessiva-
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mente regressivo, que faz com que o Sistema Tributário Naciunal contrarie a máxima da ciência tributária, que afirma que
o imposto tem de ser taxado de acordo com a capacidade
contributiva de cada um. No Brasil, acabam pagando mais
impostos os que menos podem e menos impostos os que mais
podem. É um sistema altamente perverso, que acaba penalizando exatamente os mais pobres.
O Imposto de Renda é um tributo direto, do qual se
esperava uma progressividade que permitisse, pelo menos aí,
a justiça fiscal. Já tivemos um absurdo acolhido por esta Casa
na Constituinte, que, diga-se, não teve competência e capacidade para reformular como devia o Sistema Tributário Nacional. Recebemos e aprovamos mensagem que limitava em 25%
a alíquota do Imposto de Renda - e isso é um absurdo.
Essa alíquota devia atingir um percentual maior, como acontece nos países mais desenvolvidos, onde a taxa é elevada
justamente para atingir quem pode pagar mais. No que se
refere ao Imposto de Renda, existe a possibilidade de se fazer
justiça fiscal, mas temos todos esses abusos - e fomos uma
das vozes que se levantaram para condenar tudo isso.
Conseguiram fazer do Imposto de Renda algo altamente
regressivo, mesmo havendo a possibilidade de fazê-lo justo,
um imposto que obedecesse às normas e aos mandamentos
maiores da ciência jurídica.
Apresentamos hoje um projeto que, embora pequeno
diante dos enormes erros do Imposto de Renda, tem a virtude
de marcar o absurdo de não se considerar, para efeito de
descontos sobre o lucro líquido, os gastos com medicamentos
feitos pelo cidadão que recebe uma assistência médicainadequada.
O Brasil é o paraíso das indústrias farmacêuticas. Temos
aqui 33 mil fórmulas, quando a ciência admite que apenas
300 incorporariam toda a tecnologia existente no mundo e a produção de apenas 300 fórmulas baratearia terrivelmente
o custo dos medicamentos. Temos 33 mil fórmulas porque
as multinacionais encontraram aqui um paraíso, e isso sob
os olhos complacentes do Governo e até dos outros Poderes,
como o Legislativo. Em um País como o nosso, onde o cidadão
está à mercê dos preços abusivos dos remédios, estes não
podem ser descontados, por serem considerados abatimento,
e não lucro líquido. O que se gasta com remédio é considerado
renda líquida para o Imposto de Renda.
Apresentamos um projeto à Mesa, no qual tentamos coi. bir esse absurdo, para que o Imposto de Renda seja menos
desumano do que é, acima de tudo sinalizanQo para algo
que precisa ser feito nesta Casa e neste País, que é voltar
as atenções para o Sistema Tributário Nacional. Um sistema
tributário inadequado e complexo como este penaliza o bom
contribuinte, o cumpridor de suas obrigações e incentiva o
mau contribuinte, aquele que vive da sonegação. Com um
sistema tributário como este, não podemos pensar numa Pátria
e numa economia modernas tampouco em nos libertarmos
do subdesenvolvimento.
Era o que eu tinha a dizer.
O Sr. Vivaldo Barbosa - Sr. Presidente, na Forma regimental, em nome da Liderança do PDT, requeiro a V. Ex.
a oportunidade de fazer uma comunicação acerca dos comentários formulados pelo nosso companheiro, Deputado Mendonça Neto, os quais acabei de ouvir ao entrar no recinto
deste plenário.
O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Nos termos regimentais, tem V. Ex· a palavra para uma Comunicação de
Liderança pelo PDT.
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O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, foi uma pena não ter podido
ouvir por inteiro o discurso do nosso companheiro Mendonça
Neto. Ouvi apenas as últimas palavras, talvez a última frase
do pronunciamento, mas, conhecendo o seu espírito de oposição, posso compreender o conteúdo da sua posição e o que
S. Ex· aqui externou. Pelo que pude deduzir, o Deputado
Mendonça Neto se referia ao Governador Leonel Brizola no
que diz respeito à suspensão da realização do comício programado para o dia 18, depois de amanhã, no Rio de Janeiro.
O Sr. Leonel Brizola estaria entrando na política do "toma-Iáda-cá" - a política de São Francisco - que ficou célebre
nos últimos anos nesta Casa, ou seja, estaria tentando obter
recursos e verbas para a construção da linha vermelha em
troca da suspensão do comício.
Lamento, porque parece que estamos diante de um Parlamentar que não tem conhecimento da trajetória política de
Leonel Brizola, da sua envergadura moral e da profundidade
de seus compromissos. Qualquer Parlamentar que conhece
a trajetória de Brizola, sua luta, seu destemor e sua coerência,
jamais poderia dizer o que declarou o nobre Deputado. Jamais
se poderia imputar ao Sr. Leonel Brizola uma atitude de transigência, em sacrifíco de seus compromissos, de seus ideais,
de seus propósitos, de suas teses e dos princípios que ele
defende contra qualquer favor. Aliás, nossa atuação nesta
Casa, portanto, de princípio, em consonância com a postura
política de Leonel Brizola, desmente por inteiro um pensamento, uma conjectura desse teor. Nesta Casa, praticamos
a mais ferrenha e destemida defesa dos ideais maiores, da
bandeira política do nosso partido, da crença que vimos cultivando ao longo da nossa história; e por qualquer verba ou
promessa nunca transigimos, firmes nos nossos princípios. Em
cada instante do exercício mais contundente de nossa oposição
nesta Casa, em nossas ações e atitudes, tivemos sempre a
presença, a solidariedade e o apoio de Brizola. Nunca, em
nenhuma conversa, diálogo ou reunião, Brizola deixou de
reconhecer que nosso caminho, diante da política equivocada
do atual Governo da República, deveria ser o de oposição,
independentemente de o Governo do Estado do Rio de Janeiro dever manter sua relação administrativa com o Governo
Federal num clima elevado e civilizado, na defesa dos interesses tanto da população do Rio de Janeiro, quanto da população brasileira com um todo. Jamais essa relação administrativa ou essa busca de resolver problemas locais levou Brizola
sigir, num instante sequer, tendo em vista suas posições políticas. Nossa postura4em sido acompanhada por cada parlamentar de nossa bancada. O Deputado Mendonça Neto talvez
necessite freqüentar mais nossas reuniões e dialogar mais com
nossa Liderança, para assimilar as posições da bancada, do
partido e do Governador Leonel Brizola.
Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para convocar
o Deputado Mendonça Neto a junto conosco não transigir
nunca, diante de qualquer postura equivocada do Governo
Federal, nunca deixar de votar contra a política de arrocho
salarial. S. Ex' deve acompanhar-nos de perto e nunca deve
transigir diante de qualquer política errada, antinacional que
este Governo cometa, como a da alienação do patrimônio
público, a da entrega do patrimônio acumulado, ao longo
de gerações, a grupos econômicos nacionais e internacionais.
É preciso que o Deputado Mendonça Neto nos acompanhe
em nossa atitude de firmeza e determinação e nunca deixe
de estar ao nosso lado quando enfrentamos essa política de
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arrocho salarial e defendemos o patrimônio nacional, exposto
à voracidade, à ganância dos grupos nacionais e internacionais.
Sr. Presidente, comunico à Mesa, à Casa e ao Plenário
que o adiamento do comício previsto para o Rio de Janeiro
já se encontra adequadamente explicado em nota oficial do
Governador Leop.el Brizola, em seus p onunciamentos e em
suas entrevistas aos meios de comunica -o. Estão sobejamente explicados os motivos e as elevada razões que levaram
S. Ex~ a adiar o comício, numa hora deli ada da vida nacional.
Nós, do PDT, não nos arredaremos da nossas posições, das
nossas convicções; nfio nos desviaremo .um milímetro sequer
da nossa rota ç1e resistência, em defes dos interesses nacionais, em defesa dos trabalhadores de te País. A essa luta,
Brizola e nós nunca faltamos. Em nen um instante da vida
de Leonel Brizola paira qualquer dúvid sobre seu comportamento em defesa dos maiores ideais da átria e do trabalhador
sofrido e injustiçado deste País.
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o Senhor Fernando Collor está tratando bem os Estados
governados por inimigos, para silenciar aqueles que poderiam
falar contra os descalabros que vêm ocorrendo neste Governo:
a corrupção desenfreada, o mandonismo e até o crime, que
vêm sendo acobertados por este Governo.
Daí por que digo ao ilustre Deputado Vivaldo Barbosa,
a quem admiro como Líder da bancada e como Deputado
sério e honrado que é: S. Ex~, sim, é que deve ouvir mais
a bancada, que está profundamente descontente com a falta
de diálogo entre ela e o Governador Leonel Brizola, que
fala pelo partido sem sequer ser o seu Presidente; e a bancada
federal em Brasília não concorda com muitas das posições
assumidas publicamente por ele.
Não tiro mérito algum do Sr. Leonel Brizola. S. Ex'
tem até outros méritos, mas tem também o demérito de estar,
como negociador hábil, tratando de questões sérias como 11
da Usiminas, para arrancar verbas como a da Linha Vermelha,
usando como justificativa a conferência sobre ecologia do próximo ano. Ou seja, se a Avenida Brasil não for modificada
não haverá mais a ECO-92. Isso é uma falácia, e não podemos
dirigir-nos à Nação através de falácias. O aeroporto, por exemplo, está servindo ao Deputado Vivaldo Barbosa, que vem
a Brasília duas vezes por semana, pois mora na Barra da
Tijuca; e até agora isso não impediu que S. Ex' cumprisse
seus deveres como Deputado nesta Capital. O que devemos
ter em conta não é a questão da liderança; é o destino ç1este
País, que está acima de Leonel Brizola, de Vivaldo Barbosa,
de Waldir Pires e de Mendonça Neto. O importante para
o País, neste momento, é que se faça a privatização, sim,
mas que seja do interesse na Nação brasileira, não privatizar
o filé, como disse o Governador Brizola, e deixar os ossos
para o Estado. É esta a posição que quero ver Brizola defender
nas tribunas, nas praças públicas. Que S. Ex~ não feche as
portas do Rio de Janeiro para homens como Miguel Arraes
e Barbosa Lima Sobrinho, a fim de que eles possam ter o
palanque que Leonel Brizola está negando, neste momento,
à sociedade civil brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Concedo a palavra
ao Sr. Hélio Bicudo.

o Sr. MendonçaNeto- Sr. Presideme, tendo sido citado,
peço l! palavra para contraditar.
O SR. PRESIDENTE (Waldir PirFs) - Tem V. Ex~ a
palavra.
O SR. MENDONÇA NETO (PD - AL. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, ningué mais do que o Deputado Vivaldo Barbosa nesta Casa tem I tado contra a privatização da Usiminas. S. Ex~ não só tem utado da tribuna com
as armas parlamentares, como també , advogado brilhante
que é" tem acionado a Justiça para ntar sustar o leilão,
ou, pelo' menos, tirar as moedas chama as podres desse leilão.
Agora S. Ex~ comete um equívoco, qua do fala que a bancada
do PDT concorda com esse tipo de com ortamento do Governador Leonel Brizola, a não ser, que s ja verdade o que diz
a Folha de S. Paulo de hoje, em manch te intitulada "Brizola
desmarca comício e libera-se verba p ra a Linha Vermelha
pelo BNDS". Tal como a mulher de ésar, não só devemos
ser honestos, como parecer honestos. ão podemos também
trocar a nossa história de passado g10r oso, história de exílio
e luta pelo País por esse tipo de políti a pouco transparente,
Sr. Presidente. Não se sabe até que onto hoje a bancada
O SR. HÉLIO BICUDO (PT - SP. Sem revisão do orado PDT nesta Casa deva acompanhar o discurso do Sr. Leonel
dor.)
-Sr. Presidente, Sr'S e Srs. Deputados, neste momento,
Brizola ou as conversas de S. Ex~ com o Presidente da Repúquero protestar contra a atitude da Polícia Militar, que, em
blica. Somos oposição a este Governo que aí está, e o consideramos prejudicial à Nação, pois está sucateando o patrimônio uma passeata dos trabalhadores em greve, na cidade de São
José dos Campos, na segunda quinzena de setembro, exerceu
nacional.
atividades estranhas às suas funções ao filmar os manifesAinda agora, por ocasião da chegada do Papa ao Palácio
do Planalto, ao subir a rampa, o Presidente da República tantes.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, vou ler ofício que
foi vaiado. Vamos ajudar esse Presidente a governar o País?
Que governabilidade é essa que ele quer, se, depois de três o Vereador Carlinhos Almeida, do Partido dos Trabalhadores,
dirigiu ao Presidente da Câmara Municipal de São José dos
anos, entregará ao seu sucessor um País ainda mais sucateado
Campos, solicitando fosse apresentado à Câmara dos Depudo que já estava?
Respondendo ao Deputado Vivaldo Barbosa, lembro tados.
Diz o requerimento:
que, como Deputado Federal, como um dos fundadores nacioSr. Presidente,
nais do PMDB, quando votei aqui a lei da anistia, foi para
Este País tem tristes lembranças do período autorique homens como Leonel Brizola e Miguel Arraes pudessem
tário. Censura, tortura, perseguições e todo tipo de
voltar ao Brasil. Mas eu o fiz para que eles lutassem de pé
arbitrariedades eram coisas que aconteciam diariamenpelo País, não para fazerem conciliação, esse jogo de PSD,
te. É daquele tempo - não muito remoto - a prática
esse tipo de política. A Nação não é tola e sabe que isso
da "espionagem oficial". O SNI e DOPS são siglas
é uma troca de intenções, numa luta por verbas para o Estado.
que representaram, durante muito tempo, o controle
Alagoas está enfrentando dificuldades hoje, Sr. Presitirânico do Estado policial sobre a sociedade civil.
dente, no que se refere às áreas de saúde e de educação,
A luta democrática do povo brasileiro, entretanto,
e não tem o que negociar, porque o seu Governador já é
ainda não conseguiu apagar todos os resquícios desse
aliado do Sr. Leonel Brizola.
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período ditatorial. Na última sexta-feira, funcion.ários
da Caixa Econômica Federal, do Banco do BrasIl, da
Petrobrás, do Bundy, da Santa Casa, em greve, realizavam uma manifestação pacífica nas ruas do centro da
cidade. Um policial militar filmava os manifestantes.
Para quê? É óbvio que tal atitude representa um desrespeito ao direito de livre manifestação e um desvio das
funções legais da Polícia Militar. Não cabe à corporação
desempenhar funções de serviço de informações. Não
há por que a Polícia Militar manter registro de cidadãos
que, amparados na Constituição, saem às ruas para
reivindicar seus direitos. "
Sr. Presidente, Sr' e Srs. Deputados, associo-me às preocupações do Vereador Carlinhos' Almeida, de São José dos
Campos. A Polícia Militar continua sendo braço do Exército
na política da segurança nacional, em vez de exercer sua função de garantir a segurança pública.
Era o que eu tinha a dizer.

o SR. MARCELO BARBIER (PMDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr'S e Srs. Deputados, estou
nesta tribuna para registrar que recebi carta .do Sindicato dos
Empregados Rurais de Araraquara, do segumte teor:
"Sr. Deputado,
No Município de Araraquara - São Paulo - há
mais de 10 anos, a Usina Tamoio e suas terras foram
totalmente abandonadas pelos seus proprietários.
São mais de 400 casas e prédios, de escola, hospital, clube, igreja, supermercado, etc., e~ completo
abandono. Cerca de 15 mil hectares de terras férteis
ficaram totalmente abandonadas com a paralisação das
atividades da usina.
Após uma década, muitas áreas foram tomadas
por terceiros em pagamento de dívida. Uma das seções
da usina, a Fazenda Bela Vista do Chibarro, com 35
mil hectares, foi desapropriada para fins de reforma
agrária em abril de 1989. No processo desapropriatório,
7,5 mil hectares permaneceram com a usina, uma vez
que o lncra, injustificadamente, arquivou o processo
de desapropriação relativo à referida área.
Em face do estado de abandono eda gravidade
da crise social que atravessamos, na madrugada do
último dia 5, cerca de 300 famílias ocuparam as casas
abandonadas, reivindicando a desapropriação e a implantação da reforma agrária nas terras da usina.
Despejados por medidas judiciais, os ocupantes
acamparam em uma área do projeto de assentamento
Fazenda Bela Vista do Chibarro. vizinho à Usina Tamoio.
No lncra, em Brasília, mais precisamente na Diretoria de Recursos Fundiários, tramita o processo de
desapropriação da área de 7,5 mil hectares remanescentes da Usina Tamoio.
Em face da justiça do movimento, estamos solicitando o apoio de V. Ex' no sentido de promover gestões
urgentes junto ao Presidente do lncra, visando ao seguinte:
a) que o lncra não tome a iniciati~a. de efetuar
o despejo das famílias acampadas, permItmdo que as
mesmas permaneçam na área do projeto de assentamento da Fazenda Bela Vista do Chibarro, uma vez
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que os próprios assentados do projeto apoiam tal permanência.
b) que se proceda à imediata retomada do processo de desapropriação dos 7,5 mil hectares restantes,
sob domínio da Usina Tamoio, implantando-se projeto
de assentamento que possibilite a correta destinação
social das referidas terras.
Para melhor ilustrar a situação, seguem-se em anexo, cópias de matérias de imprensa sobre o assunto.
Certos de que podemos contar com o imprescindível apoio de V. Ex', aproveitamos a oportunidade
para reiterar nossas saudações cordiais.
Atenciosamente, - Elio Neves, Presidente."
Quero registrar, SI. Presidente, que, junto com a carta,
veio uma cópia de matéria publicada pela imprensa sobre
o assunto. O Presidente do sindicato, Elio Neves, pede-me
apoio e solidariedade.
Estive no último final de semana nessa área dos assentados. Na oportunidade, entregamos aos assentados da Fazenda Bela Vista do Chibarro quatro tratores e implementos
subsidiados, com prazo e financiamento especial, liberados
pelo Governador Luiz Antônio Fleury Filho. Até o Banespa
emprestou aos assentados 55 milhões de cruzeiros para pagamento no prazo de seis anos e cobrou-lhes 50% da TR, mais
6% de juros ao ano.
Essa atitude do Governador Luiz Antônio Fleury Filho
tem o objetivo de incentivar o assentamento nessa área das
terras que já foram desapropriadas. Este é um exemplo do
que é possível ser feito.
Ao entregarmos os tratores, pudemos ver a alegria, a
satisfação e O entusiasmo das trezentas famílias que lá estão
trabalhando, para garantir a produção de alimentos para a
população daquela região.
No entanto, Sr. Presidente, a outra área que está para
ser desapropriada pelo lncra tem um agravante: foram pagos
pelo Governo Federal 2 bilhões e 500 milhões de cruzeiros
de dívidas de uma antiga usina dessa área, que foi à falência.
Aí está, SI. Presidente, o nosso questionamento: ao mesmo
tempo em que o Governo Federal pagou 2 bilhões e 500
milhões da dívida de uma usina falida ao não desapropriar
a área, impede que famílias que queiram produzir possam
lá instalar-se.
Sr. Presidente, peço a V. Ex' que registre, nos Anais
da Câmara, no dia de hoje, essa carta do Elio Neves, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Assalariados Rurais
de Araraquara, os recortes de jornais e também um manifesto
do Sindicato dos Empregados Rurais de Araraquara, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Autônomos, Pequenos Produtores Rurais da Região de Araraquara, da Comissão Municipal
de Assentados de Araraquara e da Cooperativa dos Pequenos
Produtores Rurais da Região de Araraquara, que foi criada
na Fazenda Bela Vista, onde se dá o assentamento. Este é
um exemplo de como é possível realizar a reforma agrária,
com o apoio que o Governo está dando àquelas famílias para
que possam comprar implementos agrícolas, para que possam
sobreviver e produzir naquelas terras.
Quero ainda pedir ao lncra que se manifeste rapidamente,
no sentido de desapropriar o remanescente da área dessa usina
que está abandonada, que, no coração do Estado de São
Paulo, mais precisamente na cidade de Araraquara, poderia
estar produzindo.
Muito obrig.ado.
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O ORADOR:
MANIFESTO
Em Araraquara, há mais de 10 anos, a Usina Tamoio
e suas terras foram completamente abandonadas pelos seus
proprietários (Grupo Silva Gordo). Milhares de trabalhadores
e suas famílias foram colocados na rua da amargura. Centenas
de casas, prédios de escola, hospital, supermercado, armazéns,
Igreja, etc., encontram-se totalmente abandonados.
No Incra, formou-se processo de desapropriação para
fins de reforma agrária, visando dar aos 15 mil hectares de
terras melhor destinação social. Entretanto, apenas a Fazenda
Bela Vista do Chibarro, antiga seção da Usina, foi desapropriada. Outras áreas da usina foram tomadas por terceiros,
em pagamento de dívidas, restando 7,5 mil hectares em seu
poder.
Não se sabe ao certo quais os motivos que levaram o
Incra a paralizar o processo desapropriatório do restante da
área. Na madrugada do último dia 5, cerca de 300 famílias
ocuparam as casas abandonadas da Usina, exigindo a desapropriação das terras para fins de reforma agrária. Despejadas,
essas famílias encontram-se atualmente acampadas em uma
área do Assentamento Bela Vista, vizinho à Usina Tamoio.
Diante da situação, manifestamos nosso repúdio. Enquanto
uma cidade (Tamoio) fica abandonada, centenas de famílias
ficam acampadas sem ter guarida. O Incra engaveta a desapropriação. O Governo Federal, com dinheiro público, paga dívidas da Usina Tamoio (2.5 bilhões de cruzeiros, Folha de S.
Paulo - 27-5-91).
As terras da Usina são distribuídas a outros usineiros
pelo suposto proprietário.
Qqeremos o apoio da população em geral, para pôr fim
nesta situação, pressionando o Governo Federal para que
desaproprie toda a área da Usina Tamoio, dando a ela correta
destinação social.
Queremos Justiça!
Araraquara, 11 de outubro de 1991.
Sindicato dos Empregados Rurais de Araraquara.
Sindicato dos Trabalhadores Rurais Autônomos, Pequenos Produtores Rurais da Região de Araraquara.
Comissão Municipal de Assentados de Araraquara.
Cooperativa dos Pequenos Produtores Rurais da Região
de Araraquara.
COAPRA.

USINA TAMOIO OCUPADA
POR SEM-TERRAS
Quatrocentas famílias invadem duas colônias;
empresa quer expulsá-Ias
Cerca de 400 pessoas, a maioria homens, invadiram ontem de madrugada as colônias Marisa e Monte Alegre, da
Usina Tamoio. O grupo chegou por volta de Ih e ocupou
cerca de 300 casas das duas colônias. A Usina Tamoio está
desativada desde 1982. O Grupo Silva Gordo, proprietário
da usina, é acusado de ter desviado empréstimo de Cr$ 9
bilhões feito pelo Governo Federal em 1982 e de ter provocado
a falência da empresa.
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Os invasores chegaram de caminhões, ônibus e veículos
particulares. Alguns têm carros novos, como caminhonetes
D-10 e Belina. Eles trouxeram ferramentas para uso no campo
e mantimentos para cerca de uma semana.
O grupo é formado por pessoas de Campinas, Limeira,
Araraquara, Bebedouro, Barretos, Matão e outras cidades
do Estado de São Paulo. Segundo eles, o movimento não
tem líderes. O pedreiro desempregado, Edesildo Roque dos
Santos, 51, que mora em Limeira, disse as reuniões para organizar o movimento eram coordenadas por sindicalistas, mas
se negou a informar de quais sindicatos.
Segundo Edesildo, a orientação "é não falarmos nada".
Ele enfatizou que o objetivo é conquistar as terras da Usina
Tamoio, que tem 7.500 hectares, na maioria arrendada para
outras usinas da região.
Os invasores passaram a manhã de ontem limpando as
ruas das colônias, que estavam tomadas pelo mato. Há pelo
menos 40 mulheres e 20 crianças no grupo. Eles trabalham
na limpeza das casas, que têm seis quartos em média. A limpeza durou cerca de cinco horas.
O grupo afirma que não pretende deixar a área, a não
ser por ação policial. Ontem, o juiz Heitor Luiz Ferreira do
Amparo, da 2~ Vara Cível, foi procurado em sua casa pelo
advogado da usina, José Carlos Caio Magri. A empresa pretende ingressar com ação pedindo reintegração de posse. Heitor do Amparo afirmou que a decisão pode ser tomada amanhã. Segundo ele, se houver necessidade, a Justiça pode requisitar ajuda da Polícia Militar e até do Exército para expulsar
os invasores.
SEM-TERRAS INVADEM TAMOIO
Na madrugada de ontem cerca de 300 famílias oriundas
de Sertãozinho, Barretos, Americana, Jundiaí, Bauru, e até
Araraquara invadiram terras da ex-Usina Tamoio, seções
Monte Alegre e Marisa, ocupando as 380 casas ali existentes.
Os invasores deslocaram-se até aquelas seções de ônibus e
cerca de 50 carros, e pela manhã começaram a limpeza do
local, principalmente das casas. Não foi constatada a presença
de nenhum sindicalista afiançando os invasores que tratava-se
de uma ocupação em busca da definição por parte do Governo
quanto à divisão das terras para lavradores, informando inclusive que mais "sem-terras" estavam a caminho. A Polícia
Militar contactada pela reportagem afirmou que acompanha
o desenrolar dos acontecimentos e que a ocupação era pacífica,
mas a manifestação da população araraquarense é de temor
prevendo um desenlace péssimo, e mais, a possibilidade de
que novas invasões venham a acontecer.
INVASORES DA USINA TAMOIO
PODEM SER DESPEJADOS HOJE
Hoje os invasores das casas da Usina Tamoio podem
deixar o local que invadiram no último sábado. O proprietário
da Usina, José da Silva Gordo, conseguiu, junto ao Juiz da
4~ Vara Cível de Araraquara, um mandado judicial para a
reintegração de posse do local. Segundo afirmou ontem o
presidente do Sindicato dos Trabalhadores Assalariados Rurais, Élio Neves, muitos dos invasores não têm para onde
ir. A maioria dos invasores são trabalhadores rurais.
JUSTIÇA DETERMINA QUE "SEMTERRAS DEIXEM A USINA TAMOIO
Os "sem-terras" que invadiram as colônias Monte Alegre
e Marisa, da Usina Tamoio na madrugada do último sábado
têm até hoje para promoverem a desocupação, caso contrário
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o advogado José Carlos Caio Magri, do proprietário da Usina,
José Adolfo Silva Gordo Filho, vai mobilizar a Justiça visando
cumprir o mandato de reintegração de posse concedido pelo
Juiz Ricardo Anders de Araújo, da 4' Vara Cível do Fórum
de Araraquara.
Os "sem-terras" invadiram à usina na madrugada de sábado, vindos de Barretos, Bebedouro, Jaboticabal, Jundiaí, Limeira e Campinas, em ônibus e carros, passando a proceder
a limpeza do terreno e das casas. A ocupação foi feita pacificamente por pessoas desarmadas, enfatizando estas que a motivação maior era o plantio.
Um manifesto tirado no Encontro Municipal do Partido
dos Trabalhadores, realizado no domingo, em Araraquara,
afirma que "torna-se uma vergonha para o povo brasileiro
o quadro particularmente crítico da realidade da Usina Tamoio em Araraquara, falida há cerca de 10 anos, por motivos,
no mínimo, escusos, e que se transformou numa verdadeira
cidade fantasma".

ACABA HOJE, PRAZO PARA
DESOCUPAÇÃO DA TAMOIO
Termina hoje, o prazo dado pela direção da Usina Tamoio
para que as 400 famílias que invadiram as colôniais Marisa
e Monte Alegre, na madrugada de sábado, desocupem a área.
O prazo foi acertado pelo presidente da Federação dos Empregados Rurais Assalariados do Estado de São Paulo (Feraesp),
Élio Neves, com o advogado da empresa, José Carlos Caio
Magri. O acordo impediu a expulsão dos trabalhadores no
domingo, por força de um mandado de reintegração de posse
concedido pelo juiz Ricardo Andres de Araújo, da 4' Vara
Cível. Segundo Caio Magri, se os trabalhadores não cumprirem o compromisso, a Justiça poderá acionar a Polícia Militar
para expulsá-los.
Para Élio Neves, a possibilidade de reversão na vontade
dos trabalhadores existe. "A vontade da maioria é sair pacificamente, mas não podemos ter certeza do que se passa na
cabeça de 400 famílias", disse. Segundo ele, a ocupação da
Usina Tamoio foi uma forma de reacender a "luta pela reforma
agrária, que anda esquecida no Governo Collor". A preocupação dos invasores é encontrar um lugar para ficar, que
permita a manutenção do grupo. "Precisamos de terra para
sobreviver e vamos permanecer juntos para mostrar ao governo que estamos aqui, apesar dos que tentam acabar conosco",
disse Ananias Pessoa, um dos representantes dos ocupantes.
Apesar da ordem de despejo, a maioria dos ocupantes passou
o dia ontem, limpando ruas e fazendo consertos nas casas
das colônias, abandonadas há vários anos.
INVASORES DEIXAM A TAMOIO
No início da noite de ontem as 300 famílias que na madrugada de sábado invadiram as casas abandonadas da Usina
Tamoio começaram a ser levadas de lá para outro local. Segundo informações colhidas ontem junto à direção da Usina,
dirigentes sindicais e o Presidente do Sindicato dos Empregados Rurais de Araraquara. Élio Neves, estavam ajudando
na remoção dos invasores. Estas mesmas informações davam
conta que estes invasores seriam deslocados para o Município
de Matão, mais os dirigentes da Tamoio não sabiam para
que local os sem-terra iam.
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USINA TAMOIO: REGIÃO EM CLIMA
DE SUSPENSE
. Findo o prazo co~cedido para que os "sem-terras" que
invadiram a Usina Tamoio - é; 'ções Monte Alegre e Marisa,
mesmo com a movimentação ocorrida na noite de ontem a
região permanece em suspense sobre o que poderá ainda acontecer.
Após a invasão, o proprietário da Usina José Adolfo
Silva Gordo Filho através de seu advogado solicitou a reintegração de posse, que foi concedida pelo Juiz Ricardo Anders
de Araújo da 4' Vara Cível do Fórum de Araraquara, mas
graças à mediação do presiden!e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Araraquara, Elio Neves, a desocupação foi
adiada até ontem, com a promessa do advogado de que iria
mobilizar a Justiça, visando fazer cumprir o mandato.
O suspense que paira sobre a região vem em razão de
que poderia haver o uso de força através da Polícia Militar
para desalojar os "sem-terras". O que não é descartado, e
mais, em não tendo para onde ir, adviria a possibilidade de
invasão de uma outra área, na própria região.
INVASORES DEIXAM A USINA TAMOIO
As 300 famílias que invadiram as colônias Marisa e Monte
Alegre, na Usina Tamoio, começaram a deixar o local ontem
à noite. Segundo Sebastião João da Rocha, encarregado da
segurança da Usina, a saída dos ocupantes era pacífica. Rocha
informou que a Tamoio alugou dois caminhões e que a Prefeitura emprestou duas peruas Kombi para transportar os trabalhadores. Segundo ele, a desocupação deveria durar até a
manhã de hoje.
A saída dos invasores foi determinada em acordo entre
o presidente da Federação dos Empregados Rurais Assalariados do Estado de São Paulo (Feraesp), Élio Neves, e o
advogado da Tamoio, José Carlos Caio Magri, domingo. O
não-cumprimento do acordo implicaria expulsão pela Justiça,
com ajuda da Polícia Militar.
Élio Neves passou o dia de ontem em reuniões na usina
e no Sindicato dos Empregados Rurais. O objetivo era encontrar um local onde os invasores pudessem ficar até que o
Governo defina uma área para reforma agrária. O local para
onde as famílias seriam,levadas não foi divulgado. A ocupação
da Tamoio, segundo Elio Neves, foi para "reacender a luta
pela reforma agrária".

o SR. NILSON GIBSON (PMDB - PE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Sr" e Srs. Deputados,
ocupo esta tribuna para denunciar ao País um prejuízo de
12 bilhões de cruzeiros do Banco do Estado de Pernambuco
e que o nível de endividamento do Bandepe é vinte e uma
vezes superior ao seu patrimônio líquido, o que é proibido
pelo Banco Central. Todavia, o Bandepe, de maneira drástica
e inusitada, demitiu 4 mil servidores e fechou 98 agências
e 15 postos de serviços, não só nos municípios. mas também
em outras Capitais, como BrasI1ia. Aracajú e Fortaleza.
Os servidores lotados nessas agências terão seus contratos
rescindidos automaticamente. Na matriz. no Recife, também
ocorreram cortes: foram extintos 50% dos cargos comissionados e a diretoria teve o número de membros reduzido de
sete para quatro.
O Bandepe se encontra em "intervenção", adminstrado
por quatro funcionários, sendo um do Banco Central, um
do Banco do Brasil. um da Caixa Econômica Federal e um
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do Governo do Estado de Pernambuco. O Colegiado é presidido pelo representante da ~aixa Econômica ~ederal, ~r. Jo~é
Lindoso de Albuquerque Filho. O Bandepe vmha em sltuaçao
deficitária desde fevereiro, quando pediu prazo ao Banco Central para ajustar suas contas. Como o patrimônio líquido estava
encolhendo e o endividamento crescendo em proporções assustadoras, o Banco Central resolveu intervir, já qu~ o Bandepe estava impossibilitado de operar e sem condIções de
captar mais nenhum tostão em recursos.
Sr. Presidente, S1'" e Srs. Deputados, o Bandepe, absurda
e ilegalmente, descumpriu determinação do Banco Central,
pois liberou cerca de 30% de financiamento par~ ~m só c~en_te:
o próprio Governo do Estado. Foram benefIcIados orgaos
como a Cohab de Pernambuco e a Compesa, que, infelizmente, não hoiuaram seus compromissos. Só para serem aplicados em casas populares, o Bandepe liberou 41 bilhões de
cruzeiros, quando havia para o setor 15 bilhões - isto é,
liberou o dinheiro a longo prazo.
.
Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, o líder bancário
João Bandeira denunciou que a culpa pela crise do Bandepe
se deve ao Governo Fernando Collor de Mello, que confiscou
o capital de giro, e à tolerância oficial para com seus m.aiores
devedores: os usineiros, clubes de futebol e empresános. O
pior é que eles não querem pagar, e o Bandepe não quer
cobrar.
Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, os servidores do
Bandepe estão desde fevereiro com os salários congelados.
E seus salários são os menores pagos no País, no setor bancário.
Concluo, Sr. Presidente, S1'" e Srs. Deputados, esclarecendo que, no Governo Miguel Arraes, o Bandepe era o
segundo do País em desempenho global.
O SR. IVO MAINARDI (PMDB - RS. Pronuncia o
.>eguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
a comemoração do Dia Internacional da Alimentação, 16 de
outubro, pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação - FAO - é um importante marco
em nosso calendário anual, pelo seu significado e pela sua
abrangência.
O tema deste ano - árvores para a vida - é por nós
recebido com grande esperança, na medida em que se soma
à luta pela preservação de nosso equilíbrio ecológico, ameaçado seriamente pelo desenvolvimento e progresso desordenados.
Nosso meio ambiente está ameaçado, e os recursos naturais estão sendo destruídos de forma universal. As conseqüências dessa crise são de alcance planetário, e não podemos
abordá-las senão com a mobilização global da opinião pública
e o correspondente apoio político, que deve ser total.
O papel das árvores e florestas para a manutenção da
saúde ecológica do nosso planeta é fundamental, sendo elas
fonte de alimento, forragem, energia, matéria-prima, medicamentos e oxigênio. Sem um saudável e produtivo meio ambiente, não estaremos aptos a alimentar o mundo. A população mundial, que está ao redor de 5 bilhões, deverá alcançar
os 8,5 bilhões no ano 2.025. A maioria desse crescimento
tem lugar nos países em desenvolvimento, onde a produção
alimentar terá que se expandir 60%, a fim de alcançar a demanda crescente.
Os povos miseráveis do planeta cresceram ao redor de
600 milhões a 1 bilhão entre 1980 e 1990. Por sua condição
de miserabilidade, o empenho desses indivíduos pela sobrevi-
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vência é tão grande que ultrapassa qualquer preocupação que
eles possam ter sobre a qualidade do meio ambiente ou do
desenvolvimento sustentável. Involuntariamente, destroem
florestas e outros ecossistemas requeridos para produzir alimentos suficientes que sustentem as atividades humanas. Por
isso, enquanto prevalecer a pobreza e a discriminação, não
poderá haver segurança ecológica.
A despeito de uma séria advertência sobre os limites
dos recursos naturais da terra, continuam crescentes as ameaças de enfraquecimento do meio ambiente, principalmente
nas regiões em desenvolvimento. A cada ano, estão sendo
perdidos 17 milhões de hectares de florestas tropicais! Se desejarmos que a população rural pare de destruir as florestas,
devemos fazer o possível para que os recursos florestais sejam
usados de uma maneira a fornecer sustento para essa população e seus dependentes.
Por outro lado, a demanda intensiva da madeira e de
outros produtos básicos da madeira, incluindo fibras e papel,
continua grande. Ao mesmo tempo, a liberação de poluentes
e o desperdício, particularmente dos países industrializados,
estão causando danos em todo o meio ambiente. Enfim, a
conjunção das duas tendências que aqui mencionei é um ataque e uma ameaça mais do que real - por ser iminente
- às florestas do mundo inteiro!
Acabar com a fome, a pobreza e a degradação do meio
ambiente deveria ser a meta de cada um de nós. O tema
"Arvorés para a Vida" pretende chamar a atenção para a
necessidade de se salvaguardar e de se usar com inteligência
os recursos naturais existentes na terra. Devemos todos trabalhar no sentido de assegurar que o objetivo da FAO não
se perca tão-somente em uma movimentação estéril e esvaziada de do nosso desejo maior: preservar a natureza para
as gerações futuras!
O SR. JOÃO FAGUNDES (PMDB - RR. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
em sua passagem por Brasília, o Papa João Paulo 11 deu
provas de grande maturidade, deixando a verdadeira face de
sacerdote muito mais evidente do que a de Chefe de Estado,
que lhe é imposta por um tratado de mérito discutível, hoje
tropegamente arcaico.
Em reunião com os sacerdotes, o Papa fez um autêntico
libelo acusatório à Teologia de Libertação para concluir que
a sua Igreja está falhando na semeadura da esperança de
vida eterna, dedicando-se mais às questões da competência
de órgãos governamentais da terra do que às dos sementeiros
das divinas promessas lá do céu.
Embora não reze pelo catecismo do Papa, rendo as minhas homenagens à advertência do Sumo Pontífice, que, do
alto do altar de 870 milhões Ode cruzeiros, viu que a cruz
dos seus pregadores estava desequilibrada, com os braços na
horizontal que apontam para os lados bem maiores do que
a dimensão vertical que aponta para o céu.
É essa inversão no centro da gravidade da cruz que preocupa o Sacerdote João Paulo 11, verberando com os azorragues
de sua pregação os vendilhões de Templo que transformaram
o púlpito em palanque de comício domingueiro.
Com grande visão sacerdotal e não como estadista, o
Papa notou que a sua Igreja está em decadência no Brasil.
E a razão não é outra.
Enquanto as Igrejas Evangélicas pregam Cristo, "O filho
de Deus Vivo... ", os padres católicos pregam a invasão de
terras da Teologia da Libertação como forma de libertar o
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pobre da miséria e jogar o rico para fora do Brasil. Em. l~gar
de socializar a riqueza pela educação, preferem multIplIcar
a miséria, pela baderna.
À mensagem desagregadora do "olho por olho, dente
por dente ... " do Antigo Testamento, Cristo nos trouxe a mensagem do amor e da fraternidade com o "Amai-vos uns aos
outros assim como eu vos amei ... "
Como os padres da Teologia da Libertação inventaram
o "Armai-vos uns aos outros ... ", em lugar da missa, eles
continuam promovendo reuniões de índios em Roraima para
apunhalar pelas costas os benfeitores de outrora, muitos dos
quais adotaram índios como filhos legítimos, para não deixálos no abandono em que sempre viveram.
Quando a Igreja do Papa João Paulo II descobrir a verdadeira dimensão da cruz, o Sumo Pontífice romano não precisará preocupar-se com o crescimento das demais religiõ~s.
Haverá um só rebanho e um só pastor, sob a lummosa
orientação do Filho Unigênito de Deus que se fez carne e
que é o único mediador entre os céus e a terra.
João Fagundes. Deputado Federal.
Outro assunto, Sr. Presidente: a Polícia Federal de Roraima, no afã de cumprir a operação Selva Livre, continua espalhando terror e morte entre os garimpeiros que estão na região.
O Instituto Médico legal de Roraima informou ontem
que os garimpeiros mortos domingo foram atingidos nas costas
por disparos feitos por agentes da Polícia Federal. O legista
Francisco Antônio da Costa disse que Neguinho do Som,
identidade oficial ainda não conhecida, e Raimundo Nonato
Cunha Reduzino, o Piauí, foram atingidos por rajadas de
metralhadora, possivelmente na fuga.
Neguinho do Som - segundo o laudo do IML - foi
atingido por cinco disparos de metralhadora nas seguintes
partes do corpo: joelho, tórax, braço esquerdo e dois disparos
fatais no coração. Piauí foi atingido nas nádegas, na região
lombar direita, no tórax e um disparo fatal no ouvido esquerdo.
Perguntado sobre a violência dos agentes policiais na busca dos garimpeiros que participaram da emboscada contra
policiais e funcionários da FunaL há duas semanas, o Delegado
Raimundo Cutrim disse que os garimpeiros são bandidos de
alta periculosidade.
Essa forma de taxar como "bandidos de alta periculosidade" um grupo de garimpeiros famintos e desesperados
é um argumento leviano para justificar o injustificável ato
covarde de metralhar pelas costas dois infelizes que vão adornar uma cruz sem nome na beira de um barranco qualquer.
O conflito que se desenvolve em Roraima continuará
por muito tempo, enquanto o Governo não estabelecer uma
área onde possa acolher os milhares de garimpeiros que hoje
estão na região dita proibida.
Eles não são os perigosos bandidos de alta periculosidade!
Eles são brasileiros que lutam bravamente pela sobrevivência
e colocados na clandestinidade por força de legislação estúpida
que está sendo contestada junto ao Poder Judiciário.
O SR. DÉRCIO KNOP (PDT - Se. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, em 1978,
iniciaram-se os estudos da bacia do rio Uruguai com vistas
à construção da Hidrelétrica de Há. A notícia da construção
dividiu, naquela ocasião, a opinião pública da pacata Cidade
de Há, a respeito da conveniência ou não da obra que implicaria o alagamento da área e conseqüente construção da cidade
em outro local.
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Após inúmeras reuniões, a população acabou por aceitar
a idéia de ceder seu solo, sua casa, enfim, seu lar, para que
as obras fossem imediatamente iniciadas, pois estava em jogo
o futuro da região e, por extensão, do País.
Todo esse sacrifício, Sr. Presidente, Srs. Deputados, parece não ter mais fim. Constantes paralisações das obras de
relocação da cidade têm deixado a população apreensiva e
angustiada. Enquanto os moradores aguardam indefinidamente a edificação de sua nova casa, não podem fazer projetos
para o futuro próximo: plantar a horta, reformar o telhado,
consertar a cerca.
Para agravar ainda mais as dificuldades por que passa
a população de Há, a construção da ponte sobre o rio Uruguai,
ligando os Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul,
cujas obras geram emprego para a população local, está interrompida. Essa paralisação tem afetado economicamente a vida
de 160 famI1ias que dependem direta ou indiretamente da
empreitada.
Em vista disso, Sr. Presidente, Srs. Deputados. dirigimos
veemente apelo ao Ministro da Infra-Estrutura, Sr. João Santana, no sentido de que S. Ex' aloque recursos para o prosseguimento imediato das obras em questão, de fundamental
importância social e econômica para a região.
Esse o apelo que faço em nome do Prefeito de Há, Sr.
Jairo Luiz Sartoretto, bem como de toda a população daquele
Município catarinense.
Era o que tinha a dizer.
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB - PRo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Sr'> e Srs. Deputados, ocupo
esta tribuna para destacar a importância das medidas recentemente tomadas na área do setor agrícola, as quais revertem
o quadro inicial de pessimismo reinante até há pouco tempo
que acenava com a possibilidade de que a safra de verão,
em pleno plantio, viesse a ser inferior às duas últimas colhidas
no País.
Restabelecida a confiança dos agricultores na política
agrícola. com as medidas de curto e médio prazos, salvo percalços climáticos adversos, poder-se-á atingir níveis de produção
próximos ao patamar de 71,7 milhões de toneladas obtidas
em 1989. considerada a maior colheita verificada no País.
O suprimento de recursos de crédito rural somente no
mês de outubro soma 365 bilhões de cruzeiros, acrescidos
em mais 550 bilhões de cruzeiros, que deverão ser colocados
à disposição dos produtores e de suas cooperativas até o final
do ano para custeio, concomitantes à manutenção da taxa
de juros de 9% ao ano para os pequenos produtores, e redução
para 125% ao ano as taxas dos médios e grandes agricultores,
acrescidos em ambos os casos da taxa referencial diária (TR).
São medidas da maior importância e já demonstram reflexos
positivos, com o aumento da procura por crédito junto aos
agentes financeiros. sobretudo nos municípios com vocação
agrícola.
Não posso deixar de destacar também a importante medida da correção mensal dos Valores Básicos de Custeio (VBC)
e os Preços Mínimos. que servem de balizamento ao plantio
e que, a partir do dia 10 do corrente, sofreram uma correção
de 22%; e doravante serão alterados conforme os índices inflacionários de maneira a não propiciar defasagens desde a liberação das últimas parcelas de crédito até a comercialização.
Medidas correlatas, como a equivalência da dívida de
crédito ao preço mínimo corrigido. transformação automática
do financiamento de custeio em crédito de comercialização,
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aumentarão o poder de negociação dos agricultores no período
pós-colheita.
A gradativa transformação do Proagro, antes apenas seguro de crédito, para um seguro rural mais amplo, facultando
a adesão dos agricultores que se dispuseram a utilizar recursos
próprios no plantio, inegavelmente trará novo alento ao campo.
Não obstante, para que as medidas na prática possam
obter o êxito almejado, principalmente as de curto prazo,
necessário se faz que os diversos segmentos envolvidos, como
o Banco Central, rede bancária oficial e privada, cooperativas
e pro?utores, atuem de forma conjunta e sincronizada.
E com muita alegria que faço este registro e enalteço
a tomada de posição do setor agrícola, que, através da implantação destas medidas, possibilitará a reversão do obscuro quadro que apontava praticamente à inexistência de estoques
estratégicos de alimentos, transformando o País no segundo
maior importador agrícola do mundo, com a conseqüente perda da receita cambial oriunda da queda das exportações de
produtos in natura e os de origem agroindustrial, provocando
em última análise a elevação dos índices inflacionários responsáveis por tanto sofrimentos de nosso povo.
Era o que tinha a dizer.
O SR. CLEONÂNCIO FONSECA (Bloco - SE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srª' e Srs. Deputados, para nós, representantes do povo sergipano no Congresso Nacional, constituiu motivo de intensa alegria a honrosa
visita ao nosso Estado do Dr. Álvaro Mendonça, Presidente
da Caixa Econômica Federal.
A presença ilustre do eminente Presidente em Sergipe,
além de orgulhar a todos os sergipanos, simboliza também
a presença marcante do Governo Federal, através de importantes benefícios sociais que a Cai?,a Econômica Federal, competentemente dirigida pelo Dr. Alvaro Mendonça, leva para
o nosso Estado, por conduto dos convênios e protocolos celebrados: o progresso sócio-econômico para diversas obras habitacionais e de saneamento básico, destacando-se os Municípios
de Canindé do São Francisco, Projeto Taiçoca e Prefeitura
Municipal de Aracaju.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, congratulo-me com Dr.
Álvaro Mendonça pela comenda "Ordem do Mérito Aparipe" , a mais elevada condecoração outorgada a personalidades
que prestaram relevantes serviços ao Estado de Sergipe.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, finalmente ao proceder
a esse auspicioso registro, queremos, desta forma, expressar
a S. Ex' o Dr. Álvaro Mendonça os nossos penhorados e
calorosos agradecimentos pela atenção que é concedida a Sergipe e ao Nordeste, na sua profícua gestão e, também, aproveitar este ensejo para parabenizar o Governador João Alves
Filho pelo dinâmico e progressista Governo que realiza em
favor de todos os sergipanos, sobretudo os mais necessitados.
O SR. DIOGO NOMURA (PL - SP. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, no dia
12 de outubro de 1946 foi editado em São Paulo o primeiro
número do jornal bilingüe "São Paulo Shimbum", direcionado
à comunidade nipo-brasileira para suprir a premente necessidade dos imigrantes nipônicos que, após hecatombe de Hiroschima e Nagazaki, pulverizadas por bombas atômicas, com
o Japão prostrado pela derrota, pouco entendendo a nossa
língua e com seus filhos brasileiros ainda pequenos, não obtinham notícias e também pouco podiam compreender o noticiário dos nossos órgãos de divulgação, o que estava provo-
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cando total desinformação. Esse fato originou durante esses
anos um antagonismo entre as duas alas na coletividade nipobrasileira: uma acreditando na vitória do país natal, e a outra,
em contraposição, crendo na rendição incondicional. A nós,
dentro da perspectiva do tempo, afigura-se-nos absurda que
tenha havido essa disputa sobre um fato histórico incontestável, mas a proibição, pelo nosso Governo, da audição de
irradiações do Japão, bem como do noticiário que abrangiam
os chamados "súditos do Eixo" - os nipônicos, os alemães
e os italianos - havia provocado uma total alienação informativa, que estava gerando uma situação caótica no seio da coletividade nipo-brasileira.
Destarte o "São Paulo Shimbum", ao lado de outras
públicações congêneres, sob a inspiração, o idealismo e a
determinação do jornalista Mituto Mizumoto - pai do atual
Diretor-Presidente, Eduardo Mizumoto, e do seu braço direito, o jornalista Katsuo Uchiyama, acendeu com o lançamento
do jornal, editado em português e japonês, um farol espancado
a escuridão informativa, cooperando decisivamente para que,
paulatinamente, a operosa comunidade nipo-brasileira, que
estava em sua esmagadora maioria trabalhando arduamente
nos campos, produzindo na agricultura, na pecuária no setor
hortifrutigrangeiro, cooperando bravamente em prol do desenvolvimento nacional, voltasse à normalidade da vida quotidiana, sedimentando os seus propósitos de aprofundamento
de suas raízes em nosso País, integrando-se na comunhão
nacional, participando, como participam até hoje, através dos
seus filhos brasileiros, na batalha do nosso povo pela conquista
de melhores dias para a pátria comum.
Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, desejo consignar,
através deste pronunciamento, na ata de nossos trabalhos,
um voto de louvor ao "São Paulo Shimbum" pelo transcurso
do seu 45° aniversário de fundação. Nossas congratulações
ao Diretor-Presidente, Dr. Eduardo Mizumoto, extensivas
a seus jornalistas e funcionários. Auguro ainda crescente progresso àquele combativo jornal.
O SR. RUBEN BENTO (Bloco-RR. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, o clima
bastante tenso e violento hoje existente no Estado de Roraima
e que tem sido noticiado amplamente nos jornais do Sul do
País indica o quanto se faz necessária e urgente uma definição
das reservas indígenas, cujo tratamento vem sendo demorado
e até angustiante. Não entendo por que o órgão responsável
pela política indígena, no caso a Funai, não executa os trabalhos demarcatórios, aliviando assim as tensões numa região
até então pacífica, sem os incidentes hoje verificados.
O confronto entre garimpeiros e a Polícia Federal não
interessa a ninguém, a não ser que haja maiores interesses
internacionais objetivando a criar uma situação insustentável,
que "mereça" intervenção em nossos assuntos, a pretexto
de se preservar uma área transnacional com a presença de
índios yanomamis.
Desde minha posse nesta Casa, venho formulando apelo
às autoridades, para que concluam as definições das áreas
em que brasileiros não-índios possam trabalhar, seja na exploração agropecuária, seja na exploração das ricas jazidas de
ouro, cassiterita e diamantes.
Os fatos evidenciados neste final de semana, quando vários garimpeiros foram mortos, trazem uma preocupação anormal considerando-se o confronto entre brasileiros, sendo que
uns desejam explorar nossas riquezas para suas sobrevivências
e de suas famílias, e outros, cumprindo ordens superiores,
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para evacuação da área. Não posso compreender como tant~s
mortes têm ocorrido na região. Essa hipotése antes não havIa
sido levantada porque entendiamos que brasileiros foram para
ali se instalaram para usar de um direito que é de todo cidadão
o de trabalhar.
Faço um apelo à Polícia Federal para que, agindo no
estrito cumprimento do dever legal, defenda o di~~ito de. brasileiros não-índios que ainda se encontram na regmo, evItando
o confronto armado, para que, sem agressões como vêm ocorrendo, as decisões judiciais sejam concretizadas.
O Estado de Roraima, sua população ordeira e consciente, não pode permanecer diante de situações como a que
se presencia hoje, quando a insegurança e o medo são espel?os
de uma realidade violenta imotivada; o Governo local assIste
impotente às ações desenvolvidas pelo ó_rgão Federal: o que
já indica uma intervenção. O Estado nao pode contmuar a
ter essa situação tão constrangedora, que afeta lares antes
tranqüilos da população roraimense.
.
.
A imprensa nacional destaca os acontecImentos maIs recentes com as seguintes manchetes: Correio Braziliense de
15 de outubro de 1991 - "Federais matam 2 na área yanomami". Jornal do Brasil, de 15 de outubro de 1991 - "Conflito
com a polícia faz vítimas no garimpo". Folha de São Paulo,
de 15 de outubro de 1991 - "Dois garimpeiros morrem em
novo conflito com PF na área yanomami".
Da mesma forma que condeno a morte de índios, o faço
de brasileiros não-índios. É uma ação que não interessa ao
povo brasileiro e não ajuda em nada o desenvolvimento de
Roraima. Ao contrário, dificulta o trabalho de quantos desejam investir uma região tão rica do nosso País. O confronto
hoje existente em Roraima pode ser comparado ao que ocorre
no sul do Pará.
Obrigado!
O SR. CARLOS SCARPELINI (PMDB - PRo Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados
a decisão do Ministério da Economia de liberar os preços
de cerca de 1.200 medicamentos para venda sem receita médica vem expor o consumidor brasileiro ao risco de ter de arcar
com abusivas elevações. Porque não acreditamos na eficiência
dos órgãos fiscalizadores, desprovidos de recursos humanos
para essa tarefa, em fiscalizar a observância dos limites estabelecidos os prazos fixados. O acompanhamento dos preços com
base na lei antitruste (Lei n" 8.158) também nunca teve
eficácia. Além disso, essa vigilância será feita a nível apenas
de comércio atacadista, ficando os preços nas farmácias completamente livres, embora com o "compromisso" de reajust~s
entre 7 a 11,6%. Mas, na verdade, sabemos que a ganânCIa
de lucros maiores não irá se submeter aos freios dessa limitação. Ademais, o consumidor brasileiro ainda não adquiriu
plena consciência de seus direitos e, tampouco, procura ver~fi
car onde os preços são menores antes de comprar mercadona.
Há que considerar, ainda, a cartelização do setor, dominado por poderosos oligopólios, na· sua expressiva maioria
formados por grupos transacionais que nos últimos anos impuseram altas escorchantes nos preços dos remédios, com taxas
anuais de milhares por cento e bem acima da inflação.
Acreditamos que uma política de liberalização, ardorosamente defendida pelo governo dentro de sua filosofia de "economia do mercado" não pode, num país como o Brasil ser
implantada assim no dia para a noite, principalmente em determinados segmentos com os ligados à saúde do PQvo, ou à
educação dos jovens. Senão, estaremos entregando ponde-
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ráveis faixas desprotegidas da população à sanha das feras
do capitalismo selvagem.
Com a inflação em alta, associada a um processo recessivo, que os técnicos denominam de estagflação. impõe-se
ao Estado proteger os largos contingentes de pessoas carentes
que sequer têm condições em adquirir um remédio para curar
suas doenças.
O SR. OSVALDO MELO (PDS - PA. Pronuncia o sguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, a Constituição brasileira , desrespeitada pelos qüe ignoram seus vaiares. ou pelos que fingem ignorá-los, tem, dentre as suas melhores virtudes, o fato de tornar os Municípios mais independentes do Poder Central.
A partir da aprovação da nova Carta Magna, em 1988,
os Municípios passaram a ter mais verbas mais autonomia
para o uso dessas verbas. Isso é muito bom. pois os cidadãos
têm mais condições de fiscalizar os gastos e a eficiência da
administração municipal do que os gastos e a eficiência das
administrações estadual ou federal. O cidadão comum sabe
onde encontrar o prefeito, mas o governador ou a equipe
presidencial mantêm-se, por força do cargo, isolados das ruas.
Municipalizar a educação e a saúde - como previram
os constituintes - deve significar a garantia da real e eficaz
participação da população nas decisões nessas áreas, e, sobretudo. uma contínua fiscalização e controle desses serviços públicos.
A Constituição é inequívoca em seu art. 30, alínea VI,
quando afirma ser competência municipal a educação pré-escolar e de I" grau. A alínea VII do mesmo artigo atribui
aos Municípios o dever de prestar, com a cooperação técnica
e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento
à saúde do cidadão.
Apesar da Lei Maior responsabilizar as prefeituras pela
saúde e ensino básico da população, muito ainda é necessário
fazer para que o escrito se torne realidade.
A Constituição foi sábia em dar mais poderes aos municípios; um país tão diversificado como o nosso tem praticamente
tantas prioridades diferentes em educação e saúde como é
o número de seus Municípios. Obviamente, em Belém, convém, ensinar sobre o ciclo da borracha e combater prioritariamente a malária; já numa cidade do Nordeste, O currículo
escolar deve contemplar generosamente o ciclo da cana-deaçucar, e as ações de saúde devem visar ao combate à desnutrição crônica.
O sentido de municipalizar a educação e a saúde deve
ser o sentido desejado por Anísio Texeira. ainda na década
de 50: transferir o poder da elites dominantes para a maiori~
dominada. Mas naquela época Anísio já sabia que o processo
de municipalização tem que ser lerito e planejado; muitas
prefeituras não têm, ainda, condições de oferecer esses serviços, com qualidade; ao povo do lugar. O que não devemos
aceitar, de forma alguma, é o argumento da imaturidade municipal frente ao Poder Central . Ora, Sr. Presidente, Srª' e
Srs. Deputados, o que temos visto é o Governo Central como
fonte maior da corrupção e da malversação das verbas públicas; e os brasileiros com uma média de apenas quatro anos
de freqüência à escola, sem assistência médica digna de nome.
O modelo centralista estatal faliu no Brasil e fora dele.
A municipalização é o caminho que nos aponta o futuro.
A educação e a saúde são o campo da experiência possível
de ser feita desde já, como concluiu a primeira Conferência
Municipal de Saúde, em Itaituba, no Pará. e como concluem
médicos educadores de todo o País.
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o SR. VIRMONDES CRUVINEL (PMDB - GO. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr'> e Srs. Deputados, no primeiro semestre deste ano, o Ministério da Educação entregou ao debate público o documento intitulado "Proposta de uma Nova Política para o Ensino Superior", abordando quatro pontos básicos: a autonomia universitária (em
suas dimensões jurídica, acadêmica, administrativa e financeira), a avaliação das instituições, o exame de habilitação
profissional e o serviço social obrigatório.
Tal documento provocou reações e comentários das mais
variadas procedências, alcançando uma unanimidade rara: todas as manifestações se posicionaram em sentido contrário
à maioria das propostas do Ministério.
Deixando de lado os posicionamentos apaixonados, é preciso considerar as razões que fundamentaram esta rejeição
veemente. Neste sentido, parecer recentemente aprovado pelo Conselho Federal de Medicina sobre o assunto apresenta
posições lúcidas e dignas de reflexão por parte das autoridades
públicas.
Com efeito, o documento do MEC ignora por completo
os extensos debates, já realizados na Câmara dos Deputados,
com relação à autonomia universitária e cujos resultados se
encontram consignados no Projeto de Lei de Diretrizes e Bases
das Educação Nacional, ora em tramitação final nesta Casa.
Já estão bastante amadurecidas as discussões sobre a autonomia universitária e, se maior aprofundamento for necessário,
seu eixo catalisador deve ser o que já se encontra inscrito
no texto do referido projeto.
A questão da avaliação é abordada pelo MEC de forma
preocupantemente superficial, enfatizando sobretudo sua
eventual vinculação com as dotações orçamentárias . Além
de ser um tópico extremamente polêmico, pode dar margem,
se não devidamente equacionado, a políticas de ordem punitiva e não construtiva ou de fomento.
O exame de habilitação profissional, cuja implantação
garantiria a qualidade dos profissionais egressos das instituições de ensino superior, conferindo-se o grau acadêmico ape_nas àqueles que nele lograssem aprovação, pode ser consideradocomo uma direta limitação da autonomia acadêmica das
universidades, além de obviamente não garantir a qualidade
dos cursos. Esta sem dúvida se assegura pelo controle dos
processos de formação e não por medidas a posteriori.
A idéia de introdução de um serviço social obrgatório
de cuja obrigação poderiam os estudantes se liberar mediante
contribuição pecuniária às instituições em que estudaram constitui proposta que introduz, na prática, o ensino pago nos
estabelecimentos oficiais, além de caracterizar indesejável e
inconstitucional discriminação entre ricos e pobres, já que
estes, sem recursos, ver-se-iam obrigados a prestar tal serviço.
A questão do ensino pago no nível superior sempre foi
objeto de intensas polêmicas na história educacional do País.
A sociedade tinha como encerrado o debate quando a Constituição de 1988 foi promulgada. Volta, porém o assunto, por
proposta oficial, como se a cobrança de anuidades, ou contribuições, sob o manto de pretensa justiça social, viesse a resolver os graves problemas do financiamento do sistema universitário público brasileiro. Não é uma questão de eqüidade
social nem resolve o problema do financiamento do ensino
público de 3Q grau.
Com certeza alguns dos pontos do documento são relevantes. No entanto a abordagem oferecida pelo MEC sinaliza
direções que se opõem de forma evidente aos anseios da comunidade universitária e da sociedade como um todo.
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Espera-se, pois, que o novo Ministro da Educação, considerando as manifestações havidas, venha a conduzir os rumos
da política do ensino superior ao encontro das reais soluções
para as dificuldades, não triviais, como que se depara este
nível do sistema educativo no País.
Muito obrigado.
O SR. VICTOR FACCIONI (PDS - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados,
desde há algum tempo o Governo anunciou um estudo de
reformulação do Sistema de Tributação, a ser levado a efeito
por um grupo de estudos especializados. Ao que se possa
imaginar estes estudos não podem estar muito evoluídos ou
entre as propostas do "Emendão" não constaria a proposta
de possibilidade de que novos impostos viessem a entrar em
vigência no mesmo ano da legislação. Entre as várias propostas
do Governo algumas ocuparam com destaque a imprensa por
bastante tempo e não entendemos porque o Governo não
as tivesse ao menos considerado paras estudos que facilitariam
seus técnicos e alcançar um resultado mais rápido. O especialista Ives Gandra é personalidade de inconteste competência
no assunto, tributarista emérito e certamente deveria estar,
como o economista Marcos Cintra, no grupo de estudo do
Governo para apresentar sua peculiar idéia do Imposto Único
sobre Transações.
Tenho visto severas críticas ao lirismo desta última proposta sem que ninguém tentasse ao menos um processo de
adequação da mesma aos cânones do que se supõe tão sagrado.
As transações são, hoje, de longe, uma base bastante ampla
para ser aproveitada pelo poder tributante. Tanto que existe
o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Se elas puderem, como o sistema bancário e a rede combinada de telecomunicações e informática, serem postas, com confiabilidade
a serviço da causa pública, não vemos por que o deixemos
de fazer com base em preconceitos contra as coisas simples.
A idéia não é tão ilrica como se possa supor.
O Dr. Cintra fez sua proposta pública dentro de critérios
técnicos irrepreensíveis; deixou-se criticar publicamente e respondeu a cada crítica com argumentos bastante sólidos. Rebateu a tese de inconsistência de seus cálculos situando a arrecadação em 25% do PIE, aritmeticamente; contestou a hipótese
de que o imposto perderia sua condição de instrumento de
política econômica e monetária, defendendo a manuntenção
de impostos aduaneiros e de estímulo à produção. Demonstrou a redução dos custos administrativos da cobrança e fiscalização e a forma como os preços poderiam cair, já que as
empresas hoje mantêm máquinas administrativas e de pessoal
só por conta de recolhimentos freqüentes de tributos, contribuições e taxas.
Quanto ao Dr. Fernando Rezende, outro tributarista,
afirma que o imposto único é cascata e por isso, perverso.
Seu defensor afirma que o mesmo se pode dizer da maioria
dos impostos indiretos que hoje cobramos.
Os dogmas têm que mudar à proporção que as coisas
mudam. ·E nada mudou mais nos últimos tempos que as relações financeiras que fazem a contra-partida da produção. Os
produtos que exigem maior número de transações são, certamente, os mais sofisticados e, que, por isso mesmo devem
ser mais taxados em qualquer sistema.
Temos a certeza de que um trabalho tão sério e que
foi tido criativo e responsável mesmo pelo seu concorrente
Ives Gandra deve ser considerado e, de algum modo, aproveitado na próxima proposta do Governo. Se se há de reformar
a Constituição, que pelo menos essa modificação seja feita
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de modo a nos dar liberdade para buscar métodos mais modernos. Por que não estudar e aplicar o Imposto sobre Transações
mesmo que não seja na qualidade de único, preservando-se,
por exemplo, aqueles de estímulo ou desestímulo a determinadas atividades, IPTR e tarifas' de proteção alfandegárias"
onde elas realmente forem necessárias? Quando ao lado das
despesas, também poderemos vislumbrar métodos criativos
para que a verba pública seja usada como estímulo a atividade
produtiva. Sempre fui contrário a isenções. É preferível que
as verbas, liberações, essas sim, sejam condicionadas ou contingenciadas a diferentes exigências de inciativa, competitividade, segurança, produtividade e outras desejáveis qualidades que se queira dar ao processo produtivo. De posse
das verbas, automaticamente remetidas a cada nível de governo, União, Estado e Município poderíamos estabelecer um
verdadeiro padrão de criatividade para alocar recursos consoante a produtividade ou necessidade do setor governamental
que as tivesse de usar. Isso já é feito hoje, num processo
orçamentário pouco visível, porque pouco entendido; esse
trabalho seria bastante facilitado se passasse a depender da
eficácia de cada agente da intermediação da função pública,
por exemplo, em demonstrar que gastou bem, com eficácia
e eficiência.

o SR. AVENIR ROSA (PDC - RR. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr~< e Srs. Deputados, enquanto
existir a humanidade será sempre uma necessidade e um imperativo categórico o direito à alimentação e ao trabalho. Sr.
Presidente, Srs. Deputados o caboclo de todo o Norte encontra-se à míngua, pedindo pelo amor de Deus o seu direito
de sobrevivência, o que é impedido até com metralhadora
por funcionário do Ibama, que prendem os pais de família
que, por questão de costume, procuram o alimento na natureza.
Devemos dar um basta, extinguindo desde já o lhama
que não cumpre o papel a que foi destinado.
Na qualidade de autor e relator da CPI que apura a
internacionalização da Amazônia, as coisas estão ficando cada
vez mais claras, os indícios veementes são de que há grandes
riscos de que não se possa impedir a internacionalização da
Amazônia, ao menos que toda a Nação se una nessa causa.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, estou certo de que o
Sr. Lutzenberger não é a pessoa indicada para ocupar o cargo
de Secretário Especial do Meio Ambiente, visto que o mesmo
declara desconhecer o trabalho do lhama e diz mais que só
tem um patrão, que é a Gaia - "Mãe Terra".
Ora Sr. Presidente, Srs. Deputados, A "Caia Foundation" tem sede em Londres; é a criação direta da Família
Real britânica, cujo comando é exercido por intermédio dos
altos esclaões do Rito Escocês da Maçonaria, tradicionalmente presidido pelo herdeiro do trono britânico, ligada à
oligarquia anglo-americana, particularmente das Fundações
Rockfeller, Ford e Mac Arthur, entre outros.
Entre seus dirigentes encontram-se o Dr. José Antônio
Lutzenberger, representante no Brasil, o que causa espécie
- e somos obrigados a concordar com os caboclos que temem
o Dr. Lutzenberger, chamando-o de "Diabo Louro". Sr. Presidente, Srs. Deputados, para se evitar problemas de tal monta
é que requeri regime de urgência para a apreciação do projeto
de Lei nO 261/91, de minha autoria, que cria o Banco Nacional
de Fomento ao Meio Ambiente, evitando-se que os "Lutzenbergers", "Fords", "Rockfellers", entre outros, utilizem-se
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de fundações para alcançar objetivos que ferem a soberania
nacional.
Assim, outra não pode ser nossa posição, visto sermos
um parlamentar que orgulhosamente representa as classes
mais sofridas e pobres do Norte, sejam garimpeiros, pequenos
fazendeiros, trabalhadores rurais, índios senão a de pedir a
extinção do Ibama, órgão diretamente ligado à Secretária dirigida pelo Dr. Lutzenberger, bem como sugerir ao Sr. José
Antônio Lutzenberger que peça a exoneração do cargo, eis
que o mesmo declara que seu único patrão é a Gaia. Logo,
se entende que este senhor nada tem a ver com o Brasil,
nem tão pouco com a Amazônia, sendo duvidosa sua atuação
à frente da Secretatria Especial de Meio Ambiente, em que
pese à sua bagagem cultural, evitando-se assim danos futuros
irreparáveis.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, cabe ressaltar que a extinção do Ibama, bem como a exoneração do Sr. Lutzenberger,
no contexto que o Brasil hoje desfruta, é de crucial importância, visto que nos vemos impedidos de desenvolver a Região Norte por indulgência deste senhor funcionário da
"GAIA", deixando que as nossas reservas genéticas e minerais
sejam uma bíblia do Movimento Ambientalista Internacional,
enquanto o povo do Norte carece de comida, habitação e
trabalho.
Sr. Presidente, Srs. Deputados faço ainda um alerta à
Nação: a presença da Sr~ Tânia Munhoz, ex-dirigente do Ibama, e do Sr. Lutezenberger na Conferência ECO-92 é de
causar espanto geral, visto que o Sr. Lutzenberger é ardoroso
defensor da "Nova Ordem Munidal", e se isto aconceter,
a consolidação da "Nova Ordem" será inevitável, aplicando-se o sistema de soberanias limitadas, também defendido
pelo Sr. Lutzenberger na CPI da Internacionalização da Amazônia, em 18 próximo passado.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PASCOAL NOVAES (PTR-RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados,
sou uma pessoa simples, de origem humilde, radicado em
Rondônia há vinte anos. Fui eleito com o voto da gente simples, humilde, dos pequenos agricultores, do povo que lida
com madeiras, com toreiro e outros. Quando de minha posse
aqui em Brasília, fiquei boquiaberto ao ver o luxo que aqui
permeia; o mármore dos banheiros, carpete que forra todos
os pisos deste Congresso.
Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados, sou um vaqueiro
que está constantemente sujo do estrume do gado. Venho
de uma terra que outrora era chamada de o Eldorado brasileiro
e que de Eldorado só teve mesmo o nome e muitas promessas.
Hoje Rondônia é a detentora da menor renda per capita do
Brasil. É assustador o número de doenças como malária, difteria e outros.
Devido ao incansável trabalho deste parlamentar e com
a colaboração dos membros executivos da Comissão de Agricultura, conseguimos que o Presidente Fernando Collor excluísse Rondônia do famigerado paralelo 13. Mas o que adiantou se o Banco do Brasil nada destinou em termos de recursos
para a Superintendência do Banco do Brasil de Rondônia?
Como podemos ter uma produção agrícola em meu Estado
se não há o rriinimo recurso?
Aqui fica 'registrado o meu veemente protesto às autoridades competentes. Rondônia já provou que é viável economicamente e pode ser auto-suficiente na produção de grãos.
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Vejam, por exemplo, Srª' e Srs. Deputados, o Município
de Vilhena onde até 1989 se plantavam 25 mil ha. de soja
- poderiam ser plantados mais de 100 mil ha - e hoje é
zero o plantio, devido ao problema da falta de qualquer financiamento.
Por estas razões, Sr. Presidente, Srª' e Srs. Parlamentares,
deixo aqui meu veemente apelo ao Ministro da Agricultura,
Dr. Antônio Cabrera, para que determine ainda este mês
a liberação de recursos aos pequenos agricultores do Estado
de Rondônia.

o SR. JONES SANTOS NEVES (PL - ES. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Srs. Presidente, Srs. Deputados, há
poucos dias, desta tribuna, abordei o tema da lentidão e da
relutância com que o Brasil vem abordando, quase que a
contragosto, o mais importante assunto dos nossos tempos,
que é a liberação das economias das nações, para conseguir
o rápido desenvolvimento de programas eficientes e eficazes
de privatização das empresas do Estado.
Tive oportunidade de demonstrar, cabalmente, com citações de autoridades políticas e empresariais de diversos países,
como é que esses programas de privatização estão progredindo, de forma categórica e definitiva, na Alemanha, na
Inglaterra, na França, na Espanha, e em diversos Países da
América Latina.
Em seguida ao pronunciamento, alguns companheiros
que ainda não aceitaram completamente a tese da privatização
observaram causticamente que, em contrapartida, a Itália é
o País de maior crescimento econômico na Europa de hoje,
tendo ultrapassado a Inglaterra e se tornado a segunda economia do continente; e que todo o seu acelerado progresso foi
construído pelo dirigismo econômico, através de uma prática
de governo que abominou as privatizações.
Foram necessários apenas poucos dias para que o argumento desses companheiros refratários rolasse por terra. A
imprensa italiana acaba de noticiar, com destaque, que o Con··
selho de ministros italiano aprovou um inédito e ousado pro··
grama de venda das estatais, envolvendo nada menos que
a companhia área nacional alitalia, a empresa de petróleo
Agip, a estatal da energia elétrica Enel e mais dezenas de'
outras empresas que permaneciam em poder do Estado, em
setores tão variados quanto o de alimentação, de informática.,
de siderurgia e de fabricação aeroespacial, sem deixar de lado,
também, os de material ferroviário, de construção e administração de auto-estradas, de bancos e de seguradoras.
Cai assim por terra, vencido pela realidade irrefutável
da marcha do liberalismo econômico, o último Baluarte europeu de economia socializada. O Governo italiano decidiu,
agora, que mais de 50% das ações de cada empresa - e,
portanto, o seu controle acionário - pode passar às mãos
de acionistas particulares. No encaminhamento do orçamento
federal para 1992, o governo da Itália deixa claro que a inova·
ção privatizante foi adotada para reduzir o déficit público,
no valor atual de US$140 bilhões, para US$100 bilhões. A
preocupação subjacente está apoiada no mais recente relatório da OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que advertiu a Itália sobre a sua combinação de inflação italiana de 7% anual corresponde a quase
o dobro da inflação, alta, desemprego e déficit crescente como
ameaça para jogar o país para a segunda divisão das nações
eropéias. Com efeito, a inflação média dos países da Europa
ocidental. E seu déficit público, da ordem de 11 % do PIB,
não pode ser acatado.
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Mas, além da reversão italiana, sobre a qual me detive
em função de ter o País constituído exemplo reiteradamente
colocado pelos detratores do liberalismo, outros sinais muito
importantes da salvadora onda liberalizante estão acontecendo
em outros países europeus. Acontecem com sinais muito nítidos de participação crescente e acelerada da apropriação direta, pela sociedade e pelos cidadãos, da posse das empresas
estatais ainda recentemente agarradas fortemente pelas mãos
do Estado. Na Checoslováquia , por exemplo, o Governo
começou a vender ao público cupões especiais, no valor individual de cerca de US$35 que, a partir do início do próximo
ano poderão ser trocados por ações das empresas que cada
comprador indicará. Na Inglaterra, o Governo instituiu um
sistema de ShareShoppings, onde as ações das companhias
são vendidas livremente em lojas e grandes magazines do
tipo Harrod's. Assim, como se comprassem qualquer mercadoria para consumo, o cidadão britânico está comprando também ações e participações na British Telecom, na British Petroleum etc. E na França, regime socialista do senhor mideterrand, o Governo ataca um programa de privatização capaz
de lhe render cerca de US$40 bilhões, envolvendo a venda
de estatais tão importantes quanto por exemplo, a Petroquímica ELF, a Informática BulI e a Automotiva Renault.
~erif~ca-se, assim que tanto nos países industrializados
do PnmeIro Mundo, quanto no economicamente revivido
mundo dos .países socialistas, a política de privatização acelerada é uma constante inarredável.

Somente o Brasil retarda, paquidermicamente, e teima
em, não ingressar no grande movimento internacional de liberalização. E mantém, insistente e inaceitavelmente, intocáveis
e intocadas as suas empresas estatais. Com esta atitude, atinge-se em 1990 impressionante total de US$ 45 bilhões que
os assalariados brasileiros desembolsaram para sustentar a
máquina pública federal, incluindo o conjunto de fundações,
autarquias, ministérios e empresas estatais. Para cada um desses assalariados, a fatura é muito alta: nada menos do que
12 salários mínimos. A gestão incompetente e a desídia administrativa acarretaram, em nossas empresas estatais, no ano
passado, um prejuízo superior a US$2,4 bilhões. Este valor
corresponde, criininosamente, a tomar de cada brasileiro produtivo nada menos do que US$60 para gastar com aquelas
empresas.
O que acontece no Brasil é que o Estado empresário
destruiu o Estado previdência, e a conta é paga pelo cidadão.
Quando é que iniciaremos, realmente, o nosso processo
de reversão? Será que seremos o último de todos os países
a compreender a nova revolução capitalista e a evidência inevitável da economia global? Sr. Presidente, Srs. Deputados,
é impossível, para um País como o nosso continuar a exibir,
indefinidamente, uma dívida global do setor público superior
a US$ 200 bilhões, enquanto todo patrimônio do Estado não
é suficiente para pagar os juros mensais dessa dívida.
Vamos deixar de caminhar na contramão da história.
Vamos passar a aceitar que a idéia de hoje, em todo o mundo
capitalista e civilizado, é a de retirar o Estado deficitário das
costas do contribuinte, é a de desburocratizar, de desregulamentar, de liberalizar, vamos aplaudir e adotar o "choque
de liberdade" que está sendo aplaudido e adotado pelos mais
diferentes países de todo o mundo.
Vamos fazer com que o estado brasileiro abandone, definitivamente, esta configuração elefantina e pesadíssima com
que a mídia, impressa e eletrônica, o vem representado com
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fidelidade indiscutível. E vamos fazer com que esse Estado
alcance a nova configuração da águia brasileira: elegante, suave e eficiente em suas manobras. A magnífica e deslumbrante
águia da liberdade econômica. a única capacitada a empreender os grandes vôos que nos conduzam aos gloriosos destinos
de desenvolvimento e de paz.

o SR. LUIZ GIRÃO (PDT - CE. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente. Srs. Deputados, a questão da
privatização das empresas estatais sido conduzida pelo Governo de forma tão equivocada e pertinaz que começa a gerar
sérias dúvidas na Sociedade quanto à sua lisura.
Nâo vamos nos estender na defesa de conceitos teóricos
pró ou contra a privatização. É fato que a capacidade de
investimento do Estado encontra-se exaurida. como resultado
da grave redução da poupança nacional. Não há como negar
que os poucos recursos ainda existentes têm de ser concentrados no resgate da enorme dívida social do País. Temos
milhões de crianças e idosos desamparados, falta de habitações, elevado analfabetismo e o retorno de doenças endêmicas
que julgávamos erradicadas, e precisamos de cada centavo
para superar essas dificuldades.
Nesse contexto. iniciativas visando à redução do papel
do Estado na economia deveriam ser bem-vindas. O que se
questiona, então? Evidentemente, não é a idéia, mas a maneira como vem sendo executada. O Estado brasileIro possui
dezenas de empresas que lhe vieram às mãos após duvidosas
operações de socorro a empresários ineptos ou desonestos.
Elas atuam em setores dominados pela iniciativa privada, e
não há razão para sua manutenção na administração pública.
Sua venda seria simples e rápida, pois, em geral, são de pequeno e médio porte. Por que não inauguraram o programa de
desestatização?
No setor siderúrgico, encontramos empresas em situação
pré-falimentar. gerando anualmente elevados prejuízos e necessitando de um saneamento a que o Governo não pode
proceder. Elas geram pressão sobre as contas públicas, e deveriam ser. rapidamente, transferidas ao controle privado. No
entanto, a primeira empresa a ser privatizada é a Usiminas.
justamente a única siderúrgica sólida e lucrativa!
O argumento de que vender prioritariamente uma empresa grande e rentável seria uma boa propaganda para o programa é risível. Se isso fosse verdade, a Cia Vale do Rio Doce,
talvez a estatal mais lucrativa. atuante em setores em que
convive com a iniciativa privada e largamente conhecida dos
investidores institucionais, deveria ser a primeira da lista. No
entanto. Sr. Presidente. ela sequer consta da relação das empresas privatizáveis.
Outro aspecto interessante da alienação da Usiminas é
o acordo prévio acertado com os sócios minoritários japoneses. Recente debate promovido por nosso Partido, nesta Casa,
demonstrou claramente que a venda. a preço de banana, de
ações a esse grupo é altamente nebulosa. A desculpa de que
o acordo foi necessário para reparar uma injustiça cometida
contra os sócios nipônicos, que teriam sido, no passado. prejudicados em sua posição acionária é, no mínimo, esdrúxula.
Esses acionistas jamais reclamaram seus direitos nos foros
adequados e previstos em lei. quais sejam. as assembléias
de acionistas a que sempre compareceram. Se direito lhes
cabia, este já teria caducado há muito, por determinação da
Lei das Sociedades Anônimas. Repentinamente, aparece o
BNDES para, em nome de um melhor relacionamento Bra-
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sil-Japão, arvorar-se em paladino dos sócios estrangeiros,
ressuscitando uma questão enterrada pelo tempo e pela lei.
A fixação do preço de venda da Usiminas foi feita a
partir do desconto do fluxo de rendimentos projetados para
essa empresa. Evidentemente, tal fluxo é influenciado pela
situação do mercado em que se baseia. Hoje. Sr. Presidente.
ela não é boa, nem no âmbito doméstico, nem no internacional, o que nos leva a crer os rendimentos projetados estão
subdimencionados.
Da mesma forma, a taxa desconto utilizada, de 14%
ao ano, reduz o valor atual da usina. Ela é incompatível com
as taxas de retorno de empreendimento siderúrgicos internacionais, que é de 7%. Não é compatível, sequer. com a taxa
de retorno fixada pelo governo para estabelecimento do preço
do aço que a própria Usiminas produz, que sempre foi de
10%. Apenas para se ter uma idéia. se ao invés de descontar
o fluxo de rendimentos a 14%, tivesse sido aplicada a taxa
de 7%, o preço de venda da Usiminas subiria de US$ 1,7
para US$ 3 bilhões.
Nosso tempo se esgota, mas não há como deixar de falar
do verdadeiro escândalo envolvendo as "moedas" da privatização. Elas são os "micos" do mercado, títulos podres que
antes de serem, à margem da lei, incluídos no rol das moedas
aceitas na privatização, sofreram bruscos e intensos movimentos especulativos. Não há como deixar de desconfiar que
grupos beneficiaram-se - e muito - dessas manobras, em
prejuízo dó País.
O que queremos, Sr. Presidente, é que o Governo enten·
da que não é o dono da verdade. Sua eleição democrática
o obriga a discutir e explicar sua conduta nas grandes questões
nacionais. O Congresso Nacional não impede o Presidente
da República de governar, ao contrário, ajuda o com sua
vigilância e crítica. Se o Governo começar efetivamente a
privatizar. deixar de lado o esbulho, talvez encontre maior
apoio do que imagina.
O SR. JOÃO MENDES (PTB - RJ. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o mundo inteiro
recebeu, com um misto de alívio e esperança, o anúncio feito
recentemente pelo Presidente americano, George Bush, acerca da sua disposição de eliminar unilateralmente parcela significativa do arsenal de armas nucleares de seu país.
Escreve-se, assim, mais um capítulo da história da humanidade. Esse, muito feliz, começa por dispor de vez, no final
de um dos séculos mais conturbados de que já se teve notícia,
as sombras que pairaram sobre o mundo nos últimos quarenta
anos, ameaçando-o com a completa destruição.
A realidade vem suplantando, com folga, todos os nossos
sonhos. Até mesmo aqueles mais inacreditáveis, aqueles a
que somos, vez por outra, tentados a entregar.-nos, deixando
trabalhar sem amarras a imaginação, mesmo sabendo-os impossíveis. Em poucos dias, na verdade, avançamos dezenas
de anos, caminhando a passos de "sete léguas", em direção
à paz mundial definitiva.
Ao anúncio do Sr. Bush a União Soviética respondeu
imediatamente, como nos tempos da velha corrida armamentista, divulgando decisões ainda mais abrangentes: o corte
de metade dos efetivos de suas forças armadas e a redução
do nível de alerta de seus mísseis nucleares intercontinentais.
Diante de tais atitudes, que transformaram seu poderoso
arsenal em anacrônica demonstração de belicismo, a OTAN
- Organização do Tratado do Atlântico Norte - resolveu
também desativar granadas, ogivas e metade das bombas atô-
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micas instaladas em mísseis de curto alcance. Auspicioso contraponto àquela corrida da morte que, há apenas quatro décadas, parecia ter condenado o mundo a um fim inexorável.
Parece que, finalmente, o bom senso volta a ditar as
regras no cenário mundial, libertando-nos a todos do delírio
macabro da guerra fria, que durante muito tempo nos manteve
sob seu domínio.
Nesse contexto, é fundamental que o desarmamento de
espíritos acompanhe, com a mesma velocidade, a trajetória
da desativação das armas. O mundo não pode permitir que
algum equívoco venha a pôr em risco todo o êxito desse processo,que ora vivemos.
E imprescindível, neste momento, a avaliação sensata
dos fatos. Não podemos simplesmente ignorar as dificuldades
do povo soviético. Que conseqüências pode ter sobre a sua
economia, por exemplo, a desativação de todo um complexo
industrial-militar fundado sobre os pilares da cultura da guerra?
Se, por um lado, é verdade que haverá grande economia
de recursos - outrora queimados para movimentar e manter
um gigantesco aparato bélico -, por outro, não se podem
esquecer os preocupantes efeitos sociais do desemprego em
massa, leito mais evidente, em primeira análise, para o desaguar dessas medidas, com todos os efeitos desestabilizadores
de que tivemos exemplo, em agosto passado.
Louve-se, entretanto, a sensatez e a coragem do líder
soviético, Mikhail Gorbachev. Desde o princípio de sua gestão, Gorbachev traçou os rumos de uma caminhada firme
e inabalável em direção à paz, à democracia e à liberdade.
Sua postura de estadista soube contornar, com paciência e
segurança, a má-vontade e os preconceitos que contaminavam
seus primeiros interlocutores ocidentais. Só agora o Ocidente
começa a dar resposta à altura das iniciativas propostas por
Gorbachev.
A humanidade, cansada de viver com medo, agradece
com entusiasmo, tendo sempre presente a lucidez das palavras
do chanceler Chamberlain, pronunciadas poucos meses antes
do início da Segunda Grande Guerra: "Na guerra, seja qual
for a parte que se diga vencedora, não há ganhadores: todos
são perdedores".

o SR. ORLANDO PACHECO (Bloco - se. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, com
a atual visita do Papa João Paulo 11 ao Brasil, torna-se especialmente oportuna a pesquisa acerca de hábitos religiosos e catolicismo feita pelo Data Folha em algumas capitais brasileiras.
O estudo confirma, desde logo, o predomínio de católicos
não-praticantes no País. Embora 72% da população pesquisada se defina como adepta daquela religião, são poucos os
que efetivamente seguem seu~ rituais. N? ~ês anterior à pesquisa apenas 35% dos entreVIstados aSSIstIram a pelo menos
uma missa; só 13% comungaram.
Com relação aos dogmas, prescrições e práticas da Igreja
Católica, há alguns largamente aprovados e outros de ressonância bastante restrita. Assim, 66% dos entrevistados discordam, por exemplo, do atual método de escolha dos papas
- por meio de um colégio de cardeais - sendo que 51 %
defendem mesmo a eleição direta por todos os católicos.
A virgindade de Nossa Senhora, por outro lado, é aceita
por 80% da população, e 57% compartilharam da crença na
existência do Céu e do Inferno. Nesto ponto, aliás, vale destacar uma curiosa demonstração de tolerância espiritual: para
a maioria relativa dos entrevistados (44%) mesmo pessoas
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de uma religião diferente da sua têm chances de ir para o
Céu.
.Já a recomendação católica de se evitar o sexo antes
do casamento, ultrapassada p'ela dinâmica social, encontra
apoio minoritário entre a população pesquisada. Apenas 35%
dos entrevistados defenderam a virgindade pré-nupcial para
as mulheres, percentual que cai para 13% em relação aos
homens.
O estudo deixa ainda patente que, para a maior parte,
deve haver forte vínculo entre religião e temas de cunho social
e político. A maioria afirmou que o Papa deveria dar prioridade na sua visita ao tratamento de questões terrenas como
fome, miséria, menores abandonados, violência~ desemprego,
corrupção e inflação, deixando assuntos tipicamente religiosos
e mensagens de fé e paz em plano secundário.
Todas essas revelações parecem caminhar no sentido de
configurar a existência de uma abordagem bastante própria
da religiosidade no País, que ignora aspectos formais e mescla
posições tidas como avançadas com outras mais conservadoras. Reflexo, em diversos aspectos, de uma maleabilidade
e de um sincretismo característicos da cultura brasileira.
Esta visita do Papa ao Brasil desperta menos interesse
e comoção do que a primeira, realizada em 1980. Não apenas
porque se perdeu o ineditismo da iniciativa, mas porque varios
fatores concorrem para esvaziar um pouco esse acontecimento.
Em primeiro lugar, a Igreja Católica passa por um momento difícil no Brasil. sua parcela mais progressista foi vergada, sufocada, reduzida ao silêncio por João Paulo 11. Depois
de Reagan, Ratzinger, Gorbachev, da queda do Muro de
Berlin da derrota dos sandinistas na Nicarágua, da derrota
do PT no Brasil, o movimento de esquerda católica tem pouquíssimo a comemorar.
Do lado conservador, as coisas tampoucos parecem entusiasmantes. Sempre se considerou que a Igreja Católica perdia
audiência por dar mais atenção às questões sociais e políticas
do que às questões espirituais. A concorrência que o catolicismo enfrenta no Brasil é mais séria e ultrapassa este dilema.
Mesmo um catolicismo tradicional, sem nenhum esquerdismo,
teria dificuldades para vencer o apelo de religiões, cultos e
supertições bem mais primitivas. Curas milagrosas de câncer,
feitiços para derrotar os inimigos, cenas de histeria coletiva,
nadidisso a religião católica, por mais retrógrada que queira
ser, oferece atualmente. Mesmo sua ala conservadora superou
o medievalismo mais demente e a bruxaria. É cuidadosa ao
extremo antes de aceitar, por exemplo, a ocorrência de um
milagre; quer certificar-se, exige provas científicas... Numa
palavra, racionalizou-se.
Ocorre que muitas pessoas não estão à procura do lado
espiritual simplesmente: querem o lado mágico, irracional,
a violência do inexplicável. Conservadores ou progressistas
os católicos têm pouco a oferecer quanto a isso. De um lado,
tratam de manter sua presença organizadora, institucional junto à comunidade, oficiando, conforme o caso, missas de sétimo
dia ou ocupações de terra. De outro, investem na força congregadora, na boa vontade voltairina em torno dos direitos humanos e da dignidade de cada um. Os momentos de entusiasmo
coletivo tornam-se raros e talvez seja por isso que o Papa
viaja tanto. Colhe, nos lenços brancos agitados e nos corações
elevados por uma festa temporária, um pouco de força para
seguir o seu caminho, ou para manter-se no mesmo lugar,
como afirma o jornalista Marcelo Coelho, na Folha de S.
Paulo do dia 14-10-91.
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o SR. NEY LOPES (Bloco - RN. Pronuncia o seguinte aposentados que seus ganhos não podem ser reduzidos diante
discurso.) - Sr. Presidente, Sr!S e Srs. Deputados. há um da inflação. Ora, se o Governo limita os índices de reajuste
acontecimento na área esportiva que merece o nosso registro a poucas faixas de aposentadorias, a redução do benefício
enfático e nossa justa homenagem. Trata-se da entrega, ocor- das faixas excluídas é mais que evidente.
Depois de ver furado o seu balão de ensaio para acabar
rida neste final de semana, pelo Presidente François Mitterrand. da França, de uma medalha de comendador da Legião com a aposentadoria por tempo de serviço - tamanha foi
de Honra ao Presidente da Fifa, o brasileiro João Havelange. a reação da sociedade e do Congresso Nacional à proposta,
O evento e a homenagem engrandecem o Brasil, pelo que não obteve receptividade nem mesmo em sua base parlaque desejo increvê-Ios nos Anais deste Parlamento brasileiro. mentar - o Governo parece agora pretender acabar com
O Sr. João Havelange começou sua vitoriosa carreira de diri- os aposentados, ao adotar atitude de recorrer a uma decisão
gente esportivo na CBD - Confederação Brasileira de Des- da Justiça Federal que determinou o pagamento do reajuste
portos - e há mais de vinte anos preside a FIFA, o órgão do benefício da aposentadoria. Se o Governo insiste em sua
de maior representatividade do futebol internacional. Sua bio- determinação de reduzir os valores desses benefícios, com
grafia é de um desportista nato, tendo galgado vários degraus a taxa de inflação que enfrentamos a cada mês dentro em
na prática direta dos esportes, tais como, pólo aquático, breve teremos uma só classe de aposentados, recebendo proventos na faixa de um salário mínimo.
natação, e participando das Olimpíadas de 1936.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, não podemos silenciar
Sr. Presidente, o mais importante é a Justiça que o Presidente Mitterrand fez ao Sr. João Havelange. Classificou-o d!ante de tamanha injustiça. O Governo não pode ficar redude um cidadão que soube preservar as regras maiores do fute- zmdo ao seu bel-prazer benefícios previdenciários que foram
aprovados por esta Casa. O Sr. Presidente da República devia
bol.
Em verdade. o Brasil se orgulha do filho que tem na aproveitar a presença no Brasil de Sua Santidade o Papa João
pessoa do Sr. João Havelange. Durante muitos anos ele não Paulo 11 e dar início a uma efetiva revolução social em nosso
País, buscando encontrar-se com os anseios de justiça e não
será substituído no cenário futebolístico, onde continua e continuará por muitos anos - a prestar inestimáveis serviços deles distanciar-se, como insiste em fazer.
Está na hora de iniciarmos uma era de justiça social em
à causa do esporte mundial.
No instante em que caminhamos para o Brasil sediar nosso País. E não existe outro meio de melhorar os níveis
a próxima Olimpíada, depois de Barcelona, é importante valo- de distribuição de renda aqui no Brasil senão através de uma
rizar homenagens como a que a França presta, ao condecorar previdência justa, racional e eficiente. Deixo aqui meu apelo
o ilustre brasileiro que é João Havelange. O acervo das ativida- ao Ministro do Trabalho e da Previdência Social para que
des esportivas brasileiras não se limita apenas às disputas, reveja sua atitude de recorrer a uma decisão judicial que
mas também a homens como o homenageado que desempenha procurou apenas devolver aos beneficiários da aposentadoria
funções dirigentes cimo a de presidente da Fifa, honrando o poder de compra que dia a dia a inflação lhes retira.
Era o que tinha a dizer.
o cargo e enobrecendo a gente br!lsileira.
Parabéns, João Havelange! E o que desejamos e deixar
O SR. JACKSON PEREIRA (PSDB - CE. Pronuncia
consignado nos Anais do Parlamento brasileiro.
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!' e Srs. ParlamenO SR. LUIZ HENRIQUE (PMDB - SC. Pronuncia tares, a economia do Estado do Ceará está estreitamente vino seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!s e Srs. Deputados, culada à atividade agrícola - sendo o algodão e o caju as
se existe uma marca em minha atuação parlamentar é ocupar culturas de maior importância - como também a atividade
esta tribuna sempre que vejo contrariados os interesses dos pesqueira. Os produtos da pesca ocupam o segundo lugar
aposentados e pensionistas da Previdência Social. Eles consti- na pauta das exportações cearenses.
tuem hoje um exército de desvalidos, sem voz ou qualquer
Gostaria, neste momento, de fazer uma breve análise
poder de pressão para que possam fazer valer os seus direitos,
assistindo passivamente à voracidade daqueles que depois de e uma necessária reflexão sobre esse importantíssimo setor
que é o da pesca, que continua a dar significativa contribuição
comer-lhe a carne querem agora triturar-lhe os ossos.
Refiro-me à incrível decisão do Sr. Ministro do Trabalho ao País, ainda que enfrentando forte desestímulo, nos últimos
e da Previdência Social - notícia de primeira página dos anos.
P~ra melhor compreendermos o setor pesqueiro nacional
jornais de ontem cuja importância nem a visita do Papa João
Paulo 11 conseguiu diminuir de recorrer da determinação da é preciso discernir entre os dois segmentos que a ele se dedicam
Justiça Federal do Rio de Janeiro que obrigava o Governo profissionalmente' de um lado. o segmento dito industrial,
que compreende empresas que dispõem de embarcações, inspagar o reajuste de 147% aos aposentados.
O aumento de 147% está sendo reivindicado com base talações para beneficiamento do pescado e infra-estrutura de
no princípio da proporcionalidade entre o pagamento dos apo- frio; de outro, o segmento dito artesanal, compreendendo
sentados e o salário mínimo, garantida pela Constituição, uma ~escadores individuais. muitas vezes associados em cooperavez que os benefícios acima de três salários mínimos só tiveram tIvas, contando quase sempre com equipamentos precários
reajuste de 56% em setembro. Essa proporcionalidade, apesar e obsoletos para o exercício de sua profissão. Tanto um quanto
de expressa no texto constitucional, recebeu agora uma nova o outro segmento têm enorme importância para o País e eninterpretação do Governo, entendendo que ela deixou de exis- frentam grandes dificuldades no exercício de sua nobre missão.
Muitas foram as decisões governamentais que prejuditir com a aprovação da Lei de Custeio e Benefícios da Previcaram o setor pesqueiro, nos últimos anos. O óleo diesel,
dência Social.
Ora, se a cada decisão judicial o Governo for buscar insumo mais oneroso nas operações de pesca, de 1981 até
uma nova interpretação das leis e do texto constitucional, 1988 foi vendido às empresas exportadoras de pescado a um
não sabemos onde vamos parar. Enquanto isso ocorre, o Go- preço de 30% inferior ao seu preço normal - um procediverno vai fazendo letra morta de diretrizes constitucionais, mento justo, por reproduzir o adotado nas principais nações
como a da irredutibilidade dos benefícios, que garante aos pesqueiras do mundo. Todavia, aquela diferenciação foi extin-
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ta e hoje o setor amarga pesados desembolsos na compra
do combustível. Também havia oferta de capital de giro, equivalente a 15% do valor das exportações, a juros favorecidos.
Hoje, somente resta ao setor pequeiro o capital de giro na
forma de empréstimo interbancário de câmbio, a um custo
proibitivo.
A política de preços para o peixe no Brasil, é responsável
por problemas da maior gravidade. Em contraste com os altos
preços pagos pelo consumidor brasileiro, ao adquiri-lo nas
peixarias e supermercados, os pescadores recebem preços vis
por seu produto. Há um terrível esquema de intermediação
comercial que se apropria dos lucros, lesando tanto pescadores
quanto consumidores. As conseqüências são nefastas. O pescador artesanal abandona o peixe e parte em busca do camarão
e da lagosta, que melhor remuneram seu trabalho. O peixe
capturado junto ao camarão é descartado, lançado ao mar.
São toneladas de proteínas de altíssimo valor biológico, tão
escassas na mesa da sofrida população brasileira, tristemente
desperdiçadas.
A pesca da lagosta é uma questão ainda mais complexa.
Sabemos que o excessivo esforço de pesca tem posto em risco
essas valiosíssimas espécies. Daí as tentativas de controle,
através da regulamentação de equipamentos, do tamanho mínimo dos espécimes capturaàos e da proibição da captura
durante um período de defeso, hoje fixado em quatro meses.
Todavia, a eficiência dessas medidas é muito reduzida, dada
a crônica deficiência de recursos materiais e humanos do órgão
fiscalizador, o lbama.
O desrespeito às normas que regem a pesca da lagosta
põe em risco o futuro des_sa atividade, de inquestionável importância econômica e social. O desrespeito vai além da infração aos períodos, métodos de captura e tamanho de espécimes
estabelecidos pelo lbama, mas alcança os métodos de conservação da lagosta, sendo por vezes empregadas quantidades
excessivas de conservante químico em embarcações não dotadas de câmaras frigoríficas.
Por outro lado, a renovação e a modernização da nossa
frota pesqueira não se dão no ritmo desejável, não apenas
pela crise econômica que atravessa o País, mas também pelas
dificuldades burocráticas que se impõem, Ainda, a enorme
carência de mão-de-obra especializada do setor pesqueiro não
mais pode ser suprida, eis que se fecharam todos os cursos
técnicos, a nível de 29 grau, outrora existentes nessa área.
Torna-se indispensável que, o Ministro da Agricultura
volte atenção especial para com o setor pesqueiro, evitando
que fique marginalizado, sem incentivo e entregue à própria
sorte. Os empresários da pesca não querem benefícios ou
subsídios. O que desejam é um tratamento à altura de sua
elevada potencialidade em gerar divisas para nosso País. Não
acei"tam o estado de abandono e desprezo em que se encontram, ·como se fosse essa uma atividade de segunda classe
e não prioritária.
O BNB - Banco do Nordeste do Brasil SI A, através
de sua diretoria e corpo técnico, tem que mudar seu relacionamento com o setor pesqueiro. Problemas que ocorreram no
passado, ainda, hoje são argüidos para que a pesca não seja
atendida e não conte com o apoio da linha de crédito do
FNE, o que é inaceitável. A Sudene não chega a direcionar
1% de seus recursos para a pesca, quando se sabe que no
Nordeste esse setor tem grande potencialidade, pode gerar
muitos empregos e está em condições de responder positivamente a nossa posição de exportador. O BNDES, também,

Quinta-feira 17 20111

não tem pela pesca o menor apreço e relega seus empresários
a um estágio discriminatório e intolerante.
Como se vê, na área governamental, não há boa vontade
para com a pesca. Essa realidade não pode perdurar. Algo
tem que ser feito. O próprio Ministério da Economia que
tem sob sua responsabilidade o incentivo ao incremento das
expo~tações, não pode também silenciar diante desse quadro.
E, portanto, indispensável que, os diversos órgãos do
governo federal, os próprios governos estaduais, e as autoridades adotem as medidas necessárias e indispensáveis para
que a pesca possa ressurgir gerando diversos empregos, além
de motivar seu empresariado a investir no setor. BNB, Banco
do ~rasil, Sudene, lbama, BNDES e outros órgãos têm uma
obrigação para com o setor pesqueiro. Está na hora de se
ter um relacionamento maduro e eficaz. O Ceará e o Nordeste
muito, ainda, esperam do segmento da pesca. Quem tem bom
senso não pode pensar de forma diferente. As lideranças do
setor também devem alterar seu relacionamento com o Governo. A fase de um passado de benesses já não existe mais.
Agora, cabe uma ação profissional e baseada em n'úmeros
que assegurem a produtividade e a rentabilidade do setor.
Em conjunto, iniciativa privada e Governo muito podem fazer
para que a pesca volte a apresentar significativo resultado
em sua posições. Isso só não acontecerá se faltar vontade
política por parte dos órgãos do Governo e profissionalismo
da cl~sse empresarial.
E preciso, pois, no nosso País, voltarmos nossa atenção
para o setor da pesca, de importância fundamental não apenas
no Ceará, mas em vários outros Estados litorâneos e também
amazônicos. Estejamos atentos às suas reivindicações, para
que não venha a acontecer o sucateamento de seus barcos
e de sua infra-estrutura, a aniquilação de nossos estoques
pesqueiros e a perda irreparável de mais uma parcela da soberania nacional!
Muito obrigado.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~5 e Srs. Deputados,
grande número de aposentados esteve presente na Câmara
dos Deputados para participar de audiência com o Ministro
Rogério Magri.
Em nossa inquisição solicitamos ao Ministro que reformule a portaria e considere o salário mínimo de Cr$ 42.000,00
(quarenta e dois mil cruzeiros), para o pagamento dos benefícios, sob pena de ser obrigado a pagar por ordem judicial.
Demonstramos que um aposentado, que deveria receber
este mês Cr$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil cruzeiros),
recebeu somente Cr$ 115.000,00 e receberá em novembro
Cr$ 95.000,00 (noventa e cinco mil cruzeiros). Parece mentira,
mas é a realidade: a Previdência não está quebrada, mas os
aposentados estarão todos quebrados com essa situação.
Protestamos contra a privatização da Previdência, pois
os exemplos que temos são preocupantes.
Exigimos do Ministro que cobre aqueles que não estão
cumprindo a sua portaria ou os obrigue a pagar as defasagens
por processos judiciais.
O SR. LUIZ GUSHIKEN (PT - SP. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr!' e Srs. Deputados, quero,
neste momento, chamar a atenção desta Casa e da Nação
para o drama dos mil operários demitidos ontem pela empresa
Brastemp e manifestar minha solidariedade aos trabalhadores
vítimas desta medida, e da recessão em geral, e ao companheiro Vicentino, Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos
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de São Bernardo e Diadema. que neste momento está em
greve, de fome diante de um dos portões da fábrica.
E necessário ter claro que este não é um caso isolado.
Na verdade. assistimos a um aprofundamento da recessão
provocada por uma política equivocada que não satisfeita com
a dilapidação do patrimônio público em leilões escandalosos.
como o da Usiminas, leva o desestímulo também à iniciativa
privada, gerando uma retração grave do consumo que termina
por inviabilizar qualquer atividade econômica.
O episódio é ilustrativo da irresponsabilidade dos governantes e da ganância cega dos empresários. Com efeito, a
Brastemp tinha assumido o compromisso com o sindicato de
~~~ fazer d~missões neste período, limitando-se apenas a dar
fenas coletIvas a seus empregados. Não cumpriu a palavra
empenhada. Demitiu em massa. Manteve a tradição de insensibilidade dos empresários brasileiros, que não permitem o
acesso do sindicato a seus livros e se utilizam de qualquer
pretexto para punir os trabalhadores.
Esta situação indica, para os trabalhadores e para a sociedade. a necessidade urgente de mobilizar todas as suas energias para encontrar soluções justas.
Creio que chegou a hora de, em torno da questão concreta
desta demissões, criar um fórum contra a recessão e o desemprego, que envolva os sindicatos, os partidos políticos e as
autoridades que tenham um mínimo de compromisso com
~ Nação. este fórum não deve ser excludente e dever procurar
mcorporar também os empresários, as igrejas e todas as entidades que têm responsabilidade para com a sociedade.
O SR. ANTÔNIO DE JESUS (PMDB - GO. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Sr~s e Srs. Deputados,
tenho uma estima e uma admiração toda especial pela classe
dos professores. O Dia de ontem, 15 de outubro, é dedicado
aos mestres, quando a sociedade presta uma justa homenagem
a esses laboriosos sacerdotes que levam o saber e o conhecimento a todos aqueles que o buscam.
Apresento desta tribuna a minha singela homenagem ao
professor pela dedicação ao trabalho grandioso de desenvolver
e preparar a juventude de nossa Pátria, ressaltando a grandeza
de ideal e a capacidade de trabalho dos mesmos no cumprimento do papel preponderante de formar o homem e levá-lo
a conhecer as suas potencialidades.
Tenho-me batido constantemente no tema educação. Investir na educação é preparar um futuro promissor para o
nosso Brasil. A gerações futuras precisam encontrar uma realidade mais saudável, e condições de melhor se prepararem
para os desafios do terceiro milênio.
Para uma educação mais primorosa faz-se necessário investimento cada vez maior na melhoria do ensino, a construção
de uma política educacional, que em curto prazo surta resultados positivos no soerguimento do ensino em nosso País.
Louvamos os nossos mestres, que mesmo recebendo salários irrisórios, têm feito de sua profissão um verdadeiro sacerdócio, colocando suas vidas em holocausto, em sacrifício vivo,
para levar a luz àqueles que estão nas trevas da igonorância.
Parabéns professores, e que o Senhor Deus derrame prosperidade em suas vidas, dê-lhes força e poder para cumprirem
o nobre ministério.
Era o que tinha a dizer.
O SR,. REN~LDO CALHEIROS (PC do B - PE. pronuno segumte dIscurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, como que numa decisão orquestrada, em perfeita sinto.
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nia com os planos privacionistas dô Presidente Côllor, o govern,ador de Pernambuco, Joaquim Francisco, anunciou neste
último final de semana o fechamento de 98 agências, 1S postos
de serviços e a demissão de 3 mil funcionários do Banco do
Estado de Pernambuco - BANDEPE.
Segundo o presidente do Conselho Diretor da Aministração Especial Provisória do banco, Sr. José Lindoso de Albuquerque Filho, as agências eram deficitárias, o número de
funcionários excessivo e o quadro geral do banco, caótico.
A situação que o Sr. José Lindoso classifica de caótica,
Sr. Presidente, tem uma origem. E não é no número de agências, muito menos no de funcionários do banco. A dívida
anunciada, de 24 bilhões de cruzeiros, da mesma maneira,
não pode ser creditada às duas causas imaginadas pelo governador e seus assessores.
Ao contrário, esta deficiência nas agências, o quadro caótico e a crise por que passa o Bandepe está ligada a política
de créditos adotada pelos governos da Aiena-PDS-PFL, que
administraram o banco por várias décadas e que, em suas
administrações, abriram os cofres do banco ao setor privado
e aos usineiros, que se fartaram de empréstimos fenomenais,
dentro de mecanismos que favoreciam a rolagem eterna das
dívidas e o não pagamento das mesmas, numa flagrante mudança da função do Bandepe, que era a de servir ao povo
pernambucano, com um banco social.
O setor privado deve ao Bandepe 103 bilhões e 900 milhões de cruzeiros, enquanto que os usineiros deve!Jl o equivalente a 2,4 vezes o patrimônio do banco. Este é que é o
verdadeiro quadro caótico que enviabiliza o funcionamento
do banco e o cumprimento do seu papel social. Este quadro
o Governador não traz ao conhecimento do povo pernambucano.
Este quadro não será solucionado pela fórmula malfadada
da inviabilização e sucateamento das instituições adotadas pelo
Presidente Collor, agora seguida pelo Governador Joaquim
Francisco. As medidas anunciadas pelo Governo de Pernambuco são uma clara marcha no sentido de transformar o perfil
do Bandepe, de facilitar a sua privatização ou, no mínimo,
liquidá-lo como uma instituição financeira que cumpre o papel
social de fornecer créditos aos pequenos produtores.
As 98 agências que o Governador chama de deficitárias
são o resultado da política de expansão de agências adotada
nos governos da Arena-PDS-PFL, pela qual o Governador
é co-responsável. As agências eram instaladas - e todo o
povo de Pernambuco sabe disso - como parte de acordos
eleitoreiros, selados nos períodos eleitorais entre os governantes de então e os chefes políticos daquelas cidades do
interior do Estado. O excesso dé funcionários, hoje condenado
pelo Governador e seus assessores, foi parte desta política
e destas negociatas.
Este processo de liquidação e de caminho à privatização
que hoje ronda o Bandepe deverá se expandir. Já se anuncia
em Pernambuco a disposição do Governo do Estado de privatizar a Companhia de Industrialização de Leite - CILPE
e o Laboratório Farmacêutico - LAFEPE, entre outros órgãos.
Contra esse processo deve o povo se erguer em luta.
A reação dos funcionários demitidos - e registre-se que o
Governador passa por cima do Regulamento Interno do Bandepe, que prevê cinco processos a serem segUIdos até que
uma funcionário seja demitido por justa causa como a admoestação, advertência verbal e escrita, suspensão e processo administrativo - do sindicato dos bancários de Recife,: Caruaru
e Garanhus, deve merecer do povo e das suas lideranças o
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apoio e solidariedade. Todos devemos nos somar nesta luta,
na defesa do Bandepe, que é um patrimônio do povo pernambucano.
Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, a bancada do PC
do B nesta Casa está solidária com os bancários de Pernambuco na sua luta, bem assim com os bancários do Bandepe,
que se vêm demitidos ou ameaçados de demissão, e que lutam
em defesa deste patrimônio do povo, que é o Banco do Estado
de Pernambuco.
Da mesma forina, presto minha solidariedade e apoio
as ações desenvolvidas no sentido de abrir canais de negociação, de pressionar o Governo do Estado a uma reavaliação
do fechamento de 98 agências, 15 postos de serviços e a demissão de 3 mil funcionários do banco, iniciativa esta, que tem
contado com empenho de representantes de vários partidos
nesta Casa, na Assembléia do Estado, de líderes sindicais
e de prefeitos de inúmeras cidades do interior.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

o

v-

ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires)

Apresentação de Proposições
Os Senhores Deputados que tenham proposições a apresentar poderão fazê-lo.
Apresentam pr.?posições os senhores:
AMAURY MULLER - Requerimento de informações
ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento acerca
de gastos do Governo Federal com campanhas publicitária~
relativas ao programa de desestatização e à privatização dà
Usiminas.
JABES RIBEIRO - Projeto de lei que dispõe sobre a
participação dos empregados nos lucros, resultados e gestão
da empresa e dá outras providências.
ROBERTO FRANCA - Requerimento de informações
ao Ministério da Economia, Fazenda e Planajamento sobre
a importância gasta pelo Governo Federal na campanha publicitária de privatização.
- Requerimento de informações ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento sobre a importância paga pelo
Brasil aos bancos credores, relativa aos juros e ao principal
da dívida externa brasileira.
JONI VARISCO - Requerimento de informações ao
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento sobre gastos do Banco Central com pessoal e sobre a Fundação Banco
Central de Previdência Privada.
RICARDO MORAES - Projeto de lei que dispõe sobre
o remanejamento dos funcionários postos em disponibilidade.
JAMIL HADDAD - Requerimento de informações ao
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento crédito concedido ao Brasil pelo Banco Mundial, no valor de 5 bilhões
de dólares.
'HÉLIO ROSAS - Projeto de lei que permite o abatimento no Imposto de Renda das despesas com medicamentos.
AUGUSTO CARVALHO-Requerimento de informações ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento
sobre contrato firmado entre o Banco do Brasil e a empresa
Mendes Júnior.
ROBERTO FREIRE - Requerimento ao Presidente da
Câmara dos Deputados de providências no sentido de disporem os partidos políticos com representação na Casa, mas
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sem Liderança constituída, de quadro de pessoal formado
por funcionários da Câmara.
JACKSON PEREIRA - Projeto de lei que inclui dispositivo na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT - visando
a definição dos empregados bancários, para efeito das prerrogativas desta categoria, e dá outras providências.
- Projeto de lei que dispõe sobre a validade dos bilhetes
de passagens aérea, rodoviária, ferroviária, marítima e fluvial
e dá outras providências.
- Projeto de lei que dispõe sobre a criação de grupos
de consórcios destinados à aquisição de táxis.
- Requerimento de informações ao Ministério da InfraEstrutura sobre denúncias alusivas à Telesp.
SIDNEY DE MIGUEL - Requerimento de informações ao Ministério da Infra-Estrutura sobre relatório que analisa conseqüências de eventual acidente nuclear na central
Almirante Álvaro Alberto, em Angra dos Reis.
- Projeto de lei que concede indenização especial às
vítimas da substância Césio 137, no acidente ocorrido em
Goiânia, Estado de Goiás.
HAROLDO LIMA - Recurso ao Presidente da Câmara
dos Deputados de decisão do Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação relativa a questão de ordem
levantada pelo requerente quando da apreciação da Mensagem n~ 523/91.
O SR. PRESIDENTE (Waldir Piresj -Como não dispõe
de quorum para deliberar, a Mesa vai transferir a matéria
da Ordem do Dia para a sessão de amanhã.

O Sr. Amaury Müller - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) V.

Tem a palavra

Ex~

O SR. AMAURY MÜLLER (PDT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, já que não há condições regimentais de se votar a Ordem do Dia hoje, e como ela será
automaticamente transferida para amanhã, gostaria de propor
à reflexão e à inteligência de V. Ex~ questão que envolve
o item 3 da Pauta. Trata-se de projeto do nobre Deputado
Sólon Borges dos Reis, que acrescenta parágrafo ao art. 197
da CLT, dispondo que seja feita preferencialmente nos setores
ou atividades que representam riscos para a saúde e a integridade física do trabalhador a substituição de mão-de-obra por
equipamentos eletrônicos.
A matéria, Sr. Presidente, traz pareceres, quanto à admissibilidade, pela aprovação, da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação e, no mérito, apenas e tão-somente
da Comissão de Seguridade Social e Família. Como se trata
se matéria que envolve direitos de trabalhador consolidados
na CLT, creio que a Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público deveria opinar no mérito também. Talvez
por descuido na distribuição a matéria não tenha sido encaminhado ao órgão que tenho a honra de presidir. Mas reclamo
esse direito, Sr. Presidente, porque é um direito legítimo e
regimental. No mérito, é preciso que haja manifestação da
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público.
O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - A questão de
ordem de V. Ex~ é procedente e coincide inclusive com as
observações realizadas pela Secretaria-Geral. Inicialmente o
projeto fora distribuído à Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público. Por equívoco foi incluído na Ordem
do Dia de hoje. De forma que a Mesa está determinando
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que a matéria vá à Comissão de Trabalh?, ~e Ad~inistraç~o
e Serviço Público para receber a aprecmçao devIda, razao
pela qual será retirada de pauta.

o SR. AMAURY MÜLLER - Agradeço a V. Ex~ a decisão e peço vênia para fazer uma observação, já no Caso desta
sessão da Câmara dos Deputados.
Fiquei profundamente indignado, Sr. Presidente, com a
decisão da Mesa de estabelecer ponto facultativo na última
segunda-feira. Talvez razões de natureza religiosa pudessem
explicar, o fato, mas não justificá-lo. É que a Capital da República recebeu, já no final da tarde de segunda-feira, particularmente na terça-feira, a visita de Sua Santidade o Papa
João Paulo 11. E eu me confesso católico, apostólico, romano,
embora tenha uma visão religiosa ecumênica. Sou dos que
aceitam os que creêm e os que não crêem - é um direito
democrático de cada um crer ou não crer.
Acredito, por outro lado, que não se justifica o cancelamento da atividade legislativa na segunda-feira. Não que segunda-feira seja um dia de muita atividade, de muito dinamismo na vida parlamentar. Mas, ao prolongar o final de
semana até ter-ça essa medida acabou contribuindo para esvaziar a sessão de hoje, quarta-feira, dia em que normalmente
votamos matérias importantes.
Condeno muito mais os desdobramentos do que o fato
em si de ter sido cancelada a reunião da última segunda-feira.
V. Ex' há de convir que nós nos estamos aproximando do
fim do ano e temos matérias importantes para serem votadas,
inclusive prioridades inscritas para debate e votação no mês
de outubro, que ainda não foram apreciadas.
Enquanto isso, decidimos, talvez à revelia de muitos Parlamentares, nós enquanto Instituição - que seria concedido
ponto facultativo na segunda e na terça-feira, e a atividade
parlamentar ficou obviamente prejudicada. Acho que o Papa
João Paulo 11 receberia com maior alegria mais trabalho e
menos ponto facultativo.
Desculpe-me a observação, mas me sinto realmente indignado, no mínimo insatisfeito com essa decisão.
O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - A Mesa registra
as observações de V. Ex~
O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - CN/333
Em 16 de outubro de 1991
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex" e por seu alto intermédio à Câmara
dos Deputados, que esta Presidência convocou sessão conjunta a realizar-se hoje, às dezenove horas, no Plenário dessa
Casa, destinada à apreciação de Vetos Presidenciais.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex' os protestos de alta estima e distinta consideração. - SenadorMauro
Benevides, Presidente do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Passa-se ao

VI - GRANDE EXPEDIENTE
Não há oradores inscritos.
O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Vai-se passar ao
horário de
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VII - COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES
Não há oradores inscritos.

VIII - ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) vendo a tratar. vou encerrar a Sessão.

Nada mais ha-

O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Encerro a Sessão,
designando para amanhã. quinta feira, dia 17. às 14 horas,
a seguinte

ORDEM DO DIA
COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE EMENDAS
OU RECURSOS
1- RECURSOS
PROPOSIÇÕES APRECIADAS PELAS COMISSÕES
(Art. 132, § 2Q, do Regimento Internoprazo 5 sessões)
Q
Projeto de Lei n 396/91 - Reajusta a pensão especial
concedida às viúvas de ex-Presidentes da República.
Prazo: 4Qdia 17-10-91
Último dia: 22-10-91
Projeto de Lei n° 5.640/90 - Dispõe sobre gratificações
e representações na Justiça Eleitoral.
Prazo: 4Qdia: 17-10-91
Último dia: 22-10-91
Projeto de Decreto Legislativo nQ33/91 - Aprova o ato
que outorga permissão, a partir de 8 de fevereiro de 1990,
ao Sistema Orós de Rádio e Televisão Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora, na cidade de Orós, Estado
do Ceará.
Prazo: 2Qdia: 17-10-91
Último dia: 24-10-91
Projeto de Decreto Legislativo nQ54/91 - Aprova o ato
que outorga permissão à Rádio Onda Sul FM Stéreo Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora, na cidade de
Carmo do Rio Claro, Estado de Minas Gerais.
Prazo: 1° dia: 22-10-91
Último dia: 30-10-91
Arquivem-se, nos termos do art. 163 do Regimento Interno, as seguintes proposições. (Em face das Leis n QS 8.212 e
8.213/91).
Projetos de Lei
NQ 4.927/90 (Carlos Cardinal) - Dá nova redação ao
inciso I do art. 5Qda Lei n° 5.890, de 8 de junho de 1973,
que modificou a Lei Orgânica da Previdência Social.
NQ 5.077/90 (Eduardo Jorge) - Veda dispensa do trabalhador portador de doença profissional ou seqüelas de acidente
do trabalho. W 5.206/90 (Haroldo Lima) - Acrescenta artigo
à Lei n° 6.367, de 19 de outubro de 1976, que trata do seguro
contra acidente de trabalho.
N° 5.414/90 (Luiz Gushiken) - Dispõe sobre o seguro
contra acidente do trabalho, a cargo do empregador, e dá
outras providências.
NQ 5.428/90 (UIdurico Pinto) - Dispõe sobre aposentadoria especial aos 25 anos de serviço aos servidores da Su-
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cam, nas condições que especifica, e determina outras providências.
N9 6.008/90 (Geraldo Alckmin Filho) - Dispões sobre
a contagem recíproca de tempo de contribuição ou de serviço
nas administrações públicas direta, indireta ou fundacional
e na atividade privada, rural e urbana.
N? 6.021190 (Telmo Krist) - Dispõe sobre o cancelamento dos débitos, no âmbito da Previdência Social, das sociedades de utilidade pública e determina outras providências.
N9 6.048/90 (Geraldo Alckmin Filho) - Altera a redação
do art. 10 da Lei n? 5.890, de 8 de junho de 1973, para estender
à mulher o direito à aposentadoria com proventos proporcionais.
N" 6.074/90 (Leomar Quitanilha) - Altera a redação
do § 29 do art. 64 da Lei n? 3.807, de 26 de agosto de 1960
- Lei Orgânica da Previdência Social.
N? 39/91 (Antônio Carlos Mendes Thame) - Dispõe sobre a aplicação do art. 58 das Disposições Constitucionais
Transitórias.
N9 94/91 (Carlos Cardinal) - Revoga a alínea b do caput
do art. 39 da Lei n° 3.807, de 26 de agosto de 1960 - Lei
Orgânica da Previdência Social.
N9 136/91 (Henrique Eduardo Alves) - Assegura o direito à aposentadoria especial aos empregados na indústria de
cerâmica e dá outras providências.
N9 216/91 (Roberto Jefferson) - Dispõe sobre a aposentadoria de serventes e merendeiros de estabelecimentos de
ensino.
N9 233/91 (Gilvan Borges) - Dispõe sobre a aposentadoria especial dos pilotos agrícolas.
N9 257/91 (Carlos Alberto Campista) - Concede ao trabalhador urbano o direito de computar, para todos os efeitos
legais, o tempo de serviço em atividade rural.
No 342/91 (Carlos Cardinal) - Dá nova redação ao art.
39 da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960 - Lei Orgânica
da Previdência Social.
N0 347/91 (Carlos Cardinal) - Autoriza a inscrição do
Pescador Artesanal como segurado do INSS.
N9 402/91 (Paulo Paim) - Dispõe sobre a aposentadoria
especial dos trabalhadores que exercem atividades em curtumes, fábrica de calçados, fábricas de cola, ou que manuseiem
cola para fabricação de produtos.
No 433/91 (Paulo Paim) - Dispõe sobre aposentadoria
especial de barbeiro e cabeleireiro.
N9 454/91 (João de Deus Antunes) - Estabelece prazo
máximo para a concessão de benefícios pela Previdência Social
e dá outras providências.
N9 469/91 (Carlos Cardinal) - Assegura o direito ao
auxílio-natalidade às gestantes que especifica.
N9 470/91 (Jurandyr Paixão) - Considera penosa e insalubre a atividade profissional dos enfermeiros e auxiliares de
enfermagem e dá outras providências.
N9 485/91 (Ruberval Pilotto) - Estende a todos os traba- .
lhadores em indústria cerâmica na atividade de ceramista,
o direito à aposentadoria especial após quinze anos de tempo
de serviço e dá outras providências.
N9 527/91 (Paulo Paim) - Dispõe sobre a concessão de
adicional de insalubridade e aposentadoria especial aos trabalhadores de empresas metalúrgicas, de mecânica, de materiais
elétricos e de reparação de veículos e máquinas agrícolas.
N? 530/91 (José Carlos Coutinho) - Dispõe sobre cálculo
de aposentadorias da Previdência Social.
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N° 540/91 (José Carlos Coutinho) - Dispõe sobre a incorporação do abono de permanência em serviço.
N" 546/91 (Magalhães Teixeira) - Determina o recadastramento dos benefícios da Previdência Social.
N" 549/91 (Gastone Righ'i) Altera o caput do art. 5" e
revoga o art. 6" da Lei n\' 6.226, de 14 de julho de 1975,
que dispõe sobre a contagem recíproca de tempo de serviço
público federal e de atividade privada. para efeito de aposentadoria.
.
N\' 609/91 (Inocêncio Oliveira) - Torna obrigatórios o
pagamento e a arrecadação dos encargos da Previdência Social
através dos bancos oficiais, e dá outras providências.
N" 655/91 (Eduardo Jorge) - Altera o Decreto n° 99.350,
de 27 de junho de 1990, e revoga o Decreto n" 18, de 1"
de fevereiro de 1991.
Nº 704/91 (José Carlos Coutinho) - Dispõe sobre cálculo
de aposentadoria da Previdência Social.
N° 711/91 (Francisco Diógenes) - Dispões sobre cadastramento periódico de segurados e dependentes da Previdência Social.
~9 741/91 (Jandira Feghali) - Dispõe sobre a aposentadona em tempo inferior para bailarinos, artistas, circenses.
artistas líricos, músicos de orquestras e atores, regulamentando o art. 202, inciso 11, da Constituição Federal.
No 760/91 (Carlos Santana) - Dispõe sobre a instituição
de pensão especial às famI1ias de dirigentes sindicais: advogados de sindicatos de trabalhadores rurais, agentes pastorais
e trabalhadores rurais mortos em conflitos pela posse e uso
de terra.
No 767/91 (Raquel Cândido) - Dispõe sobre aposentadoria de ascensorista.
No 769/91 (Raquel Cândido) - Dispõe sobre revisão do
cálculo de aposentadorias concedidas após a promulgação da
Constituição Cle 1988.
N° 770/91 (Raquel Cândido) - Dispõe sobre a aposentadoria especial do
barbeiro e cabeleireiro.
No 773/91 (Raquel Cândido) - Considera penosa a atividade profissional dos trabalhadores que especifica, assegurando-lhes o direito à aposentadoria especial.
Nº 783/91 (Rubens Bueno) - Dispõe sobre a concessão
de pensão ao cônjuge separado consensualmente.
N9 804/91 (Antônio Carlos Mendes Thame) - Dispôe
sobre os crimes contra a Previdência Social, alterando o art.
155 da Lei no 3.807, de 26 de agosto de 1960, e dá outras
providências.
N9 808/91 (Gilvan Borges) - Acrescenta dispositivo ao
art. 155 da Lei Orgânica da Previdência Social- Lei n° 3.807.
de 26 de agosto de 1960.
?No 854/91 (José Carlos Coutinho) - Dispõe sobre aposentadoria especial a radialistas, locutores de rádio e televisão
e profissionais da comunicação.
N? 866/91 (Genésio Bernardino) - Dispõe sobre aposentadoria especial do barbeiro e cabeleireiro.
N? 873/91 Carlos Cardinal) - Dispõe sobre a aposentadoria especial dos trabalhadores nos serviços de coleta de
lixo, e dá outr~s providências.
N9 907/91 (Antônio de Jesus) - Dá nova redação ao
art. 65 da Lei n? 3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica
da Previdência Social.
N9 925/91 (Rita Camata) - Dispõe sobre a aposentadoria
especial dos trabalhadores em hospitais e similares.
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N" 934/91 (Gilvan Borges) - Dispõe sobre acidentes do
trabalho.
N" 954/91 (Victor Faccioni) - Determina a situação perante a Previdência Social Urbana das pessoas a que se refere.
N' 1.038/91 (Lúcia Braga) - Acrescenta dispositivo ao
art. 2° da Lei n° 3.807. de 26 de agosto de 1960. para garantir
à trabalhadora o direito de computar tempo de serviço prestado ao lar. na condição de dona de casa.
N? 1.076/91 (Gilvan Borges) - Dá nova redação ao art.
37 da Lei Orgânica da Previdência Social - Lei n" 3.807,
de 26 de agosto de 1960.
N° 1.096/91 (Matheus Iensen) - Faculta a filiação previdenciária da dona de casa.
N° 1.120/91 (Marilú Guimarães) - Dispõe sobre o pagamento do auxílio-natalidade aos segurados do INSS que especifica e dá outras providências.
N" 1.158/91 (Alvaro Valle) - Dispõe
sobre a concessão da aposentadoria proporcional prevista no
§ 1" do art. 202 da Constituição Federal.
N" 1.184/91 (Thadashi Kuriki) - Regulamenta o disposto
no § 2" do art. 202 da Constituição Federal.
N? 1.209/91 (Renildo Calheiros) - Dispõe sobre a concessão dos adicionais de insalubridade e de periculosidade e dá
aposentadoria especial aos 25 anos de serviço aos que trabalham na produção de pólvora e demais materiais explosivos.
N? 1.216/91 (José Carlos Coutinho) - Regulamenta aposentadoria de advogado autônomo.
N° 1.225/91 (Sérgio Cury) - Suprime a alínea b do art.
39 da Lei n? 3.807, de 26 de agosto de 1960. que dispõe
sobre a Lei Orgânica da Previdência Social.
N° 1.239/91 (José Carlos Coutinho) - Assegura a advogados e provisionados o direito à aposentadoria especial na
Previdência Social.
N° 1.240/91 (José Carlos Coutinho) - Dispõe sobre a
aposentadoria e o adicional de insalubridade e periculosidade
do ascensorista.
N" 1.242/91 (Paulo Paim) - Classifica a atividade de
vigilante como perigosa. concedendo ao trabalhador dessa
especialidade aposentadoria aos 25 (vinte e cinco) anos de
serviço.
N° 1.278/91 (Rubens Bueno) - Supreme dispositivo do
art. 1° da Lei n? 6.367, de 19 de outubro de 1976. que dispõe
sobre o seguro de acidentes do trabalho a cargo do INSS.
N° 1.305/91 (José Carlos Coutinho) - Dispõe sobre a
revisão de cálculo de aposentadorias concedidas após a pro.
mulgação da Cons~ituição de 1988.
N? 1.460/91 (Paulo Paim) - Considera perigosa a atividade profissional do vigilante assegurando-lhe o direito ao
adicional de periculosidade.
N? 1.461/91 (Paulo Paim) - Dispõe sobre a concessão
de aposentadoria especial aos emprt.:~ados em serviço de limpeza, asseio. conservação e coleta de lixo.
N? 1.530191 (Francisco Silva) - Extingue a vedação de
percepção de benefício à viúva que contrata novas núpcias,
suprimindo o inciso II do art. 50 do Decreto n° 89.312, de
23 de janeiro de 1984.
N" 1.551/91 (José Carlos Coutinho) - Dispõe sobre aposentadoria especial para os profissionais que exercem a atividade que indica.
N° 1.635/91 (José Carlos Coutinho) - Suprime dispositivo da Lei n? 6.367, de 19 de outubro de 1976. que dispõe
sobre o seguro de acidente de trabalho a cargo do INPS.

Projetos de Lei Complementar
N? 116/89 (Ivo Mainardi) - Dispõe sobre aposentadoria
dos produtores rurais. não empregados. de ambos os sexos,
que exerçam atividades agropastoris em regime de economia
familiar, e dá outras providências.
N° 10/91 (Francisco Evangehsta) - Altera a Lei Complementar n" 11, de 25 de maio de 1971, adaptando-se às normas
constitucionais. na parte relativa à aposentadoria de trabalhador rural.
No 15/91 (Geraldo Alckmin Filho) - Dispõe sobre a
aposentadoria especial dos que exercem atividades médicas
e paramédicas.
N° 19/91 (José Carlos Coutinho) - Dispõe sobre direito
de aposentadoria ao trabalhador rural.
No 20/91 (José Carlos Coutinho) - Assegura sobre direito
de aposentadoria e dá outras providências.
BrasI1ia. 9 de outubro de 1991. - Deputado Ibsen Pinheiro, Presidente.
Presidente.

REI.AÇAO DOS DEPUTADOS INSCRITOS
NO GRANDE EXPEDIENTE
- OUTUBRO 1991 Data

Uia

Hora

Nome

17

5.a-feira 18:10 Bcraldo Boaventura •
18:35 Angela Amin

18

6.s -feira 10:00
10:25
10:50
11:15
11:40
12:05
12:30
12:55
13:20

José Carlos Aleluia
Wilson Cunha
Roberto Valadão
Carlos Scal'pelini
Nel~on Marquezelli
Antonio Faleiros
Jaques Wagner
João Maia
Aroldo Cedraz

21

2.6 -feira 15:00
15:25
15:50
16:15
16:40
17:05
17:30
17:55
18:20

Maurici Mariano
Liberato Caboclo
Ronaldo Caiado
José Múcio Monteiro
Luiz Tadeu Leite
Jackson Pereira
Roberto França
Celso Bernardi
Marino C!inger

22

3.6 -feira 18:10 Freire Júnior
18:35 Maurício Calixto

23

4.8 -feira 18:10 Francisco Rodrigues •
18:35 Genésio Bernardino

24

5.B -feira 18:10 Zaire Rezende
18:35 João Henrique

_ _ _ _o
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nata

Oia

Hora Nome

25

6.!l-fcira 10:00
10:25
10:50
11:15
11:40
12:05
12:30
12:55
13:20

Jorge Khoury
Pinheiro Landim
Lázaro Barbosa
Getúlio Neiva
Alberto Haddad
Célio de Castro
Romel Anísio
Or1:lndo Pacheco
Alcides Modesto

28

2.tt -feira 15:00
15:25
15:50
16:15
16:40
17:05
17:30
17:55
18:20

João Rosa
Raquel Cândido
Wilson Müller
Jandira Feghali
Pedro Novais
Aloízio Mercadante
Elísio Curvo
Dércio Knop
Alacid Nunes

29

3.a -feira 18:10 Ruberval Pilottã
18:35 Fetter Júnior

30

4.II-feira 18:10 Tilden Santiago
18:35 EUo Dalla-Vecchia

31

5.a -feira 18:10 Alberto Goldman
18:35 Uldurico Pinto .

Obs.: (-) -

Inscrições transferidas para o mês de
outubro.

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES
I - COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO
Local: Sala 1, Anexo II - Horário: lOh
PAUTA N\> 31/91
a) Proposições sujeitas à apreciação pelo Plenário da Casa:
Urgência
1) Projeto de Decreto Legislativo n 9 46/91- da Comissãõ de Relações Exteriores (Mensagem n9 17/91-PE) - que
"Aprova o texto do Acordo de Cooperação para a Redução
de demanda, prevenção do uso indevido e combate à produção
e ao tráfico ilícitos de entorpecentes e substâncias psicotrópicas, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República do Chile".
Relator: Deputado Antônio de Jesus
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa
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b) Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das Comissões
Urgência
2) Projeto de Decreto Legislativo n 9 16/91 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
(Mensagem n9 686/89-PE) - que "Aprova o ato que renova
permissão à Rádio e Televisão Gran Dourados Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Dourados, Estado do Mato Grosso do
Sul".
Relator: Deputado Cleonâncio Fonseca
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa
3) Projeto de Decreto Legislativo n9 17/91- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
(Mensagem n 9 107/90-PE) - que "Aprova o ato que outorga
concessão à Radiodifusão Eldorado Ltda., para explorar, pelo
prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Pão
de Açúcar, Estado de Alagoas".
Relator: Benedito de Figueiredo
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa
.
4) Projeto de Decreto Legislativo hh9 20/91- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
(Mensagem n 9 274/90-PE) - que "Aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Salamanca FM Ltda., para explorar, pelo
prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade
de Quaraí, Estado do Rio Grande do Sul".
Relatár: Úeputado André Benassi
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa
5) Projeto de Decreto Legislativo n 9 32/91 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
(Mensagem n 9 238/90-PE) - que "Aprova o ato que renova,
a partir é1e 12 de jup.ho de 1988, a concessão outorgada à
Rádio Rio claro Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora, na Cidade de Iporá, Estado de Goiás".
Relator: Deputado Antônio dos Santos
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa
6) Projeto de Decreto Legislativo n9 37/91- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
(Mensagem n9 98/90-PE) - que "aprova o ato que outorga
concessão, a partir de 24 de janeiro de 1990, à Rádio Jaguaribana de Aracati Lida., para explorar serviço de radiodifusão
sonora, na Cidade de Aracati, Estado do Ceará".
Relator: Deputado Antônio dos Santos
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa
7) Projeto de Decreto Legislativo Íl9 48/91 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
(Mensagem n 9 605/89-PE)"- que "Aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Sociedade Cerro Azul Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora, na Cidade de Cerro Largo,
Estado do Rio Grande do Sul".
Relator: Deputado Nelson Morro
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa
8) Projeto de Decreto Legislativo n 9 50/91 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
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(Mensagem n9 94/90-PE) - que "Aprova o ato que renova
concessão, a partir de 11 de fevereiro de 1989, à Rádio Clube
de Votuporanga Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora, na Cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo".
Relator: Deputado Paes Landim
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa
9) Projeto de Decreto Legislativo n° 52/91 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
(Mensagem n9 257/90-PE) - que "Aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Cidade de Cambuí Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora, na Cidade de Cambuí, Estado
de Minas Gerais".
Relator: Deputado Paulo Marinho
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa
10) Projeto de Decreto Legislativo n9 55/91- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
(Mensagem n9 222/90-PE) - que "Aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Jornal de Souto Soares Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora, em onda média de âmbito
local, na Cidade de Souto Soares, Estado da Bahia".
Relator: Deputado Toni Gel
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa
11) Projeto de Decreto Legislativo n° 57/91- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
(Mensagem n9 477/89-PE) - que "aprova o ato que outorga
permissão à Sociedade Rádio São José Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora, na Cidade de Erechim, Estado
do Rio Grande do Sul".
Relator: Deputado Mendes Ribeiro
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa
12) Projeto de Decreto Legislativo n° 59/91 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
(Mensagem n9 185/90-PE) - que "aprova o ato que outorga,
permissão à Rádio Mutuipe FM Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora, na Cidade de Mutuipe, Estado da
Bahia".
Relator: Deputado Arolde de Oliveira
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa
13) Projeto de Decreto Legislativo n9 70/91 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
(Mensagem n9 121190-PE) - que "Aprova o ato que renova,
a partir de 4 de abril de 1988, a permissão outorgada à Rádio
Stéreo Pérola de Birigui FM Ltda.; para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Birigui, Estado de São Paulo".
Relator: Deputado Nilson Gibson
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa
lI-COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
AVISO N9 6/91
Prazo para recebimento de emendas:
Local: Sala 7, Anexo 11 - Horário: 9h às 12h e 14h às 18h
Início: 16-10-91
Término: 22-10-91
I) Projeto de Lei n9 4.647-A/90, do Senhor Fernando
Bezerra Coelho, que "disciplina, com base no interesse nacio-
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nal, os investimentos de capital estrangeiro, incentiva os reinvestimentos e regula a remessa de lucros".
Relator: Deputado Manoel Castro.
2) Projeto de Lei n9 1.353-A/91, do Senhor Roberto Magalhães, que "Dispõe sobre a complementação da aposentadoria do extinto Departamento dos Correios e Telégrafos
- DCT t: dá outras providências".
Relator: Deputado Ivandro Cunha Lima.
3) Projeto de Lei n9 1.757/91, do Senhor Magalhães Teixeira, que "concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrililizados e do Imposto de Importação relativamente a equipamentos e material educativo adquiridos por pessoa portadora de deficiência física e dá outras providências".
Relator: Deputado Paulo Hartung.
Obs.: As emendas só serão aceitas em formulários próprios, à disposição na Secretaria da Comissão.
I1I-COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMÍLIA
Prazo para recebimento de emendas
Local: Sala 9, Anexo 11 - Horário: 9h30min às 12h e
14h30min às 18h
Início: 16-10-91
Término: 22-10-91
1) Projeto de Lei n 9 1.711/91- do Sr.,José Carlos Coutinho - que "dá nova redação ao inciso I do art. 11 da Lei
Orgânica da Previdência Social, incluindo o hemofílico como
dependente do segurado".
Relator: Deputado Jamil Haddad
2) Projeto de Lei n 9 1.737/91 - do Sr. Osmânio Pereira
-que "Dispõe sobre informações genéticas, doação de órgãos
humanos e dá outras providências".
Relator: Deputado Geraldo Alckmin Filho
IV - COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO
Local: Sala 11, anexo 11 - \}orário: lOh
Reunião Ordinária
Assuntos Internos
V - COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE
AEROPORTOS CLANDESTINOS E A ATUAÇÃO
DE MISSÕES RELIGIOSAS ESTRANGEIRAS NA
ÁREA DE GARIMPAGEM DE RORAIMA, PROVOCANDO
A INTERNACIONALIZAÇÃO DA AMAZÔNIA
Local: Palácio do Setentrião - Macapá - AP - Horário: Manhã e tarde.
Pauta: Tomada de depoimento de testemunhas e audiência pública com autoridades locais.
VI - COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A APURAÇÃO DA REFORMA
ADMINISTRATIVA DO BANCO DO BRASIL E DO
FECHAMENTO DE AGÊNCIAS E POSTOS DE SERVIÇOS
DAQUELA INSTITUIÇÃO
Local: Sala 17, anexo 11 - Horário: lOh
Pauta: Tomada de depoimento do Advogado José Carlos
de Assis.
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VII-COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRI-

TO
DESTINADA A INVESTIGAR AS ORIGENS
DA VIOLÊNCIA NO CAMPO BRASILEIRO
Local: Sala 13, Anexo 11 - Horário: 10h
Pauta: Tomada de depoimento do Deputado Estadual
do Pará, Vavá Mutran; da Juíza de Direito da Comarca de
Marabá, Ezilda Pastana; e do advogado da Sociedade paraense de Direitos Humanqs, Marcelo S. de Freitas.
VIII - COMISSÃO ESPECIAL SOBRE DESPORTOS
Local: Sala 15 - anexo 11 - Horário: 10h
Pauta: Reunião Ordinária
"(Encerra-se a Sessão às 17 horas e 12 minutos.)

ATOS DO PRESIDENTE
APOSTILA
Nos termos do art. 192, alínea b, da Resolução n9 67,
de 9 de maio de 1962, o inativo DYHLO GUARDlA DE
CARVALHO, a quem se refere o Ato da Mesa de 4 de
outubro de 1973 (DCN de 9 de outubro de 1973), passa a
ser considerado aponsetado, a partir de 19 de novembro de
1989, no cargo de Técnico Legislativo, CD-AL-Oll, Classe
Especial, Padrão 111, de acordo com o art. 40, inciso I, da
Constituição da República Federativa do Brasil, combinado
com os arts. 183, item lIl, 186, item I, alínea b, da Resolução
n967, citada, com as vantagens previstas no art. 171 da mesma
Resolução n9 67, combinado com o art. 39 da Lei n9 5.902,
de 9 de julho de 1973; no art. 165, item VIII, da mencionada
Resolução n9 67" alterado pelo art. 59 da Resolução n9 25,
de 7 de dezembro de 1989, e combinado com o art. 79 da
Resolução n9 38, de 24 de outubro de 1983; no art. 19, §
29, da Lei n9 7.333, de 2 de julho de 1985, com o provento
aumentado de 20%, na forma prevista no art. 193, item 11,
da supracitada Resolução n9 67.
Diretoria-Geral, 14 de outubro de 1991. - Adelmar Silveira Sabino,Diretor-GeraI.
APOSTILA
Tendo em vista a incoporação do Incentivo ao Mérito
Funcional, por força da Resolução n9 1, de 18 de junho de
1987, fica excluída dos proventos do inativo DYHLO GUARDIA DE CARVALHO, a vantagem prevista no art. 193,
item lI, da Resolução n967, de 9 de maio de 1962, no período
de 19 de junho de 1987 a 4 de outubro de 1988, em face
do disposto no § 29 do art. 102 da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1967.
Diretoria-Geral, 14 de outubro de 1991. - Adelmar SiI·
veira Sabino, Diretor-Geral.
.

RESENHA DA CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA
Ofícios SM (Senado Federal)
Ofícios:
N9 799, de 13-8-91, do Senado Federal, comunicando
o arquivamento do PL n91.312/88 (PLS n946/89, que "Regulamenta o § 49 do art. 216 da Constituição, punindo os danos
e as ameaças ao patrimônio cultural brasileiro", por ter recebido parecer contrário, quanto ao mérito, na Comissão a que
foi distribuído.
N9 800, de 13-8-91, do Senado Federal, comunicando
o arquivamento do PL n92.922/89 (PLS n914/90), que Estabe-
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lece princípios para punição da violação dos direitos e deveres
individuais e coletivos", por ter recebido parecer contrário,
quanto ao mérito, na Comissão a que foi distribuído.
N9 802, de 13-8-91, do Senado Federal, comunicando
a promulgação do Decreto Legislativo n9171/91, que "Aprova
o ato que outorga permissão à Rádio Atlântida FM de Caixias
do Sul Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
na cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul
(PDC n9 365/90 e PDS n9 72/91).
N9 803, de 13-8-91, do Senado Federal, comunicando
a promulgação do Decreto Legislativo n9170/91, que "Aprova
o ato que outorga permissão à Empreendimentos de Radiodifusão Embalo Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora na cidade de Itaocara, Estado do Rio de Janeiro"
(PDC n9 369/90 e PLS n9 73/91).
N9 808, de 13-8-91, do Senado Federal, comunicando
a aprovação sem alteração e o encaminhamento à PreSIdência
da República do PL n9 1.390/91 (PLS n9 57/91), que "Dispõe
sobre antecipação a ser compensada quando da revisão geral
da remuneração dos servidores públicos, corrige e reestrutura
tabelas de vencimentos e dá outras providências".
N9 809, de 14-8-91, do Senado Federal, comunicando
a aprovação sem alteração e o encaminhamento à Presidência
da República do PL n9 255/87 (PLS n9 59/87), que "Dispõe
sobre a obrigatoriedade de abertura de concurso de projetos
arquitetônicos para edifícios públicos do governo federal e
dá outras providências.
N9 828, de 20:8-91, do Senado Federal, comunicando
a aprovação sem alterações e o encaminhamento à Presidência
da República do PL n9 4.918/90 (PLS n9 53/91), que "Cria
o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região".
N9 829, de 20-8-91, do Senado Federal, comunicando
rejeição do PL n9 3.217/89 (PLS n9 85/89), que "Dispõe
sobre o abono de faltas de estudantes, nas condições que
~specifica, e dá outras providências".
N9 830, de 20-8-91, do Senado Federal, comunicando
o arquivamento do PL n9 1.944/89 (PLS n9 2/90, que "Dá
nova redação ao art. 10 da Lei n9 7.738, de 9-3-89, que baixa
normas complementares para a execução da Lei n9 7.730,
de 31-1-89, e dá outras providências", por ter recebido parecer
contrário quanto ao mérito, na Comissão a que foi distribuído.
N9 831, de 20-8-91, do Senado Federal, comunicando
a rejeição do PL n9 3.048/89 (PLS n9 58/90) que "Determina
que as armas de fogo apreendidas sem o correspondente registro, pelos órgãos policiais, sejam destruídas em ato público,
na forma que especifica".
N9 832, de 20-8-91, do Senado Federal, comunicando
o arquivamento do PL n91.139/88 (PLS n985/90), que "Proíbe
a venda no varejo de pacotes contendo várias unidades da
mesma mercadoria sem que haja opção para compras unitárias", por ter recebido parecer contrário, quanto ao mérito,
na Comissão a que foi distribuído.
N9 835, de 21-8-91, do Senado Federal, comunicando
a aprovação sem alteração e o encaminhamento à Presidência
da República do PL n9 4.903/90 (PLS n9 46/91), que "Altera
a composição do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região
e dá outras providências".
N9 836, de 21-8-91, do Senado Federal, comunicando
a aprovação sem alterações e o encaminhamento à Presidência
da República do PL n9 5.992/90 (PLS n9 55/91), que "Cria
o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região".
N9 837, de 27-8-91, do Senado Federal, encaminhando
substitutivo ao PL n93.238/89 (PLS n913/90) que "Acrescenta
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dispositivo ao art. 7° da Lei no 7.492, de 16 de junho de
1986, tipificando conduta delituosa no caso de operações em
Bolsas de Valores".
N9 838, de 27-8-91, do Senado Federal, comunicando
a aprovação sem alterações e o encaminhamento à Presidência
da República do PL no 4.159/89 (PLS no 101/90), que "Regulamenta a profissão de Nutricionista e determina outras providências".
N° 841, de 27-8-91, do Senado Federal, comunicando
a rejeição do PDL no 86/85 (PDS no 4/86), que "Aprova o
texto da Convenção no 138, da Organização Internacional do
Trabalho - OIT, relativa à Idade Mínima para Admissão
em Emprego, adotada a 26 de junho de 1973, em Genebra,
durante a LVIII Sessão da Conferência Internacional do Trabalho".
No 853, de 30-8-91, do Senado Federal, comunicando
a aprovação sem alterações e o encaminhamento à Presidência
da República do PL no 638/91 (PLS no 63/91, que "Dispõe
sobre a Política Nacional de Salários, o salário mínimo e dá
outras providências".
N9 855, de 30-8-91, do Senado Federal, comunicando
a aprovação sem alteração e o encaminhamento à Presidência
da República do PL no 5.432/90 (PLS no 50/91) que "Dispõe
sobre a reestruituração da Justiça Federal de Primeiro Grau
e dá outras providências".
N° 856, de 30-8-91, do Senado Federal, comunicando
a aprovação sem alterações e o encaminhamento à Presidência
da República do PL no 1.576/91 (PLS no 64/91), que "altera
os valores dos vencimentos dos cargos efetivos e comissionados da Secretaria do Supremo Tribunal Federal e dá outras
providências" .
N° 857, de 30-8-91, do Senado Federal,. comunicando
a aprovação sem alterações e o encaminhamento à Presidência
da República do PL no 1.577/91 (PLS no 65/91), que "dispõe
sobre os vencimentos dos Ministros do Supremo Tribunal Federal e dá outras providências".
N9 858, de 30-8-91, do Senado Federal, comunicando
a aprovação sem alterações e o encaminhamento à Presidência
da República do PL n° 1.579/91 (PLS no 67/91), que "dispõe
sobre a revisão dos vencimentos básicos dos Ministros do
Superior Tribunal de Justiça, dos Juízes dos Tribunais Regionais Federais, dos Juízes Federais e dos Juízes Federais Substitutos da Justiça Federal, e dá outras providências".
N9 859, de 30-8-91, do Senado Federal, comunicando
a aprovação sem alterações e o encaminhamento à Presidência
da República do PL no 1.580/91 (PLS no 68/91), que "dispõe
sobre os vencimentos dos Membros do Ministério Público
da União e dá outras providências".
No 862, de 2-9-91, do Senado Federal, encaminhando
autógrafo sancionado do PL no 4.903/90 (PLS no 46/91), que
"altera a composição do Tribunal Regional do Trabalho da
8~ Região e dá outras providências".
No 863, de 4-9-91, do Senado Federal, encaminhando
autógrafo sancionado do PL no 4.917/90 (PLS no 54/91) que
"cria o Tribunal Regional do Trabalho da 19~ Região".
No 866, de 5-9-91, do Senado Federal, encaminhando
autógrafo promulgado do Decreto Legislativo no 172/91, que
"aprova o ato que outorga permissão ao Sistema de Comunicações Professor Valter Alencar Ltda., para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Teresina, Estado do Piauí".
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N° 867, de 5-9-91, do Senado Federal, encaminhando
autógrafo promulgado do Decreto Legislativo n° 173/91, que
"aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM Ituberá
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade
de Ituberá, Estado da Bahia".
N° 868, de 5-9-91, do Senado Federal, encam.inhando
autógrafo do Decreto Legislativo no 174/91, promulgado, que
"aprova o ato que outorga concessão à Rádio Clube de Inhapim Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Inhapim, Estado de Minas Gerais".
N° 869, de 5-9-91, do Senado Federal, encaminhando
autógrafo do Decreto Legislativo n° 175/91, promulgado, que
"aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM 103 Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Maravilha, Estado de Santa Catarina".
N9 870, de 5-9-91, do Senado Federal, encaminhando
autógrafo do Decreto Legislativo no 176, de 1991, promulgado,
que aprova o ato que outorga concessão à Rio São Francisco
Radiodifusão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão Sonora em onda média na cidade de Bom Jesus da Lapa, Estado
da Bahia".
No 871, de 5-9-91, do Senado Federal, encaminhando
autógrafo do Decreto Legislativo no 177, de 1991, promulgado,
que "aprova o ato que outorga permissão à Rádio Difusora
São Patrício Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Ceres, Estado de
Goiás".
N° 872, de 5-9-91, do Senado Federal, encaminhando
autógrafo do Decreto Legislativo no 178, de 1991, promulgado,
que "aprova o ato que renova a concessão outorgada à Radiodifusora de Cáceres Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Cáceres, Estado
do Mato Grosso".
N° 874, de 5-9-91, do Senado Federal, encaiminhando
autógrafo do Decreto legislativo no 179, de 1991, promulgado,
que "aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio
Jornal Gazeta de Nova Friburgo Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade
de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro".
N9 875, de 5-9-91, do Senado Federal, encaminhando
autógrafo do Decreto Legislativo n° 180, de 1991, promulgado,
que "aprova o ato que renova a concessão da Rádio Cultura
de Paulo Afonso Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Paulo Afonso, Estado da Bahia".
No 876, de 5-9-91, do Senado Federal, encaminhando
autógrafo do Decreto Legislativo no 181, de 1991, promulgado,
que "aprova o ato que renova concessão à Rádio Molólitos
de Quixadá Ltda., na cidade de Quixadá, Estado do Ceará".
N9 877, de 5-9-91, do Senado Federal, encaminhando
autógràfo do Decreto Legislativo no 192/91, promulgado, que
"aprova o ato que outorga permissão à Rádio Pássaro da
Ilha FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Guaranésia, Estado
de Minas Gerais".
N° 878, de 5-9-91, do Senado Federal, encaminhando,
autógrafo do Decreto Legislativo no 183/91, promulgado que
"aprova o ato que renova, a partir de 10 de novembro de
1983, a concessão outorgada à Rádio Arapuan Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de João
Pessoa, Estado da Paraíba".
N" 881, de 6-9-91, do Senado Federal, encaminhando
autógrafo do Decreto Legislativo no 183/91, promulgado, que
"aprova o ato que outorga permissão à Organização de Radio-
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difusão Trevisan Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora na cidade de Pirassununga, Estado de São Paulo".
N? 882, de 6-9-91, do Senado Federal, encaminhando
autógrafo do Decreto Legislativo n? 185/91, promulgado, que
"aprova o ato que renova a concessão da Rádio Doze de
Maio Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de nidiodifusão sonora em onda média na cidade de São
Lourenço D'Oeste, Estado de Santa Catarina".
N? 883, de 6-9-91, do Senado Federal, encaminhando
autógrafo do Decreto Legislativo n? 186/91, promulgado, que
"aprova o ato que outorga pelmissão à Rádio Cultura de
Guaíra Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
na cidade de Guaíra, Estado de São Paulo".
N? 884, de 6-9-91, do Senado Federal, encaminhando
autógrafo do Decreto Legislativo n? 187/91 promulgado, que
"aprova o ato que renova a permissão outorgada à Divisa
FM Stéreo de Ourinhos Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Ourinhos, Estado de São Paulo".
N? 885, de 6-9-91, do Senado Federal, encaminhando
autógrafo do Decreto Legislativo n9 188/91, promulgado, que
"aprova o ato que outorga permissão à Rádio Clube de Canela
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade
de Canela, Estado do Rio Grande do Sul".
N9 886, de 6-9-91, do Senado Federal, encaminhando
'autógrafo do Decreto Legislativo n? 189/91, promulgado, que
"aprova o ato que outorga permissão à Rádio Modelo FM
Indaiatuba Ltda., para explorar serviço de radiodifusão em
freqüência modulada na cidade de Indaiatuba, Estado de São
Paulo".
N? 887, de 6-9-91, do Senado Federal, comunicando a
aprovação sem alterações e o encaminhamento à Presidência
da República do PL n? 1.578/91 (PLS n9 66/91), que "altera
os valores dos vencimentos dos cargos efetivos e em comissão
das Secretarias dos Tribunais Eleitorais e dá outras providências".
N9 888, de 6-9-91, do Senado Federal, comunicando a
aprovação sem alterações e o encaminhamento à Presidência
da República, do PL n? 1.566/91 (PLS n? 72/91), que "autoriza
o Poder Executivo a doar o imóvel que menciona ao Município
de Campinas, Estado de São Paulo.
N° 890, de 6-9-91, do Senado Federal, comunicando a
aprovação sem alterações e o encaminhamento à Presidência
da República do PL n9 1.581/91 (PLS n? 69/91), que "dispõe
sobre a revisão dos vencimentos básicos dos Ministros do
Tribunal Superior do Trabalho, dos Juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, dos Juízes Presidentes de Juntas de Conciliação e Julgamento e dos Juízes do Trabalho Substitutos
da Justiça do Trabalho e dá outras providências".
N? 891,6-9-91, do Senado Federal, comunicando a aprovação sem alterações e o encaminhamento à Presidência da
República do PL n? 1.584/91 (PLS n 9 70/91), que "dispõe
sobre a revisão dos vencimentos básicos dos Ministros do
Superior Tribunal Militar e dos Juízes da Justiça Militar Federal, e dá outras providências".
N9 892, de 6-9-91, do Senado Federal, comunicando a
aprovação sem alterações e o encaminhamento à Presidência
da República do PL n9 1.585/91 (PLS n 9 71/91), que "dispõe
sobre a revisão dos vencimentos básicos dos Membros da
Defensoria-de-Ofício da Justiça Militar, e dá outras providências".
N9 893, de 6-9-91, do Senado Federal, comunicando a
aprovação sem alterações e o encaminhamento à Presidência
da República do PL n? 1.591/91 (PLS n? 75/91), que "dispõe
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sobre a revisão dos vencimentos básicos dos Desembargadores
do Tribunal de Justiça do DF e dos Territórios, dos Juízes
de Direito e dos Juízes de Direito substitutos e dá outras
providências".
Avisos:
N? 846-AL/SG, de 19-8-91, da Secretaria-Geral da Presidência da República comunicando o recebimento do Aviso
PS/GSE-11, de 6-8-91, sobre o arquivamento do PL n? 639/91,
que "define crimes sobre o porte e uso ilegais de armas e
dá outras providências".
N? 997-AL/SG, de 12-9-91, da Secretaria-Geral da Presidência da República, acusando o recebimento do Aviso/PS/GSE-13, de 30-8-91, sobre o arquivamento do PL n? 964/88,
que "altera o Decreto-Lei n? 221, de 28-2-67, e dá outras
providências" .
.
N? 1.007-AL/SG, de 16-9-91, da Secretaria-Geral da Presidência da República encaminhando a mensagem relativa
a projeto de lei que "dispj5e sobre os vencimentos dos professores incluídos no Plano Unico de Classificação e Retribuição
de Cargos de que trata a Lei n97.596, de 10-4-87, e dá outras
providências.
N?1.032-AL/SG, de 23-9-91, das Secretaria-Geral da Presidência da República encaminhando autógrafos do texto que
se converteu na Lei n? 8.236, de 20-9-91.
Ofícios:
N9 906, de 12-9-91, do Senado Federal, encaminhando
autógrafo do PL n9 1.576/91 (PLS n9 64/91), sancionado, que
"altera os valores dos vencimentos dos cargos efetivos e comissionados da Secretaria do Supremo Tribunal Federal e dá
outras providências".
N? 907, de 12-9-91, do Senado Federal, encaminhando
autógrafo do PL n? 1.577/91 (PLS n 9 65/91), sancionado, que
"dispõe sobre os vencimentos dos Ministros do Supremo Tribunal Federal e dá outras providências".
N9 908, de 12-9-91, do Senado Federal, encaminhando
autógrafo do PLn9 1.578/91 (PLS n? 66/91), sancionado, que
"altera os valores dos vencimentos dos cargos efetivos e em
comissão das Secretarias dos Tribunais Eleitorais e dá outras
providências" .
N9 909, de 12-9-91, do Senado Federal, encaminhando
autógrafo do PL n? 1.579/91 (PLS n9 67/91), sancionado, que
"dispõe sobre a revisão dos vencimentos básicos dos Ministros
do Supremo Tribunal de Justiça, dos Juízes dos Tribunais
Regionais Federais, dos Juízes Federais e dos Juízes Federais
Substitutos da Justiça Federal, e dá outras providências".
N? 910, de 12-9-91, do Senado Federal, encaminhando
autógrafo do PL n 91.580/91 (PLS n968/91), que "dispõe sobre
os vencimentos dos Membros do Ministério Público da União
e dá outras providências".
N? 911, de 12-9-91, do Senado Federal, encaminhando
autógrafo do PL n9 1.581/91 (PLS n? 69/91), sancionado, que
"dispõe sobre a revisão dos vencimentos básicos dos Ministros
do Tribunal Superior do Trabalho, dos Juízes dos Tribunais
Regionais do Trabalho, dos Juízes Presidentes de Juntas de
Conciliação e Julgamento e dos Juízes do Trabalho Substitutos
da Justiça do Trabalho, e dá outras providências".
N? 912, de 12-9-91, do Senado Federal, encaminhando
autógrafo do PL n9 1.584/91 (PLS n970/91), que "dispõe sobre
a revisão dos vencimentos básicos dos Ministros do Superior
Tribunal Militar e dos Juízes d~ Justiça Militar Federal, e
dá outras providências".
N9 913, de 12-9-91, do Senado Federal, encaminhando
autógrafo do PL n?1.585/91 (PLS n971/91), que "dispõe sobre
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a revisão dos vencimentos básicos dos Membros da Defensoria
de Ofício da Justiça Militar e dá outras providências", sancionado.
N" 914·, de 12-9-91, do Senado Federal, encaminhando
autógrafo do Pi. n" 1.566/91 (PLS n" 72/91), que "autoriza
o Foder Executivo a doar imóvel que menciona ao Município
de Campinas, Estado de São Paulo", sancionado.
N~ 915, de 12-9-91, do Senado Federal, encaminhando
autógrafo do Pi. n') 1.591191 (PLS n" 75/91), sancionado, que
"dispõe sobre a revisão dos vencimentos básico.. dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do DF e dos Territórios,
dos Juizes de Direito e dos Juízes de Direito Substitutos e
dá outras provir,ências"".
N" 921, d~ 17-9-91, do Senado Federal, encaminhando
autógrafo do Decreto Legislativo n° 190/91, promulgado, que
"aprova o ato que outorga permissão à Rádio Cidade de Cabreúva Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Cabreúva, Estado de SP".
W 924, de 17-9-91, do Senado Federal, encaminhando
autógrafo do PL n° 4.918/90 (PLS nU 53/91), que "cria o Tribunal Regional do Trabalho da 20~ Região".
N° 925, de 18-9-91, do Senado Federal, encaminhando
autógrafo do Decreto Legislativo n" 191/91, promulgado, que
"aprova o ato que renova a permissão outorgada à Fundação
Cultural Celinauta, para explorar serviço de radiodifusão sonora, em freqüência modulada, na cidade de Pato Branco,
Estado do Paraná".
N° 926, de 18-9-91, do Senado Federal, encaminhando
autógrafo do Decreto Legislativo n° 192/91, promulgado, que
"aprova o ato que renova, a partir de 1~ de novembro de
1983, a concessão outorgada à Sociedade Rádio' da Paraíba
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba".
N° 928, de 19-9-91, do Senado Federal, encaminhando
autógrafo do Decreto Legislativo n~ 193/91, promulgado. que
"aprova o ato que outorga concessão à Rádio e Televisão
Norte Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons
e imagens na cidade de Rio Branco, Estado do Acre".
N° 929, de 19-9-91. do Senaçio Federal, encaminhando
autógrafo do Decreto Legislativo n~ 194/91, promulgado, que
"aprova os atos que outorgam permissão às empresas Rádio
Carajá de Anápolis Ltda., e Rádio Chão Goiano Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora, em freqüência modulada, na cidade de Anápolis, Estado de Goiás".
W 934, de 19-9-91, do Senado Federal, comunicando
a aprovação sem alterações e o encaminhamento à Presidência
da República, do PL n~ 5.284/90 (PLS n" 120/90), que "dispõe
sobre normas partidárias".
N" 935, de 20-9-91, do Senado Federal, encaminhando
autógrafo do PL n'" 4.159/89 (PLS n" I 01/90), sancionado,
que "regulamenta a profissão de Nutricionista e determina
outras providências"2.
W 946, de 24-9-91, do Senado Federal, comunicando
a aprovação sem alterações e o encaminhamento à Presidência
da República, do PL n° 1. 794/91 (PLS n" 79/(1), que "dispõe
sobre a remuneração dos Servidores Militares Federais das
Forças Armadas e dá outras providências''''.
N° 947, de 24-9-91, do Senado Federal, encaminhando
autógrafo do Decreto Legislativo n° 195/91, promulgado, que
"aprova o texto do Acordo. por troca de notas, para a modificação do regime operacional do acordo sobre transportes aéreos, de 6 de julho de 1976,.celebrado entre o Governo da
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República Federativa do Brasil e o Governo do Reino dos
Países Baixos, em Brasília, a 17 de agosto de 1989".
N~ 949, de 25-9-91, do Senado Federal, encaminhando
autógrafo do PL n° 5.432/90 (PLS n~ 50/91), que "dispõe sobre
a reestruturação da Justiça Federal de Primeiro Grau e dá
outras providências".
N9 950, de 25-9-91, do Senado Federal, comunicando
a aprovação sem alterações e o encaminhamento à Presidência
da República, do PL n9 1.811/91 (PLS n9 78/91), que "d!spõe
sobre os vencimentos dos professores incluídos no Plano Unico
de Classificação e Retribuição de Cargos de que trata a Lei
n" 7.596, de 10-4-87, e dá outras providências".
N~ 951, de 25-9-91, do Senado Federal, encaminhando
autógrafo do Decreto Legislativo n" 196/91, promulgado, que
"homologa o ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão adicional de papel-moeda, no exercício de 1988,
no valor de NCz$ 570.900.000.000.00 (quinhentos e setenta
bilhões e novecentos milhões de cruzados novos)".
No 952, de 25-9-91, do Senado Federal, encaminhando
autógrafo do Decreto Legislativo n~ 197/91, promulgado, que
"aprova o texto do Tratado para a Constituição de um Mercado Comum entre a República Federativa do Brasil, a República Argentina, a República do Paraguai e a República Oriental do Uruguai. firmado em Assunção, em 26-3-91".
N" 96Õ, de 1~-1O-91, do Senado Federal, comunkando
a aprovação sem alterações do PL n° 1.263/91 (PLS n977/91),
que "autoriza o Poder Executivo a instituir o Serviço Social
Autônomo "Associação das Pioneiras Sociais" e dá outras
providências" .
N" 967, de 1"-10-91, do Senado Federal, comunicando
a aprovação sem alterações do PL n9 1.819/91 (PLS n9 80/91),
que "dispõe sobre a incorporação, aos salários, do abono
de que trata a Lei n" 8.178, de 19-3-91, e dá outras providências".
N° 968, de 1"-10-91, do Senado Federal, encaminhando
autógrafo do Decreto Legislativo n~ 198/91, promulgado, que
"aprova o texto da Convenção Destinada a Evitar a Dupla
Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos
sobre a Renda entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República das Filipinas, celebrado
em Brasília, a 29-9-83".
N~ 969, de 10-10-91, do Senado Federal, encaminhando
autógrafo do Decreto Legislativo n9 199/91, promulgado, que
"aprova o ato que outorga permissão à Rádio A Voz do
Sertão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
na cidade de Afogados da Ingazeira, Estado de Pernambuco".
N9 974, de 2-10-91, do Senado Federal, comunicando
a aprovação sem alterações e o encaminhamento à Presidência
da República, do PL n94.084/89 (PLS n992/90), que "disciplina
o artigo 100 da Constituição Federal, dispondo sobre créditos
alimentícios".
N9 975, de 2-1D-91, do Senado Federal, encaminhando
autógrafo do Decreto Legislativo n° 200/91, promulgado, que
"aprova o ato que renova a concessão outorgada à Televisão
Guaíba Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons
e imagens na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande
do Sul".
No 976, de 2-10-91, do Senado Federal, encaminhando
autógrafo do Decreto Legislativo n~ 201/91, promulgado, que
"aprova o ato que renova a concessão outorgada à Emissoras
Reunidas Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Poconé, Estado de Mato Grosso".
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N9 977, de 2-10-91, do Senado Federal, encaminhando
autógrafo do Decreto Legislativo n9 202/91, promulgado, que
"aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rede Sul
Matogrossense de Emissoras Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Aparecida
do Taboado, Estado do Mato Grosso do Sul".
N9 978, de 2-10-91, do Senado Federal, encaminhando
autógrafo do Decreto Legislativo n9 203/91, promulgado, que
"aprova o ato que outorga permissão à Sociedade Trindadense
de Comunicação Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora, na cidade de Trindade, Estado de Goiás".
N9 979, de 2-10-91, do Senado Federal, encaminhando
autógrafo do Decreto Legislativo n9 204/91, promulgado, que
"aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Liberal Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora,
na cidade de Belém, Estado do Pará".
N9 983, de 7-10-91, do Senado Federal, encaminhando
autógrafo do PL n9 1.794/91 (PLS n9 79/91), sancionado, que
"dispõe sobre a remuneração dos Servidores Militares Federais das Forças Armadas e dá outras providências".
N9 984, de 7-10-91, do Senado Federal, encaminhando
autógrafo do Decreto Legislativo n9 205/91, promulgado, que
"aprova o texto da Convenção entre os Governos da República Federativa do Brasil e a República da Coréia destina
a evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria
de Impostos sobre a Renda, firmada em Seul, a 7 de março
de 1989".

ERRATAS
No DCN n9 73, de 12 de junho de 1991, pág. 9315, col.
02, republique-se por incorreção.
Onde se lê:
O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro)
-3PROJETO DE LEI N9 l.086-C, DE 1988
(Do Sr. Jorge Arbage)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n91.068-B,
de 1988, que regulamenta os incisos VI e VII do art. 59 da
Constitução, dispondo sobre a proteção do culto e sua liturgias
e sobre a assistência religiosa nas entidades ci~ás e militares
de internação coletiva; tendo parecer: da Co'missão de Constituição e Justiga e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa, com emenda, e, no mérito, pela
aprovação (Relator: Sr. Roberto Torres). Parecer às emendas
de Plenário: da Comissão de Constituição Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa
e, no mérito, pela rejeição da Emenda n9 1 e aprovação da
de n9 2 (Relator: Sr. Roberto Torres). Parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, em audiência: pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação dos Projetos de Lei n9s 2.026, 2.027,
2.525 e 2.856, de 1989, apensados, nos termos do Substitutivo
adotado pela Comissão, em 22 de agosto de 1990, ao Projeto
de Lei n94.163/89, apensado (Relator: Sr. Antônio de Jesus).
Leia-se:
O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro)

-3PROJETO DE LEI N9 l.086-C, DE 1988
(Do Sr. Jorge Arbage)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n91.086-B
de 1988, que regulamenta os incisos VI e VII do art. 59 da
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Constituição, dispondo sobre a proteção do culto e suas liturgias e sobre a assistência religiosa nas entidades civis e militares
de internação coletiva: tendo parecer: da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa, com emenda, e, no mérito, pela
aprovação (Relator: Sr. Roberto Torres). Parecer às emendas
de Plenário: da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa
e, no mérito, pela rejeição da Emenda n9 1 e aprovação da
de n9 2 (Relator: Sr. Roberto Torres). Parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, em audiência: pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação dos Projeto de Lei N°S 2.026, 2.027, 2.525,
2.856, de 1989, apensadps, nos termos do Substitutivo adotado
pela Comissão, em 22 de agosto de 1990, ao Projeto de Lei
n9 4.163/89, apensado (Relator: Sr. Antônio de Jesus).
No DCN n9 78, de 19 de junho de 1991, pág. 10050,
col. 02, republique-se por incorreção.
Onde se lê:
O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Passa-se à votação da matéria.
A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público em seu parecer opinou no sentido de que a votação
se desse sobre o Projeto de Lei n° 1.626, apensado.
A Presidência, nos termos do art. 161, inciso 11, alínea
d, do Regimento Interno, submete ao Plenário a proposta
da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço PÚblico.
Os Srs. Deputados que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Leia-se:
O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Passa-se à votação
da matér'ia.
A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público em seu parecer opinou no sentido de que a votação
se desse sobre o Projeto de Lei n9 1.626, apensado.
A Presidência, nos termos do art. 161, inciso 11, alínea
b, do Regimento Interno, submete ao Plenário a proposta
da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço PÚblico.
Os Srs. Deputados que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
No DCN n 9 78, de 19 de junho de 1991, pág. 10051,
col. 02, republique-se por incorreção.
Onde se lê:
O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Os Srs. que
o aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Prejudicados os Projetos de Lei n9S 1.163-B/88; 1.626/89
e os apensados: 1.284, de 1988, 2.960, 3.713, 4.021, 4.132,
4.333 e 4.512, de 1989; 5.552 e 5.574 de 1990; as Emendas
da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.
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Leia-se:
O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Os Srs. que
o aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Prejudicados os Projetos de Lei n'" 1. 163-B/88; 1.626/89
e os apensados: 1.384, de 1988, 2.960, 3.713, 4.021, 4.132,
4.333 e 4.512, de 1989; 5.522 e 5.574 de 1990: as Emendas
da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.

No DCN n" 79, de 20 de junho de 1991, pág: 10537,
col. OI, republique-se por omissão.
Onde se lê:
Art. 103. O Poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua publicação.
Art. 104. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 105. Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Os senhores
que a aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)
Aprovada.
Vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Item n" 4 da
pauta.
Leia-se:
Art. 103. O Poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de 60 (sessenta) dias a partir de sua publicação.
Art. 104. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 105. Revogam-se as disposições em contrário.
Deputado Antônio Britto, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Os senhores
que a aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)
Aprovada.
Vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Item n° 4 da
pauta.
No DCN n" 79, de 20 de junho de 1991, pág. 10558,
col. 02, republique-se por incorreção.
Onde se lê:
O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Os Senhores
que o aprovam queiram permanecer como estão (Pausa.)
Aprovado
Prejudicadas as demais proposições: Emendas de Plenário e da Comissão de Constituição'e Justiça e de Redação,
o Projeto de Lei n" 825, de 1991, inclusive os de n'" 6.665/85,
8.327/86, 8.417/86 (615/91), 006/88 (3.421/89, 1.367/88,
3.750/89), 1.008/88, 1.015/88 (3.061189, 339/91, 583/91,
920/91), 1.158/91, 1.347/88, 3.469/89, 4.972/90, 5.535/90,
5.822/90, 6.082/90, 46/91, 97/91, 106191, (743/91), 3.936/89
(3.995/89, 4.025/89, 5.805/90, 449/91, 4.206/89, 599/91)
1.864/89 (2.018/89, 6.120/90, 210/91), 3.880/89 (5.857/90,
6.122/90),966/91,975/91,820/91,1.136/91, 3.592/91 e 45/91.
Apensados.
O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Passa-se à apreciª"ção dos destaques. Sobre a mesa requerimento de destaque
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de cujo conteúdo o Sr. Secretário dá conhecimento ao Plenário.
. É lido o seguinte
Leia-se:
O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Os Senhores
que o aprovam queiram permanecer como estão (Pausa.)
Aprovado.
Prejudicadas as demais proposições: Emendas de Plenário e da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
o Projeto de Lei n" 825, de 1991, inclusive os PL. 45/91,
PL. 46/91, PL. 97/91, PL. 106/91, PL. 743/91, PL. 820/91,
PL. 975/91, PL. 1.136/91, PL. 6.665/85, PL. 8.327/86, PL.
1.006/88, PL. 3750/89, PL. 1008188, 1.158/88, PL. 1.347/88,
PL. 3.469/89, PL. 3.880/89, PL. 5.857/90, PL. 6.122/90, PL.
292/91, PL. 395/91, PL. 410/91, PL. 3.936/89, PL. 1.111188,
PL. 3.938/89, PL. 3.995/89, PL. 4.025/89, PL. 4.206/89, PL.
5.805/90, PL. 449/91, PL. 599/91, PL. 1.436/88, PL. 1.577/89,
PL. 1.586/89, PL.1. 755/89, PL. 2.212/89, PL. 1.249/88, PL.
2.788/89, PL. 3.029/89, PL. 3.063/89, PL. 3.261189, PL.
4.972/90, PL. 5.535/90, PL. 5.822/90, PL. 6.082/90, PL.
1.385/88, PL. 210/91, PL. 3.421/89 e o PL. 1.367/88, apensados.
O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Passa-se à apreciação dos destaques. Sobre a mesa requerimento de destaque
de cujo conteúdo o Sr. Secretário dá conhecimento ao Plenário.
É lido o seguinte
No DCN ng 85, de 28 de junho de 1991, pág, 11866, col.
01, republica-se incorreção:
Onde se lê:
O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) Apresentação de Proposições
Os Senhores Deputados que tenham proposições a apresentar poderão fazê-lo.
APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS SENHORES:
AGOSTINHO VALENTE - Requerimento de imformações ao Ministério da Justiça sobre as medidas tomadas
para proteger a vida do Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tombos, Estado de Minas Gerais, ameaçado
de morte pelo proprietário rural João Damasceno Monteiro.
HÉLIO BICUDO E OUTROS - Proposta de emenda
à Constituição que introduz modificações na estrutura policial.
Leia-se:
O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) Apresentação de Proposições
Os Senhores Deputados que tenham proposições_.a,apresentar poderão fazê-lo.
APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS SENHORES:
HUGO BIEHL - Projeto de lei que dispõe sobre a aposentadoria da servidora policial, nos termos do art. 40, § 19 ,
da Constituição Federal.
- Projeto de lei que acrescenta parágrafo único ao art.
31, da lei ng 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de
Defesa do Consumidor).
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- Projeto de lei complementar que permite a manutenção do crédito do ICMS nas saídas de gado bovino que especifica.
LAERTE BASTOS - Proposta de Emenda à Constituição qu~ dá nova redação ao art. 69 da Constituição Federal.
JOSE ULISSES DE OLIVEIRA - Projeto de lei que
isenta a taxa de contribuição previdenciária entidades de fins
filantrópicos.
WALDIR PIRES E OUTROS - Projeto de lei que define os créditos de natureza alimentícia previstos no art. 100
da Constituição e regula o processo para seu pagamento pela
Fazenda Pública. .
EDUARDO jORGE - Projeto de lei que institui o regime especial das especializações em medicina na forma de
treinamento em serviço sob supervisão, cria a Comissão Nacional de Especialização Médica e dá outras providências.
- Requerimento de informações ao Ministério da Saúde
sobre o convênio firmado com a Central Força Sindical.
AGOSTINBO VALENTE - Requerimento de informações ao Ministério da Justiça sobre as medidas tomadas para
proteger a vida do Presidente do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Tombos, Estado de Minas Gerais, ameaçado de
morte pelo proprietário rural João Damasceno Monteiro.
HÉLIO BICUDO E OUTROS - Proposta de emenda
à Constituição que introduz modificações na estrutura policial.
No DCN n 9 85, de 28 de junho, de 1991, pág. 11910,
col, 01, republica-se por incorreção:
Onde se lê:
Art. 94. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente:
I - o Decreto n 9 24.150, de 20 de abril de 1934;
II - a Lei n9 6.239, de 19 de setembro de 1975;.
III - a Lei n 9 6.649, de 16 de maio de 1979;
IV - a Lei n 9 6.698, de 15 de outubro de 1979;
V - a Lei n 9 7.355, de 31 de agosto de 1985;
VI - a Lei n 9 7.538, de 24 de setembro de 1986;
VII - a Lei n 9 7.612, de 9 de julho de 1987;
VIII - a Lei n9 8.157, de 3 de janeiro de 1991.

VI - Encerramento
O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a Sessão.
O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Os Srs. que
o aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Ficam prejudicados o Projeto, as emendas de Plenário
e os Projetos de Lei ngS 4.742/90 e 372/91 apensados.
Leia·se:
Art. 94. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente:
I - o Decreto n 9 24.150, de 20 de abril de 1934;
II - a Lei n9 6.239, de 19 de setembro de 1975;
III - a Lei n 9 6.649, de 16 de maio de 1979;
IV - a Lei n 9 6.698, de 15 de outubro de 1979;
V - a Lei n9 7.355, de 31 de agosto de 1985;
VI - a Lei n 9 7.538, de 24 de setembro de 1986;
VII - a Lei n 9 7.612, de 9 de julho de 1987;
VIII - a Lei n9 8.157, de 3 de janeiro de 1991.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Os Srs, que
aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Ficam prejudicados o Projeto, as emendas de plenário
e os Projetos de Lei n 95 4.742/90 e 372/91 apensados.
No DCN no 85, de 28 de junho de 1991, pág. 11965, col.
1, republica-se por omissão:
Onde se lê:
O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Não havendo
mais oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.
Sendo evidente a falta de quorum para deliberação, adio
para a sessão de amanhã a votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) -

COMPARECERAM MAIS OS SRS.:
Minas Gerais
Odelmo Leão - Bloco; Osmânio Pereira - PSDB; Paulino Cícero de Vasconcelos - PSDB; Paulo Delgado - PT;
Paulo Heslander - PTB; Pedro Tassis - PMDB; Romel
Anísio - Bloco; Ronaldo Perim - PMDB; Samir Tannus
- PDC; Sandra Starling - PT; Saulo Coelho - PSDB; Sérgio
Naya - PMDB; Tilden Santiago - PT.
Leia·se:
O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Não havendo
mais oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.
Sendo evidente falta de quorumpara deliberação, adio
para a sessão de amanhã a votação da matéria.

VI - ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Nada mais havenClo a tratar, vou encerrar a Sessão.
O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) -

COMPARECERAM MAIS OS SRS.:
Minas Gerais
Odelmo Leão - Bloco; Osmânio Pereira - PSDB; Paulino Cícero de Vasconcelos - PSDB; Paulo Delgado - PT;
Paulo Heslander - PTB; Pedro Tassis - PMDB; Romel
Anísio - Bloco; Ronaldo Perim - PMDB; Samir Tannus
- PDC; Sandra Starling - PT; Saulo Coelho - PSDB; Sérgio
Naya - PMDB; Tilden Santiago - PT.

COMISSÕES
ATAS DAS COMISSÕES
COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
lS~ REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos onze dias do mês de setembro, do ano de um mil
novecentos e noventa e um, às doze horas, reuniu-se esta
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público,
em sua sala n 9 11 do Anexo li, sob a presidência do Deputado
Amaury Müller, Presidente, presentes os Deputados: Carlos
Alberto Campista, Jabes Ribeiro, Zaire Rezende, Edmar Moreira, Orlando Pacheco, Marcelo Barbieri, Tidei de Lima,
Chico Vigilante, Maria Laura, Paulo Paim, Antonio Carlos
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Mendes Thame, Mauro Sampaio, Felipe Mendes, Jair Bolsonaro, Jonival Lucas, Mendes Botelho, Célio de Castro, Augusto Carvalho, Aldo Rebelo e Paulo Rocha (Titulares) e
Ernesto Gradella (Suplente). Aprovadas as Atas das reuniões
dos dia 21 e 22-8 o Presidente abriu os trabalhos explicando
os parlamentares presentes que o Projeto de Lei n? 1.263/91,
que "autoriza o Poder Executivo a instituir o Serviço Social
Autônomo "Associação das Pioneiras Sociais", e dá outras
providências" não havia sido apreciado pela Comissão por
falta de tempo. Ele não foi inicialmente despachado para
cá, só posteriormente, quando este órgão solicitou à Mesa,
audiência para o mesmo. No dia 4-9 ele foi apreciado e aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família e, neste
mesmo dia a liderança do PMDB solicitou que ele fosse distribuído ao Deputado Tidei de Lima. Como o prazo de tramitação na Câmara vencia dia 8-9, e como o Deputado Tidei
de Lima não estava em Brasília em função de compromissos
previamente assumidos, o Presidente explicou que teve dificuldade em designar novo relator, visto a exigüidade do tempo
e a controvérsia da matéria. Informou que o Deputado Nilson
Gibson foi questionado sobre a possibilidade de relatá-lo em
plenário e aceitou. Ressaltou, porém, que O parecer dele não
representava a opinião da Comissão uma vez que o mesmo
não foi apreciado e votado neste órgão técnico. Passou então
a palavra ao Deputado Paulo Paim que sintetizou a questão
do projeto de Salário Mínimo e Política Salarial e dos Vetos
apostos pelo Presidente. Falou da importância de se derrubarem os vetos e alertou sobre a dificuldade desse procedimento visto que havia na pauta cerca de trinta Vetos para
serem votados. Como para conseguir a inversão da pauta
é necessário que o Colégio de Líderes se pronuncie a favor
e que seria difícil conseguir da ala governista apoio nesse
sentido, propôs que se começasse uma campanha de conscientização, inicialmente no Plenário para que se conseguisse agilizar a votação da pauta, e paralelamente junto à sociedade,
através de suas representações sindicais, para que se formalizasse o apoio tão necessário ao encaminhamento do processo
legislativo. Informou que dando início a esses procedimentos,
iria acontecer, na semana seguinte, reunião promovida pelas
Confederações e Centrais Sindicais onde se debateria formas
de apoio ao projeto de autoria da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público. Disse ter sido convidado,
como membro integrante da Comissão, a comunicar e estender
o convite aos outros membros para participarem do evento
e juntos bancarem campanha a nível nacional de apoio ao
projeto elaborado pelo legislativo. O Deputado Chico Vigilante pediu a palavra, alertou sobre a gravidade da questão
salarial que culminaria dia 5 de outubro quando os trabalhadores recebessem seus salários sem os abonos e propôs que
se elaborasse uma cartilha onde ficasse explícito que o projeto
da Comissão previa a incorporação dos abonos aos salários.
Prosseguindo, a Deputada Maria Laura participou aos presentes a posição adotada pelo Congresso da CUT de rejeição
aos Vetos e propôs que se ampliasse as discussões programando reunião com servidores para o dia 22-9. O Deputado
Marcelo Barbieri, solicitando a palavra, acatou as sugestões
dos Colegas sobre a tentativa de mobilização da sociedade
em torno do projeto da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público e acrescentou, a fim de que tivessem
uma atuação organizada e positiva, que se fizesse um ensaio
analítico dos Vetos e que se explicasse. tanto dentro do Congresso quanto fora, o porquê <ia necessidade da derrubada
dos Vetos. O Deputado Paulo Paim disse que já existia mate-
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rial suficiente para a elaboração de um documento, visto que
há muito vinha se reunindo com a assessoria do DIAP, DIEESE e de seu próprio partido, em busca de subsídios que legitiindicações de uma política salarial mais justa, conforme projeto desta Comissão. O Deputado Tidei de Lima pedindo
a palavra, justificou sua ausência no dia que antecedeu a
designação do Relator do Projeto da Previdência Social, externou sua confiança no potencial das lideranças em barganhar
com o Governo a inversão da pauta de votação e sugeriu
que dentro do programa de mobilização nacional que se pretendia lançar, se visitasse também, além das três Centrais
Sindicais, os governadores dos Estado do Rio de Janeiro e
São Paulo. Propôs que ficasse definido o dia 13-9 para essas
visitas. Por sugestão da Deputada Maria Laura, a Subcomissão
que trata do salário mínimo ficou encarregada de designar
o grupo de parlamentares que iria à visita e os respectivos
horários das mesmas. Colocadas em votação, as propostas
até então apresentadas foram aprovadas. O Deputado Marcelo Barbieri pediu a palavra e comunicou a morte, em Plenário, do Deputado Christovam Chiaradia, vítima de um ataque
cardíaco. Lamentou a perda do Colega e lastimou a falta
de assistência médica adequada por parte do Departamento
Médico, que não chegou a tempo. O Deputado Tidei de Lima
propôs que se encerrasse a reunião. O Presidente se solidarizou com a proposta mas atendendo à solicitação de alguns
parlamentares, estendeu a reunião apenas para as propostas
pendentes. Falaram ainda os Deputados: Chico Vigilante que
informou ter conseguido do Ministro Antônio Rogério Magri,
apoio para fiscalização da Fazenda COFAPE, em função de
suas denúncias sobre relações sub-humanas de trabalho; Ernesto Gradella e Maria Laura que requereram a convocação
do Ministro da Educação para tratar dos 100 dias de greve
das universidades federais; o Presidente relatou ter conversado
em seu gabinete com o Deputado Edmar Moreira que sugeriu
que se constituisse uma Comissão para ir ao Ministro ao invés
de aguardar a convocação, que poderia ser um processo demorado; e o Deputado Marcelo Barbieri que propôs que a ANDES participasse dessa audiência. O sindicalista Elenias, da
ANDES informou que a entidade já havia conseguido uma
audiência com o Ministro para hoje às 15 horas. Prosseguindo,
o requerimento de convocação do Ministro da Educação foi
aceito mas, no mesmo instante, o Plenário achou melhor,
a fim de obter um resultado mais objetivo e proveitoso, ir
ao gabinete do Ministro para a audiência marcada com os
representantes da ANDES a fim de iniciarem os entendimentos quanto aos salários dos professores universitários.
Com a palavra o Deputado Carlos Alberto Campista lembrou
que, em reunião passada, a Comissão havia aprovado o requerimento do Deputado Paulo Paim solicitando a realização
de Seminário sobre "Participação dos Empregados nos Lucros
das Empresas" e propôs o dia 8-10-91 para esse fim. Aprovada
a proposta e nada mais havendo a tratar, às 13hl5min foi
encerrada a reunião e, para constar, eu Antônio Luis de S.
Santana, Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de
lida e aprovada, será assinada pelo Presidente. - Deputado
Amaury Müller, Presidente.
16~ Reunião Ordinária
Aos vinte e cinco dias do mês de setembro, do ano de
um. mil no.vecentos e noventa e um, às dez horas e quarenta
e cmco mmutos, em sua Sala n? 11 do Anexo 11, reuniu-se
esta Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, sob a presidência do Deputado Amaury Müller, Presi-
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dente, presentes os seguintes Deputados: Carlos Alberto
Campista, Jabes Ribeiro, Zaire Rezende, Ruben Bento, Marcelo Barbieri, Chico Vigilante, Maria Laura, Antonio Carlos
Mendes Thame, Mauro Sampaio, Felipe Mendes, Célio de
Castro, Aldo Rebelo e Paulo Rocha (Titulares) e Nilson Gibson (Suplente). Dando início aos trabalhos o Presidente fez
a leitura do expediente. Noticiou que já havia recebido confirmação da presença de várias personalidades, principalmente
lideranças sindicais, ao Seminário patrocinado pela Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, que se realizaria dia 8-10-91, no Auditório do Anexo IV, sobre a "Participação dos Empregados nos Lucros das Empresas". Informou
que embora o Governo houvesse enviado projeto ao Congresso dispondo sobre matéria concernente a questão dos professores de universidades federais, ainda não havia ficado definida a questão dos técnicos de 19 e 29 graus, sendo oportuno
manter ainda a convocação do Ministro da Educação, em
data a ser estabelecida. Disse que, em resposta ao que ficou
decidido na reunião anterior, membros da Comissão haviam
visitado as lideranças sindicais e Governadores de São Paulo
e Rio de Janeiro, para mobilização pela derrubada dos Vetos
à Política Salarial. Por fim, apresentou requerimento do Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, que no momento não
estava presente, para criação de Subcomissão Especial de Segurança e Medicina do Trabalho. O Deputado Jabes Ribeiro
pediu a palavra e elogiou a iniciativa do Deputado Antonio
Carlos Mendes Thame. Citou sua participação na CPI da Violência no Campo de onde retirou subsídios que comprovam
que a violência contra os trabalhadores se faz de diversas
formas, uma das quais pelo desrespeito às normas trabalhistas.
Nesse caso específico, registrou que dentre 6.000.000 de trabalhadores rurais, apenas 5% têm seus direitos respeitados. Disse que todo o esforço no sentido de garantir ao trabalhador
seus direitos constitucionais devem merecer atenção especial.
Considerou, pois, a proposta do Deputado Antonio Carlos
Mendes Thame da maior importância. Continuando, o Deputado Jabes Ribeiro expressou sua preocupação em relação
à lentidão com que vem sendo desenvolvidos os trabalhos
da Comissão em função da consecutiva falta de quorum.
Lamentou o fato de freqüentemente serem surpreendidos por
projetos de mérito da Comissão sendo relatados em Plenário.
Citou manchete do jornal O Globo que tratava de projeto
do Governo prevendo a incorporação do abano ao salário,
matéria que deveria ter sido preliminarmente ali discutida
e apresentou proposta para que se convocasse reunião urgente
da Mesa Diretora deste órgão a fim de que se estabelecessem
critérios, norteados pelo Regimento Interno, que permitissem
o funcionamento efetivo da Comissão. O Presidente concordou com as colocações do Deputado Jabes Ribeiro e deplorou
a falta de retorno aos reiterados apelos que tem feito aos
membros para comparecerem às reuniões. Ressaltou, porém,
que não é de seu estilo impor métodos autoritários e coercitivos e pediu aos companheiros sugestões de medidas a serem
otadas no sentido de garantir o quorum necessário à deliberação. Acrescentou que, na tentativa de resolver a questão
dos ausentes, já havia pedido à Secretaria da Comissão a
elaboração de uma quadro de freqüência e passou à leitura
do mesmo. Finda a leitura, salientou distorções como a do
Deputado Nilson Gibson que embora Suplentes suplantava,
em assiduidade, muitos dos Titulares e a do Deputado Zé
Gomes da Rocha (Titular) que só havendo comparecido a
uma única reunião, para solicitar vista de um projeto importante, o do Aviso Prévio, em 19/6, não o havia devolvido
até aquela data tendo, pelo inusitado do ocorrido, gerado
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a execução de dois ofícios, um para ele próprio pedindo a
devolução do projeto e outro, em decorrência de não ter
recebido resposta, ao Presidente da Câmara, pedindo providências regimentais para o retorno do projeto a este órgão
Técnico. Manifestou ainda, em relação aos projetos da Comissão que têm sido relatados em Plenário, a dificuldade de conduzir plenamente seu mandato de Presidente tendo que se
calar diante de um Colégio de Líderes que tem exercido uma
ditadura constitucional colocando projetos importantes na Ordem do Dia, em regime de urgência urgentíssima, interrompendo assim o processo de discussão sobre a matéria, como
foi o caso recente do Projeto das Pioneiras Sociais. Por fim
reclamou das instalações físicas da Comissão e da deficiência
de pessoal. A seguir, passou a palavra ao Deputado Felipe
Mendes que, voltando ao assunto do esvaziamento das reuniões, diagnosticou como uma de suas causas a falta de uma
pauta mensal organizada por assunto e prioridades que orientasse os trabalhos. Nesse momento, baseado em dispositivo
regimental, o Presidente passou a condução dos trabalhos
ao Deputado Jabes Ribeiro para que pudesse atender ao Secretário de Administração Federal, DI. Carlos Garcia. O Deputado Chico Vigilante pediu a palavra, concordou com as
colocações que haviam sido feitas pelos Deputados Jabes Ribeiro e Felipe Mendes e apresentou algumas sugestões/propostas que achava fundamentais para a dinamização dos trabalhos na Comissão: colocar na pauta de discussões matérias
polêmicas (de impacto) que atrairia a atenção de seus membros; distribuir proporcionalmente a cada um, sem distinção,
projetos cuja matéria não fosse de interesse geral, estabelecendo prazos rigorosos para a devolução dos mesmos, com
seus respectivos pareceres; oficializar a ausência dos faltosos
e solicitar ao Presidente da Casa providências para a substituição dos Colegas que não comparecem. A Deputada Maria
Laura interveio, apoiou as proposta do Deputado Chico Vigilante entendendo-as como medidas organizativas necessárias
ao bom funcionamento dos trabalhos e expressou sua indignação ao novo golpe desferido pelo Governo com a elaboração
do projeto de incorporação dos abonos aos salários. Disse
que além de passar por cima da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, que esteve à frente dessa
causa há meses, referindo-se à elaboração dos Projetos de
Salário Mínimo e Política Salarial, o Governo está conseguindo com essa atitude, esvaziar a Instalação do Forum Nacional, cujo lema "Seu Voto Derruba o Veto" partiu de entendimentos articulados dentro desta Comissão. O Deputado Zaire Rezende pediu a palavra e apresentou alguns dados estatístícos baseados na lista de presença já citada, de onde concluiu
que em 67% das reuniões havia quorum para deliberação.
Diante disso, sugeriu urgência na convocação da Mesa Diretora para a solução do impasse criado que, a seu ver, é devido
à falha de coordenação. Dando prosseguimento, o Deputado
Aldo Rebelo, embora concordando com as questões até então
levantadas, destacou que a Comissão teve méritos acumulados
quando se debruçou sobre causas importantes e se posicionou
claramente em defesa de uma política salarial mais justa, do
salário mínimo e dos servidores públicos, entre outras. Defendeu a tese de que, naquele momento, o que estava sendo
necessário era "acer!-ar a cabeça para se acertar o passo".
Era necessário nortear os trabalhos dentro de uma visão global
do que se está acontecendo a nível nacional e internacional.
Citou o caso das mudanças no leste europeu; fez um parâmetro
com as mudanças no leste europeu; fez um parâmetro com
as mudanças recentes no Brasil. Falou da questão das privatizações e questionou: "Por que não enfrentar a política de
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privatização no Brasil?" Propôs que na reunião da Mesa Diretora fossem discutidas, prioritariamente, questões desta natureza: definição do papel da Comissão e que tipo de problemas
ela deve enfrentar. O caminho, concluiu, não é a coerção
aos deputados e sim a iniciativa de ação política. O Deputado
Paulo Rocha pediu a palavra, elogiou as propostas do Deputado Chico Vigilante e as colocações do Deputado Aldo Rebelo; reconheceu a importância dos trabalhos elaborados até
então pela Comissão e expressou sua confiança em relação
à continuidade dos mesmos. No entanto, manifestou seu descontentamento em relação ao mapa de freqüência que não
traduzia a realidade visto que muitos assinavam o livro sem
efetivamente participar da reunião. O Deputado Amaury Müller reassumiu a presidência e ouviu do Deputado Jabes Ribeiro a síntese do que ocorrera na sua ausência. O Presidente
agradeceu e fez um balanço do desempenho da Comissão
nos últimos meses. Disse que no início da sessão legislativa
foi aprovado um calendário de trabalhos que jamais fora cumprido; que ele, pessoalmente, não tinha como obrigar seus
Colegas a cumprirem seus deveres; concordou em relação
à busca de medidas que permitissem o real funcionamento
da Comissão nas ressaltou, também, o avanço político que
alcançaram quando conseguiram manter, contrariando expectativa do Colégio de Líderes, seus relatores em projetos importantes da Comissão, tais como: Salário Mínimo, Política Salarial e Servidores Públicos. Em função do posicionamento da
Comissão frente a essas matérias e de sua repercussão, considerou positivo o saldo das atividades ali desenvolvidas. Dando
prosseguimento, passou a palavra ao Deputado Carlos Alberto Campista que chamou a atenção de seus Colegas à proximidade do Seminário que tratará da questão da "Participação
dos Empregados nos Lucros das Empresas". Considerou importantíssima a participação de todos, inclusive' de organizações sindicais e da sociedade civil, e pediu a coloboração
no sentido de apresentarem sugestões e subsídios ao substitutivo que pretende apresentar, pela Comissão, sobre o assunto, visto que no País a questão lucro ainda aparece como
tabu e quase inexiste legislação sobre o assunto. Reconheceu
nesse contexto uma oportunidade histórica de se regulamentar
ulo Rocha concordou sobre a importância desse evento e colocou seu gabinete à disposição para auxiliar no que fosse preciso. Aproveitou ainda para lembrar aos Companheiros da instalação do Forum de Debates. Nessa oportunidade, a Deputada
Maria Laura informou que a Comissão para apreciação dos
Vetos ainda não havia sido instalada por falta de quorum
e solicitou o comparecimento de todos naquela tarde. às 16h30
min, para abertura dos trabalhos. O Presjdente, com a anuência dos parlamentares presentes, marcou para o dia seguinte,
às 9h30min, reunião para estabelecer os critérios organizativos
que passarão a orientar os trabalhos da Comissão e para às
lOh, reunião ordinária. Nada mais havendo a tratar, às doze
hora e vinte e cinco minutos, foi encerrada a reunião e, para
constar, eu Antônio Luis de S. Santana, Secretário, lavrei
a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada
pelo Presidente. - Deputado Amaury Müller, Presidente.
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
Destinada à apuração da Reforma Administrativa
do Banco do Brasil e do fechamento de agências e postos
de serviços daquela instituição .
21~ Reunião realizada em 8 de outubro de 1991
Às dez horas e vinte minutos do dia oito de outubro
de mil, novecentos e noventa e um, presentes os Senhores
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Deputados' Odacir Klein, Presidente, Ruben Bento, Vice-Presidente, Leomar Quintanilha, Relator; Freire Júnior, José
Dutra, Beraldo Boaventura, Fernando Carrion, João Faustino, Nelson Marquezelli, membros efetivos; Efraim Morais,
Fetter Júnior, Adroaldo Streck, membros suplentes; Francisco
Evangelista de Freitas, Amo Magarinos, Oswaldo Melo, Augusto Carvalho, Antonio de Jesus, presenças eventuais, reuniu-se a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada à apuração da Reforma Administrativa do Banco do Brasil e do fechamento de agências e postos de serviços daquela instituição
com a finalidade de ouvir o depoimento do Senhor Celso
Freitas Cavalcanti, Diretor de Recursos Humanos do Banco
do Brasil. Ata: dispensada a leitura, colocada em discussão,
aprovada a da reunião anterior. Expediente: recebidos os expedientes: Ofício Presi-891, de 25-9-91, da Presidência do
Banco do Brasil informando acerca da folha de pagamento
daquele órgão; Ofício Presi 91/942, de 3-10-91, do Banco do
Brasil prestando informações acerca de dívidas dos Estados
Federados junto ao Banco do Brasil; Ofício Presi 91/940, de
3-10-91, do Banco do Brasil informando sobre apropriações
efetuadas por aquele órgão em seu balanço semestral; Ofício
91/941, de 3-10-91, do Banco do Brasil informando sobre as
dívidas de Municípios com o Banco do Brasil. Expedido Ofício
60/91, de 2-10-91, solicitando ao Sr. Célio de Souza, Chefe
da Assessoria Parlamentar, um assessor da área de Direito
para os trabalhos da CPI. O Deputado Ruben Bento, no
exercício da Presidência declarou abertos os trabalhos, apresentou o depoente que prestou o compromisso legal. O Deputado Odacir Klein, às dez horas e cinqüenta e cinco minutos,
assumiu a presidência dos trabalhos da Comissão. O Senhor
Depoente após sua exposição, foi inquirido pelos Senhores
Deputados: LeomarQuintanilha, José Dutra, Beraldo Boaventura, Efrain Morais, Fernando Carrion, Freire Júnior, Arno Magarinos, Ruben Bento e Nelson Marquezelli. A reunião
foi gravada e as notas taquigráficas correspondentes, depois
de traduzidas, serão anexadas aos autos do presente Inquérito.
O Presidente encerrou a reunião às doze horas e cinqüenta
minutos, convocando reunião para o próximo dia dezessete
do corrente, às dez horas. E, para constar, eu, Francisco
da Silva Lopes Filho, Secretário, lavrei a presente Ata que,
depois de lida, discutida e aprovada será assinada pelo Deputado Odacir Klein, Presidente da Comissão. - Deputado
Odacir Klein.
COMISSÃO ESPECIAL
Destinada a apreciar a Proposta de Emenda à Constituição n~ 45, de 1991, que dá nova redação ao artigo
.16 da Constituição Federal.
2' Reunião, realizada em 9-10-91
Às dezoito horas e quarenta minutos do dia nove de
outubro de mil novecentos e noventa e um, na sala n~ 12
do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniram-se os seguintes Senhores Deputados, membros da Comissão Especial
constituída para dar parecer à Proposta de Emenda à Constituição n 9 45, de 1991, que dá nova redação ao artigo 16 da
Constituição Federal: Roberto Magalhães, Presidente; Eden
Pedroso, 19 Vice-Presidente; Ricardo Izar, 39 Vice-Presidente;
Jura(;y Paixão, Relator; Aécio Neves, Getúlio Neiva, João
Almeida, membros titulares; Everaldo de Oliveira, José Carlos Aleluia e Jorge Khoury, membros suplentes. Faltaram
os seguintes Deputados: Prisco Viana, 29 Vice-Presidente; Ney
Lopes, Felipe Néri, Nilson Gibson, Vital do Rego, Adylson
Motta, Carlos Kayath, José Dirceu, José Maria Eymael. Justi·
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ficou a falta perante a Presidência da Comissão a Senhora a Ata da Reunião anterior, havendo a leitura da mesma sido
Deputada Roseana Sarney. Havendo número regimental, nos dispensada, a requerimento do Senhor Deputado Jurandyr
termos do artigo 50, do Regimento Interno, o Senhor Presi- Paixão. Aprovada a Ata, passou-se, então, a Comissão a delidente declarou abertos os trabalhos. Todavia, ainda não atin- berar sobre algumas colocações surgidas do debate, como
gido o quorum para deliberação, o Senhor Presidente deter- a do Senhor Deputado João Almeida, no sentido de que o
minou que a leitura e votação da Ata da Reunião, anterior Parecer do Relator fosse apresentado e votado já na próxima
ocorresse em momento posterior da Reunião quando atingido Reunião, e que esta fosse marcada para o dia seguinte, dia
quorum para tal mister. Em seguida, o Senhor Presidente 10 do corrente. Esclareceu o Senhor Presidente não ser possícomunicou ao Plenário ter feito nova designação de-Relator, vel atender a essa proposta, uma vez expirar-se amanhã, dia
nomeando pra a função, com a anuência e sugestão do Relator 10, o prazo para apresentação de emendas. O Senhor Depuanteriormente designado - Deputado João Almeida - o tado João Almeida então sugeriu o dia 11, sexta-feira próxima,
Senhor Deputado Jurandyr Paixão. Explicou o Senhor Presi- com o que concordou o Senhor Relator, dizendo ser possível
dente que a alteração deveu-se ao fato de o Senhor Deputado a elaboração do parecer para tal ocasião. Ao reconhecer os
Jurandyr Paixão ter sido o Relator da Proposta em exame motivos ensejadores da celeridade na apreciação da Proposta
- PEC ng 45/91 - quando esta tramitava na Comissão de de Emenda em questão - cujo conteúdo é o processo eleitoConstituição e de Justiça e Redação, tendo acrescentado cons- ral, envolvendo prazos para desincompatibilizações, eleição
tituir-se uma praxe na Casa, conforme informação daquela e tendo em vista ainda as exigências regimentais e a aproxiComissão, designar-se para Relator em Comissão Especial mação do término do ano em curso, o Senhor Presidente
o mesmo Relator do Parecer de admissibilidade. Não havendo submeteu à deliberação dos presentes a proposta de se votar
quem constestasse a nova designação, observando-se, antes, o Parecer do Relator em Reunião a ser marcada para o dia
manifestações de louvor por tal iniciativa, o Senhor Presidente 11 próximo. Aprovada por unanimidade a sugestão, o Senhor
passou ao item seguinte da pauta, .este concernente à questão Presidente encerrou a presente Reunião, às dezenove horas
de ordem, levantadª em Sessão da Câmara, a respeito da e quarenta e cinco minutos, convocando outra para o dia
contagem do prazo para apresentação do parecer e recebi- onze de outubro próximo, às dez horas, na sala 12 do Anexo
mento de emendas. Questionando a Presidência da Casa quan- 11 da Câmara dos Deputados, para o fim de se votar o Parecer
to à contagem do prazo - se tinha iriício a partir da consti- do Relator. A presente Reunião foi gravada, e suas notas
tuição ou da instalação da Comissão Especial, o Senhor Presi- taquigráficas, após traduzidas, farão parte integrante desta
dente Roberto Magalhães obteve do Presidente Ibsen Pinheiro Ata. E, para constar, eu, Luiz César Lima Costa, secretário,
a decisão, como segue: " ...decidimos a questão de ordem lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será
partir da constituição e que esta ocorre quando a Mesa procla- assinada pelo Senhor Presidente e irá à publica~ão. - Depuma a composição da Comissão Especial. No caso concreto, tado Roberto Magalhães.
a composição foi anunciada e logo foi constituída a Comissão,
na sessão de quinta-feira, dia 26 de setembro, a partir da
qual, conforme a contagem ,corrente dos prazos no direito
DISTRmUIçÃO DE PROJETOS
positivo brasileiro, começou a fluir o prazo de quarenta sessões
para o parecer de mérito e, conseqüentemente, dez sessões
para o emendamento". Cientificado o Plenário de tal decisão,
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
o Senhor Presidente Roberto Magalhães franqueou a palavra
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
'
aos Senhores Deputados que desejassem fazer comentários
O Depu,tado ANTÔNIO BRITTO, Presidente da Comisa respeito do assunto. Inicialmente, o Senhor Deputado João _
Almeida argumentou tratar-se de uma decisão acertada, regi- são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
'
mental e, portanto, a ser adotada pela Comissão. De igual fez a seguinte
modo, o Senhor Relator, Deputado Jurandyr Paixão, não
identificou inconveniente capaz de impedir a' Comissão de
Distribuição ng 18/91
observar a decisão proferida. Não havendo quem divergisse Em 10-10-91
do entendimento da Mesa, o Senhor Presidente considerou
Ao Senhor Deputado ARIOSTO HOLANDA:
esclarecida a questão de ordem e, portanto, pronto o entendiProjeto de Decreto Legislativo ng 28/91 - da Comissão
mento para ser adotado pela Comissão. Assim, a contagem
g
do prazo para apresentação do Parecer do Relator, bem como de Relações Exteriores (Mensagem n 62/91) - que "aprova
para a apresentação de emendas, teve início no dia vinte e o texto do Acordo Básico de Cooperação Científica, Técnica
sete de setembro findo, contando daí, para apresentação do e Tecnológica, celebrado entre o Governo da República Fedeparecer, o máximo de quarenta sessões e, para as emendas, rativa do Brasil e o Governo da República do Chile, em 26
as dez primeiras sessões desse prazo, findando este último de julho de 1990".
Projeto de Decreto Legislativo n g 109/91 - da Comissão
no dia dez do corrente mês. Apresentadas e esclarecidas essas
g
questões, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senho- de Relações Exteriores (Mensagemn 951/89) - que "aprova
a
adesão
do
Brasil
ao
Convênio
Multilateral
para a Contires Deputados, para um debate em torno da parte substantiva
da proposição em exame na Comissão, tudo com o fim de nuação das Atividades do Centro Regional de Sismologia para
beneficiar o Relator na captação de elementos para a elabo- a América do Sul - CERESIS, celebrado em 18 de julho
o
ração de seu Parecer. Todos os Deputados presentes partici- de 1971".
Ao Senhor Deputado FAUSTO ROCHA:
param do debate, apresentando sugestões, inquirindo o Relag
Projeto dé Decreto Legislativo n 47/91 - da Comissão
tor e discutindo colocações apresentadas. No transcurso do
debate, o Senhor Relator pediu aos membros da Comissão de Relações Exteriores (Mensagem ng 56/91) - que "aprova
para encaminharem, por escrito, suas sugestões, para 'uma a adesão do Brasil ao Programa COSPAS-SARSAT, de locali_melhor apreciação sua. Constatado o quorum para delibe- zação, bilsca e salvamento de aeronaves e embarcações sinisração, o Senhor Presidente submeteu à discussão e votação tradas, por meio de sinais de satélites, bem como a concessão

20130

Quinta-feira 17

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

de crédito anual no valor de dez mil dólares norte-americanos
ao orçamento do Ministério da Aeronáutica, de modo a permitir o cumprimento das novas obrigações financeiras advindas da adesão".
Ao Senhor Deputado LUIZ MOREIRA:
Projeto de Decreto Legislativo n9 98/91 - do Deputado
José Genoíno e outros três - que "susta o Parecer n9 SR-93,
de 21 de junho de 1989, do Consultor-Geral da República,
aprovado pelo Presidente da República em 22 de junho de
1989".
Ao Senhor Deputado LUIZ TADEU LEITE:
Projeto de Decreto Legislativo n9 29/91 - da Comissão
de Relações Exteriores - que "aprova o texto do Acordo
Comercial entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da Tunísia".
Brasília, 10 de outubro de 1991. - Maria Ivone do Espírito Santo, Secretária.

Outubro de 1991

REDISTRIBU~ÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES,
DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR
Redistribuição n9 1/91
Efetuada pelo Senhor Presidente, Deputado CARLOS
SANTANA.
Ao SI. Deputado MÁRIO MARTINS: PL n9 3.662, de
1989, "isenta os trabalhadores aposentados por invalidez, os
deficientes fíSICOS e os idosos acima de 60 anos de idade do
pagamento de passagens rodoviárias urbanas, intermunicipais
e interestaduais." Autor: SI. Paulo Paim.
Brasília, 11 de setembro de 1991. - Ronaldo de Oliveira
Noronha, Secretário.
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José Cicote
PDC
Francisco Silva
PL

Paulo Mourão
Wellington Fagundes

PL

PSB

Ricardo Izar

Maurício Campos
PSB
Miguel Arraes

Uldurico Pinto
PCdoB
Socorro Gomes

PCdoB
Aldo Rebelo

PRS
José Ulisses de Oliveira
PCB

PTR
Eurides Brito

Rose de Freitas (PSDB)

PRS

Suplentes

Israel Pinheiro

Bloco
Secretária: Hilda de Sena Correia Wilderhecker
Ramal: 6922 a 6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Dep. Fabio Feldmann (PSDB-SP)
10-Vice-Presidente: Dep. Marilu GUÍll1arães (PTB-MS)
'20 Vice-Presidente: Dep. Luciano Pizzatto (Bloco PRN-PR)
.30-Vice-Presil:lente: Dep. Valdir Ganzer (PT-PA)

Pedro Corrêa
Sandra Cavalcanti
Sarney Filho
Zé Gomes da Rocha

Ciro Nogueira
Fátima Pelaes
George Takimoto
Jonas Pinheiro
PMDB

Nestor Duarte
3 vagas

Aloízio Santos
Carlos Scarpelini
Etevalda Grassi de Menezes
PDT
Beth Azize
Raquel Cândido

Wilson Müller

PSDB

PDS
Teresa Jucá

Adroaldo Streck (PSDB)
Marcelo Luz

Ernani Viana
Sérgio Machado

Vittorio Medioli
PTB

PSDB
Antônio Carlos Mendes Thame

Geraldo Alckmin Filho

Hilário Coimbra
João Mendes

Wagner do Nascimento

PTB
Nelson Marquezelli

Hilário Coimbra
PT

PT
JaquesWagner
José Fortunati

Vladimir Palmeira

Jaques Wagner

Aloizio Mercadante
PDC

PDC
Eduardo Siqueira Campos

Pauderney Avelino

Roberto Balestra
PL

PL

Jarvis Gaidzinski

PSB

José Carlos Sabóia

Avelino Costa

PSB

Álvaro Ribeiro

Suplentes

PCdoB
Renildo Calheiros

Bloco

PRS

Adauto Pereira
Ângelo Magalhães
Basílio Villani
Carlos Roberto Massa
Francisco Dornelles

Annibal Teixeira (PTB)
PCB
Jutahy Júnior (PSDB)
Secretário: Aurenilton Aroruma de Almeida
Ramal: 6930/6931

José Múcio
José Moura
Manoel Castro
Nelson Morro
Rivaldo Medeiros
PMDB

Aluízio Alves

Fernando Bezerra Coelho
Germano Rigotto
Neuto de Conto
Ronaldo Perim

César Maia

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Presidente: Dep. Reinhold Stephanes (Bloco PFL - PR)
19 Vice-Presidente: Dep. Ezio Ferreira (Bloco PFL - AM)
29 Vice-Presidente: Dep. Alberto Goldman (PMDB - AM)
39 Vice-Presidente: Dep. Jarvis Gaidzinski (PL - Se)

Titulares

Reinhold Stephanes
Renato Johnsson
Roseana Sarney
Rubem Medina
Waldir Guerra
PMDB

Alberto Goldman
Gonzaga Mota

Lúcia Vânia
Luis Roberto Ponte
Luiz Viana Neto
Romero Filho

Henrique Eduardo Alves
Israel Pinheiro (PRS)
Jorge Tadeu Mudalen

PDT
2 vagas

Eduardo Mascarenhas
Luiz Girão
PDS
Aéciq de Borba
Angela Almin
José Serra
Paulo Hartung

Bloco
Ézio Ferreira
Flávio Rocha
Gilson Machado
José Carlos Aleluia
Osório Adriano

Délio Braz
Derval de Paiva

Fábio Meirelles
PSDB

PTB

Félix Mendonça
Onaireves Moura

Wilson Cunha

PT
Paulo Bernardo
:Paulo Delgado

Paulo Rocha
PDC

Jonival Lucas

Paulo Mandarino
PL

Jones Santos Neves
PDT
Miro Teixeira
Paulo Ramos

Márcia Cibilis Viana
Marino Clinger

PSB
Ariosto Holanda

PDS
Fetter Júnior
Pedro Pavão

Teresa lucá

Saulo Coelho

Secretário: Ronaldo Alves da Silva
Ramal: 7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO
Presidente: Deputado Aécio de Borba (PDS - CE)
le Vice-Presidente: Dep. Ângela Amin (PDS - SC)
2e Vice-Presidente: Dep. Sólon Borges dos Reis (PTB - SP)
3· Vice-Presidente: Dep. Virmondes Cruvinel (PMDB-GO)

Eurides Brito (PTR)
Paulo Octávio
Ricardo Murad
Sandra Cavalcanti

Ronivon Santiago
Ubiratan Aguiar
Valter Pereira
Virmondes Cruvinel
PDT
Mendonça Neto

Celso Bernardi
PSDB
Osmânio Pereira

Artur da Távola
Flávio Arns
PTB

Sólon Borges dos Reis

Fábio Raunheitti
Onaireves Moura

Telmo Kirst
PSDB
Rubens Bueno

Jabes Rabelo
MarHu Guimarães

Nelson Trad
PT

Chico Vigilante

Hélio Bicudo

Maria Laura (PT)

Pedro Novais
PL

José Augusto Curvo
PSB
José Carlos Sabóia
Secretária: Jussara Maria Goulart Brasil de Araújo
Ramal: 6903/69051701017013

PDS
Aécio de Borba
Ângela Amin

Edevaldo Alves
José Diogo

PDC

PMDB

Carlos Lupi
José Vicente Brizola

PDS

PTB

Bloco

Adelaide Neri
Délio Braz
Hermínio Calvinho
Renildo Calheiros (pedoB)

Vital do Rego

Ernani Viana
Mauro Sampaio

Titulares
Arnaldo Faria de Sá
Camilo Machádo
Eraldo Tinoco
Euclydes Mello
Evaldo Gonçalves

PDT
Beto Mansur
Elio Dalla-Vecchia

COMISSÃO DE FINANÇAS
E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Dep. Benito Oama (Bloco PFL - BA)
le Vice-Presidente: Dep. José Belato (PMDB - MG)
2e Vice-Presidente: Dep. Fernando Freire (Bloco PFL - RN)
39 Vice-Presidente: Dep. Nelson Bornier (PL - RJ)

Titulares

PT
Paulo Delgado

Florestan Fernandes
PDC

Samir Tannús

Raul Pont (PT)
PL
Álvaro Valle

BLOCO

PSB

PMDB

Maria Luiza Fontenele

Bloco
OdelmoLeão
Osvaldo Coelho
Paulo Romano
.(oberto Magalhães
PMDB
Armando Costa
Jandira Feqhali (PCdoB)
João Rosa
José Belato

José Belato
Luiz Carlos Hauly
WalterNory
Wilson Campos

Fernando Bezerra Coelho
Germano Rigotto
Ivandro Cunha Lima
João Carlos Bacelar
João Henrique

Suplentes
Carlos Camurça (PTR)
Cleonâncio Fonseca
Costa Ferreira
Edmar Moreira
João Alves

João Alves
José Falcão
Luiz Eduardo
Luiz Dantas
Manoel Castro

Basílio ViIlani
Benito Gama
Fernando Freire
Flávio Palmier da Veiga
Francisco Dornelles

José Luiz Clerot
Luiz Viana Neto
Mário Martins
Zaire Rezende

PDT
Sérgio Gaudenzi

Carrion Júnior
Élio Dalla-Vecchia
PDS

1 vaga

Delfim Netto
José Lourenço
PSDB
Jackson Pereira
José Serra

Paulo Hartung

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

PTB
Roberto Torres

Félix Mendonça
Mário Chermont
PT

Paulo Bernardo

Aloízio Mercadante
José Genoíno

Presidente: Dep. Sérgio Brito (PDC - BA)
19 Vice-Presidente: Dep. Avenir Rosa (PDC - RR)
29 Vice-Presidente: Dep. Ruberval Pilotto (PDS - SC)
39 Vice-Presidente: Dep. Elísio Curvo (Bloco PRN - MS)

PDC

Titulares

Pedro Novais

Paulo Mandarino

BLOCO

PL

José Santana de Vasconcellos
Marcos Medrado
Murilo Pinheiro

Aracely de Paula
Elísio Curvo
Getúlio Neiva
Gilvam Borges

Nelson Bomier
PSB
Sérgio Guerra

PMDB

PCdoB
Francisco Diógenes (PDS)

Pascoal Novaes (PTR)
Paulo Titan
1 vaga

Avenir Rosa (PDC)
Eduardo Moreira
João Fagundes
Marcos Lima

Suplentes
BLOCO
Amo Magarinos
Cleto Falcão
Ézio Ferreira
Getúlio Neiva
Gustavo Krause

PDT
Jerônimo Reis
José Carlos Vasconcellos
Pedro Valadares
Simão Sessim
Waldir Guerra

PMDB
César Maia
Cid Carvalho
Fernando Diniz
Geddel Vieira Lima
Gonzaga Mota

PDT

Clóvis Assis
Miro Teixeira

Joni Varisco
Luis Roberto Ponte
Nelson Jobim
Odacir Klein
1 vaga
Edi Siliprandi

2 vagas

Wilson Müller
PDS

Ruberval Pilotto

Carlos Azambuja
Marcelo Luz
PSDB

Oswaldo Stecca

Adroaldo Streck
PTB

Maurício Calixto

Jabes Rabelo
PT

Ricardo Moraes

Alcides Modesto
PDC

PDS
Felipe Mendes
Pedro Pavão

Vasco Furlan

Sérgio Brito
PL

PSDB
Edmundo Galdino
José Linhares

Irani Barbosa
Sérgio Machado

PCB
Pedro Tassis (PMDB)

PTB
Julio Cabral
Luiz Moreira

PSD
Maurício Calixto

SEM PARTIDO

PT
Luiz Gushiken
Raul Pont

Sérgio Barcellos (Bloco)
Olavo Calheiros

Vladimir Palmeira

Suplentes

PDC
Osório Santa Cruz

José Maria Eymael
PL
João Mellão Neto
PSB
Laire Rosado (PMDB)

BLOCO

PMDB

PCdoB
João Tota (PDS)
Secretária: Maria Linda Magalhães
Ramal: 6959/6960/6989

OttoCunha
Salatiel Carvalho
Vicente Fialho

Alacid Nunes
Gilson Machado
José Carlos Aleluia
Mário de Oliveira
Aloisio Vasconcelos
João Almeida
Jorge Tadeu Mudalen
Mauro Miranda

Nícias Ribeiro
Reditário Cassol (PTR)
Zila Bezerra

PSDB

PDT
Paulo Ramos

João Faustino
Jorge Uequed

Osvaldo Melo

Cardoso Alves

Éden Pedroso

Paulino Cícero de Vasconcelos
PTB

PDS
Carlos Virgílio
Hugo Biehl

Júlio Cabral
PT

PSDB
Wilson Moreira

Marco Penaforte

Agostinho Valen,te

Benedita da Silva
PDC

PTB
Valdenor Guedes

Paulo Heslander

Jones Santos Neves (PL)
PL

PT
Lourival Freitas

Adão Pretto

Diogo Nomura
PSB

PDC
Miguel Arraes

Leomar Quintanilha

PTR

PL
Salatiel Carvalho (Bloco)

Valdemar Costa

PRS

PCB
Anníbal Teixeira (PTB)

Laire Rosado (PMOB)
PSD
Werner Wanderer (Bloco)
SEM PARTIDO

Suplentes

1 vaga
BLOCO
Secretária: Maria Eunice Torres Vilas Bôas
Ramal: 6944/6946

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES

PMDB

Presidente: Oep. Ulysses Guimarães (PMDB - SP)
1· Vice-Presidente: Dep. Ncif Jabur (PMDB - MG)
2· Vice-Presidente: Dep. Diogo Nomura (PL - SP)
3· Vice-Presidente: Leur Lomanto (Bloco PFL - BA)

PDT

PDS

Jesus Tajra
Leur Lomanto
Ney Lopes
Sarney Filho
PMDB

Osvaldo Melo
PSDB
Rose de Freitas

Aécio Neves
Jutahy Junior
PTB

Sólon Borges dos Reis

Alceste Almeida
NeifJabur
Nestor Duarte
Ulysses Guimarães

PT
Tilden Santiago

Irma Passoni
PDC

PDT
Edésio Frias
Haroldo Sabóia

Álvaro Valle (PL)
SérgioCury

PL
Nelson Bornier

PDS
Djenal Gonçalves
João de Deus Antunes

Sérgio Gaudenzi

Amaury Müller
Oércio Knop
Adylson Motta
Marcelino Romano

BLOCO

Felipe Neri
Geddel Vieira Lima
Genebaldo Correia
Manoel Moreira

Maunlio Ferreira Lima
Murilo Rezende
Ronivon Santiago

Antônio Faleiros
Lázaro Barbosa
Leopoldo Bessone
Luiz Henrique

Titulares

Antônio Holanda
Antônio Ueno
Cleto Falcão
Costa Ferreira

Paes Landim
Paulo Octávio
Raul Belém
Roseana Sarney

Átila Lins
Eraldo Tinoco
Fausto Rocha
Luis Eduardo

José Teles

PSB
Uldurico Pinto

Suplentes

PTR
Messias Gois (Bloco)

BLOCO

PRS
Arnaldo Faria de Sá
Iberê Ferreira
Jairo Carneiro
José Mendonça Bezerra
Luiz Dantas

José Aldo
Secretária: Andréia Maura Versiani de Miranda
Ramal: 6992 a 6996

Maviael Cavalcanti
Pinga Fogo de Oliveira
Reinhold Stephanes
Vitório Malta
PMDB

Antônio Britto
Augusto Carvalho (PCB)
Eduardo Moreira
~aprovita Vieira

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMÍLIA
Presidente: Dep. Roberto Jefferson (PTB - RJ)
l' Vice-Presidente: Dep. José Linhares (PSDB - CE)
2' Vice-Presidente: Dep. Eduardo Matias (PDC - MA)
3' Vice-Presidente: Dep. Nilton Baiano (PMDB - ES)

Merval Pimenta
Nelson Proença
Rita Camata
WandaReis
PDT

Cidinha Campos
Eduardo Mascarenhas

Lúcia Braga
PDS

João Rodolfo
Prisco Viana

Socorro Gomes (PCdoB)
PSDB

ímas Murad
Jorge Uequed

Titulares

PTB

BLOCO
Daniel Silva
Fátima Pelaes
George Takimoto
Ivânio Guerra
José Egydio

Orlando Bezerra
Paulo Duarte
Pedro Corrêa
Rivaldo Medeiros

Nilton Baiano
Said Ferreira
Sérgio Arouca (PCB)
Zila Bezerra
PDT

Clóvis Assis
Liberato Caboclo

Fábio Raunheitti
João Mendes

Matheus Iensen
PT
Paulo Paim

Benedita da Silva
PDC

PMDB
Antonio Faleiros
Delcino Tavares
Euler Ribeiro
JórÍ'o de Barros

Osmânio Pereira

~air Bolsonaro

Munhoz da Rocha (PSDB)
PL

:Diogo Nomura
PSB
Célio de Castro

Paulo Portugal
Secretária: Mariã Inês de Bessa Lins
PDS

Célia Mendes
Heitor Franco

Ramal: 7018 a 7021
Jandira Feghali (PCdoB)

PSDB
Geraldo Alckmin Filho
José Linhares

Marco Penaforte

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE .4DMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO

PTB
Alceste Almeida
Joaquim Sucena

Roberto Jefferson
PT

Eduardo Jorge

Presidente: Dep. Amaury Müller (PDT-RS)
l' Vice-Presidente: Dep. Carlos Alberto Campista (PDTIRJ)
Z',Vice-Presidente: Dep. Jabes Ribeiro (PSDB/BA)
3' Vice-Presidente: Dep: Zaire Rezende (PMDB/MG)

João Paulo
PDC

Eduardo Matias

Titulares
Tuga Angerami (PSDB)
BLOCO

PL
José Augusto Curvo
PSB
.Jamil Haddad

Caldas Rodrigues
Edmar Moreira
Humberto Souto
Mário de Oliveira

Osvaldo Coelho
Ricardo Fiúza
Rubem Bento
Zé Gomes da Rocha

PMDB

PT
Zaire Rezende
3 vagas

Augusto Carvalho (PCB)
Marcelo Barbieri
Tidei de _Lima

José Fortunati

Edésio Passos
Ernesto Gradella
PDC

PDT

Jairo Azi

Osvaldo Reis

Carlos Alberto Campista

Amaury Müller
Beraldo Boaventura

PL
PDS

Aldo Rebelo (PC do B)
Felipe Mendes

Robson Tuma
Orlando Pacheco (BLOCO)

PSDB
Antônio Carlos Mendes Thame
Jabes Ribeiro

PSB
Jamil Haddad

Mauro Sampaio
Secretário: Antonio Luís de Souza Santana
Ramal: 6887/6990n004nOO7

PTB
Mendes Botelho

Maria Laura (PT)
PT

Paulo Rocha

Chico Vigilante
Paulo Paim
PDC

COMISSÁO DE VIAÇÁO E TRANSPORTES,

DESENVOLVIMENTO URBANO
E INTERIOR

Jonival Lucas

Jairo Bolsonaro

Presidente: Dep. Carlos Santana (PT/RJ)
I" Vice-Presidente: Dep. Nilmário Miranda (PT/MG)
2' Vice-Presidente: Dep. José Reinaldo (BLOCO-PFLlMA)
3' Vice-Presidente: Dep. Lúcia Braga (PDTIPB)

PL
Ricardo Izar
PSB

Titulares

Célio de Castro

BLOCO

Suplentes
BLOCO
Antônio dos Santos
Benito Gama
Efraim Morais
Eraldo Trindade

Freire Júnior
Ivânio Guerra
José Burnett
Sérgio Barcellos

.

José Múcio
José Reinaldo
Lael Varella
Paulo Romano
Pedro Irujo
Romel Anísio

Alacid Nunes
Antônio Barbará
César Bandeira
Efraim Moraes
Gustavo Krause
Jairo Carneiro
José Carlos Vasconcellos
PMDB

PMDB
Roberto Freire (PCB)
Wilson Campos
2 vagas

Hermínio Calvinho
Nilson Gibson
Renato Vianna
PDT

Haroldo Sabóia
1 vaga

Carlos Lupi
PDS

Lúcia Braga
Valdomiro Lima

Dércio Knop
Hagahús Araújo (PMDB)
Junot Abi-Ramia
PDS

José Diogo.
Telmo Kirst

Fernando Carrion
João Rodolfo

PSDB
Tuga Angerami

Jayme Santana
Sigmaringa Seixas

PSDB
PTB

.Carlos Santana (PT)

PDT

José Lourenço

Ibrahim Abi-Ackel
Jandira Feghali (PC do B )

Mário Martins
Mauro Miranda
Murilo Rezende
Nicias Ribeiro
Sérgio Naya

Aloízio Santos
Carlos Benevides
Carlos Scarpelini
José Maranhão
Laire Rosado
Leopoldo Bessone

1 Vaga

João Baptista Motta
Luiz Pontes

Munhoz da Rocha
Saulo CoelhC'

PTB
Francisco Rodrigues
Paulo de Almeida

PDC
Simão Sessim (Bloco)
1 vaga

Nilmário Miranda
Osvaldo Rei~ (PDC)

Eduardo Braga (PDC)

Ribeiro Tavares
PSB

Maria Luíza Fontenele

PDC
Jairo Azi

Sérgio Brito
PL

PT
Carlos Santana
Ernesto Gradella

Avenir Rosa

PTR

Osório Santa Cruz
Benedito Domingos
PL

Paudemey Avelino (PDC)

Valdemar Costa

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Ramal: 6973 a 6976

PSB
Roberto França

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

PTR
Carlos Camurça

Presidente: Dep. Maurício Campos (PL - MG)
l' Vice-Presidente: Dep. Aldir Cabral (PTB - RJ)
2' Vice-Presidente: Dep. Wilson Müller (PDT - RS)
3' Vice-Presidente: Dep. Jair Bolsonaro (PDC - RJ)

Suplentes
BLOCO
José Santana de Vasconcellos
Marcos Medrado
Murilo Pinheiro
NimSouza
Ronaldo Caiado (Sem Partido)
Vadão Gomes

Aracely de Paula
Caldas Rodrigues
Camilo Machado
Elísio Curvo
Humberto Souto
Ivan Burity
Jorge khoury

PMDB
Eliel Rodrigues
José Ulisses de Oliveira (PRS)
Henrique Eduardo Alves
Jório de Barros
Marcos Lima
Mauri Sérgio

Pinheiro Landim
Prisco Viana
Roberto Valadão
Sebastião Ferreira
1 vaga

Titulares
BLOCO

PMDB
Antônio de Jesus
Cid Carvalho
Etevalda Grassi de Menezes
Hélio Rosas

Laerte Bastos
Marino Clinger'

. Paulo Ramos
Wilson Müller

1 vaga

PDS
PDS
Maria Valadão
Oscar Travassos

Celso Bernardi
Fetter :Júnior

Heitor Franco

Fábio Meirelles
Fernando Carrion
PSDB
Mauro Borges (PDC)
Moroni Torgan

PSDB
Koryu lha
Oswaldo Stecca

João Fagundes
Manoel Moreira
Marcelo Barbieri
PDT

PDT
Edésio Frias
Edson Silva
Giovanni Queiroz

Paes Landim
Paulo Octávio
Roberto Magalhães
Vitório Malta

Alacid Nunes
Edmar Moreira
Mário de Oliveira
Orlando Bezerra

Paulino Cícero de Vasconcelos
Vittório Medioli

Rose de Freitas
PTB

Francisco Rodrigues

Aldir Cabral
PTB
Mendes Botelho
Wilmar Peres (Bloco)

Augustinho Freitas
Carlos Kayath

PT

PT
Eduardo Jorge
Eduardo Matias (PDC)

JoséCicote
Luci Choinacki

José Dirceu

Hélio Bicudo
PDC
. Jair Bolsonaro

PL

COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO
DESTINADA À APURAÇÃO
DA REFORMA ADMINISTRATIVA
DO BANCO DO BRASIL E
DO FECHAMENTO DE AGÊNCIAS
E POSTOS DE SERVIÇOS
DAQUELA INSTITUIÇÃO

Maurício Campos
PSB
Roberto França

Requerimento n° 1/91

Suplentes

Bloco
Fernando Freire
Fausto Rocha
Jesus Tajra

PRAZO: 18/4 a 16/9/1991
José Mendonça Bezerra
Luciano Pizzatto
Paulo Duarte
Vicente Fialho

Presidente: Odacir Klein
Vice-Presidente: Ruben Bento
Relator: Leomar Quintanilha

PMDB
Aloízio Santos
Euler Ribeiro
Ivo Mainardi
João Almeida

José Maranhão
Pinheiro Landin
1 vaga

Titulares
BLOCO

PDT
Carrion Júnior
José Carlos Coutinho

1 vaga

Freire Júnior - TO

Ruben Bento - RR
Osvaldo Coelho - PE
PMDB

PDS
Amaral Netto
João de Deus Antunes

Osvaldo Bender

João Henrique - PI
Odacir Klein - RS

José Dutra-AN

PSDB
André Benassi
Francisco Silva (PDC)

PDT
Paulo Silva
Beraldo Boaventura - BA

PTB
Carlos Kayath

PDS
Gastone Righi
Fernando Carrion -

RS
PSDB

PT
Paulo Delgado

Sandra Starling
João Faustino -

RN
PTB

PDC
José Marial Eymael

Nelson Marquezelli - SP
PL

PT

Robson Tuma
PSB

Paulo Bernardo - PR

Ariosto Holanda

PDC
Leomar Quintanilha - TO
PL

,Secretária: Marci Bernardes Ferreira
Ramal: 699R1700117002

Wellinton Fagundes - MT

Suplentes

Titulares

BLOCO

BLOCO
Elísio Curvo - MS

Aracely de Paula - MG
Efraim Morais - PB

Arnaldo Faria de Sá - SP

George Takimoto - MS
Ivânio Guerra - PR

PMDB

PMDB
Ronaldo Perim - MG

Aluizio Santos - ES
José Felinto - PR

Laprovita Vieira - RJ
Elias Murad - MG (PSDB - MG)

PDT
Eden Pedroso - RS

Valter Pereira - MS

PDT
Wilson Müller - RS

PDS
Fetter Júnior - RS

PSDB
Moroni Torgan - CE

PSDB
Adroaldo Streck - RS

PDS
Tereza Jucá - RR

PTB
Hilário Coimbra - PA

PTB
Eduardo Braga - AM

PT
Luiz Gushiken - SP

PT
Agostinho Valente - MG

PDC
Paulo Mandarino - GO
PL
Ribeiro Tavares - BA

PDC
Pauderney Avelino - AM
PL
Robson Tuma - SP

ReuniõesLocal - Anexo II, Plenário nO 13
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho: 311-7060

Suplentes
BLOCO

COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A
IMPUNIDADE DE TRAFICANTES
DE DROGAS NO PAÍS, BEM COMO
O CRESCIMENTO DO CONSUMO

OUo Cunha - PR

Iberê Ferreira - RN
Jairo Carneiro - BA
PMDB

Wanda Reis - RJ

Nilson Gibson - PE
Pedro Tassis - MG
PDT
Clovis Assis - BA
PSDB

Requerimento nP 3/91
Osmânio Pereira - MG
Prazo: 19-4 a 16-8-91
Presidente: Elias Murad
Vice-Presidente: Pauderney Avelino
Relator: Moroni Torgan

PDS
Oscar Tavassos - MT

PT

PTB
Paulo Delgado

Alceste Almeida - RR
PT

PDC
Pauderney Avelino

Hélio Bicudo - SP
PDC

PL
João Mellão Neto

José Maria Eymael - SP

PSB

PL
Ricardo Izar - SP
Reuniões: Plenários 13 ou 17 do Anexo II
Secretário: Lázaro Pedro Silvério - Ramal: 7056

COMISSÃO PARLAMENTAR DESTINADA
A OFERECER A MESA ESTUDOS
E SUGESTÕES OBJETIVANDO AO
APERFEIÇOAMENTO DOS TRABALHOS
ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS
DA CÂMARA. (Ato da Mesa n° 2/90)
Supervisor: Deputado Inocêncio Oliveira Coordenador: Deputado Miro Teixeira
Relator: Deputado Nelson Jobim
Sub-relatores: Deputado Adylson Motta
Deputado Tony Gel

(Art. 2". § I'!, do Aro da Mesa n' 2. de 1991)
Luiz Piauhylino

COMISSÃO MISTA INCUMBIDA
DE REVER AS DOAÇÕES,
VENDAS E CONCESSÕES
DE TERRAS PÚBLICAS

1" Secretário

(Art. 51 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias)

Titnlares

BLOCO
Eraldo Tinoco - PFLlBA
Messias Goís - PFLlSE
José Burnett - PRN/MA

Roberto Magalhães - PFLlPE
Sandra Cavalcanti - PFLIRJ
Tony Gel- PRN/PE
PMDB
Luiz Henrique
Luís Carlos Santos

Nelson Jobim
Antônio Britto

PDT
Miro Teixeira
Regina Gordilho

Deputados

Senadores

Flaviano Melo
Antonio Mariz
Onofre Quinan
Júlio Campos
Odacir Soares
João Rocha
Chagas Rodrigues
Albano Franco
Louremberg Nunes Rocha
Darcy Ribeiro
Epitácio Cafeteira

Jonas Pinheiro
Gilson Machado
Edmar Moreira
Carlos Scarpelini
Hermínio Calvinho
Edmundo Galdino
Oscar Travassos
Francisco Rodrigues
Amaury Müller
Valdir Ganzer
Pauderney Avelino

PDS

Suplentes
Adylson Motta
Bonifácio de Andrada
PSDB
Rubens Bueno

Magalhães Teixeira
PTB
Carlos Kayath

Rodrigues Palma

Alfredo Campos
Meira Filho
José Richa
José Eduardo
Júnia Marise
Prazo: 5-10-91

Arno Magarinos
Derval de Paiva
Paulo Silva
Ibrahim Abi-Ackel
Carlos Cardinal

COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA
DE INQUÉRITO DESTINADA
A INVESTIGAR IRREGULARIDADES
NA PREVIDÊNCIA SOCIAL
(Requerimento n'! 446191-CN)
Composição
Presidente: Senador Amazonino Mendes
Vice-Presidente: Deputado Sérgio Gaudenzi
Relator: Deputado Maurílio Ferreira Lima

Titulares

BLPFI.JPRNJPSC/PMN/PST
Getúlio Neiva - MO

Arno Magarinos - RS
Orlando Bezerra - CE
PMDB

l.aire Rosado - RN

Antônio de Jesus - GO
Armando Costa - MG

Titulares

PDT
Márcia Cibilis Viana - RJ

Senadores
Ruy Bacelar
Cid Sabóia de Carvalho
Divaldo Suruagy
Nabor Júnior
Elcio Álvares
Odacir Soares
Carlos Patrocínio
Almir Gabriel
Beni Veras
Jonas Pinheiro
Nelson Wedekin
Ney Ma,ranhão
Amazonino Mendes
Esperidião Amin
Eduardo Suplicy

Deputados
José Egydio
Arnaldo Faria de Sá
Luiz Carlos Hauly
Maurílio Ferreira Lima
Sérgio Gaudenzi
Reinhold Stephanes
Osvaldo Melo
Jackson Pereira
Cardoso Alves
Eduardo Jorge
Francisco Silva
Célio de Castro
Jandira Feghali
Eurides Brito

Suplentes
Senadores
Alfredo Campos
CesarDias
AmirLando
Hydekel Freitas
Dario Pereira
Meira Filho
Teotônio Vilela Filho
Wilson Martins
Valmir Campelo
Lavoisier Maia
Júnia Marise
Ivanio Guerra
Gilson Machado

Députados
Flávio Rocha
Eduardo Moreira
Nilton Baiano
Regina Gordilho
Marcelino Romano
Geraldo Alckmin Filho
Paulo Almeida
Paulo Rocha
Eduardo Braga
José Augusto Curvo
Luiz Piauhylino
Aldo Rebelo
Reditário Cassol

Designação da Comissão: 4-4-91
Prazo: 18-5-91

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A EXAMINAR AS
CAUSAS DA FOME E A IMINENTE AMEAÇA
À SEGURANÇA ALIMENTAR
Requcrimcnto na 5-91

Prazo: 10-5 a 6-9-91

Presidente: Annando Costa
Vice-Presidente: Getúlio Nciva
Relatora: Márcia Cibilis Viana

PDS
Ângela Amin - SC
PSDB

Wilson Moreira - PR

PTB
Nobel Moura - RO
PT

Jaques Wagner - RA

PDC

José Maria Eymael - SP

PL
José Augusto Curvo - MT
Suplentes
BLPFLJPRNJPSCJPMN/PST
CamUo Machado - MG
Jorge Khoury - BA

Ivan Burity - PB
PMDB
Jório de Barros - ES

I\delaide Neri - AC
lvandro Cunha Lima - PR
PDT
Remido Roaventura - RA
PDS
IIeitor Franco - SP
PSDB
Ernani Viana - CE
PTB
Tadashi Kuriki - SP
PT
Pedro Tonelli - PR
PDC
I..eomar Quintanilha - TO
Reuniões:
l.ocal: I\n",o II - Plenário 13 ou 17
Ramal: 7054

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR AS ORIGENS,
CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS DA VIOLÊNCIA
NO CAMPO BRASILEIRO.

PMDB
Delcino Tavares - PR
Eliel Rodrigues - PA

Luiz Tadeu Leite - MG
PDT

Regina Gordilho - RJ
REQUERIMENTO N" 02/91

PDS
Hugo Biehl - SC

Prazo: 10/05 a 07/10/91

PSDB

Presidente: Deputado Roberto Rollemberg/SP
Vice-Presidente: Deputada Socorro Gomes/PA
Relator: Deputado Jonas Pinheiro/MT

Jabes Ribeiro - BA
PTB
Nelson Trad - MS
PT
Valdir Ganzer - PA

Titulares

PDC
Paulo Mourão - TO
BLPFL
Vadão Gomes -SP

Jonas Pinheiro - MT
Roberto Magalhães - PE
PMDB
Antonio Faleiros - GO
Socorro Gomes (PCdoB) - PA

Roberto Rollemberg - SP

PDT
Giovani Queiroz - PA
PDS
Fábio Meirelles - SP

Reuniões:
Local: Anexo lI, Plenários 13 ou 17
Telefone: 7060
Secretário:

COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO
DESTINADA À VERIFICAR
A EXISTÊNCIA DE AEROPORTOS
CLANDESTINOS E A
ATUAÇÃO DE MISSÕES RELIGIOSAS
ESTRANGEIRAS NA ÁREA DE GARIPAGEM
DE RORAIMA, PROVOCANDO A
INTERNACIONALIZAÇÃO DA AMAZÔNIA

PSDB

Requerimento n" 4/91

Flávio Aros - PR

Prazo: 22-05 a 19-10-91
PTB
Presidente: Deputado Átila Lins
Vice-Presidente: Deputado João Fagundes
Relator: Deputado Avenir Rosa

Cardoso Alves - SP
PT
Alcides Modesto - BA

Titulares
PDC
BLOCO

Osório Santa Cruz - GO
Gilvan Borges - AP

Átila Lins - AM
Ruben Bento -RR

PL
Ribeiro Tavares - BA

PMDB
João Fagundes - RR
Zila Bezerra - AC

Suplentes

PDT

BLPFL
Benedito de Figueiredo - SE
José Falcão - BA

Nicias Ribeiro - PA

Romel Anísio - MG
Beth Azize_-_AM
José Diogo - PA

P_D_S

I·

.

PSDB

COMISSAO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS
PúBLICOS E FISCALIZAÇAO

Tuga Angerami - SP
PTB

5-6-91
Presidente: Senador Ronaldo Aragão (PMDB/RO)
1.0 Vice-Presidente: Deputado Sérgio Gaudenzi
(PDT/BA)

Júlio Cabral - RR
PT

2.0 Vice-Presidente: Senador Teotônio Vilela Filho

Lourival Freitas - AP

(PSDB/AL)

PDC
Avenir Rosa - RR

3.° Vice-Presidente: Deputado Osvaldo Melo

(PDS/PA)

PL
Jarvis Gaidzinski - SC

TITULARES

Suplentes
BLOCO PFL/PRN/PSC/PMN/PST

PFL
João Teixeira - MT
Ézio Ferreira - AM

Edmar Moreira - MG

PARTIDO
PMDB
Paulo Titan - PA
Mauri Sérgio - AC

Fernando Diniz - MG

PDT
Aroldo Góes - AP
PDS
Célia Mendes - AC
PSDB
Sigmaringa Seixas - DF
PTB
Francisco Rodrigues - RR
PT
Ricardo Moraes - AM
PDC
Paudemey Avelino - AM

ReuniõesLocal: Anexo 11, Plenário n'
'Secretária: Maria de Fátima Moreira de Carvalho: 3117057

Deputados
Parlamentar

UF

Gab.

Fone

Antonio Bãrbara

PR

737

223-1395

Antonio dos Santos

CE

406

223-1743

Christovam Chiaradia MG

658

223-6543

Cleonâncio Fonseca

SE

824

223-9398

Eraldo Tinoco

BA

310

,225-1765

Evaldo Gonçalves

PB

833

Flãvl0 Palmier da
Veigá
Francisco Dornelles

RJ

246

223-7398
i

:223-2095
I

RJ

512

223-4593

Iberê Ferreira
João Alves
Jonas Pinheiro

RN

609
630
441

223-1348
223-0498
223-6993

José Burnett

MA

José Carlos
Vasconcellos

PE

543
915

223-9499
226-5712

Luiz Dantas

AL

·370

223-3555

Messias Góis

SE

723

223-7548

BA
MT

!'TLÜson Morro

EC;

():"'~'ldo

PE

418
444

p'~

500

8A

818
2'27
554
301
806

223-9395
223-6845
223-9484
226-6272
225-3242
223-8893
223-5843
223-3095

558
710
929
702
307
612
*478
827
552
226
236
956

223-0198
223-7148
223-7743
223-5598
223-8245
223-3448
224-9735
226-3917
223-6348
226-0909
223-0643
223-1698

cc·t"~n,o

PE'.es Landim
r .: ~~ ~~{) Trujo
Rivaldo Medeiros
Roseana Sarney
Sl"'~gi() Barcellos
W':rner Wll'.nc1cl'el

PR
MA

AP

PR
RN
MA
PR
!.'A

NiG
BA
SP
BA
.~:J:. ~<\ 1"\1r1""~1 1\{'!.,<:1.!1'::ln SP
MG
José Geraldo
PB
José Maranhão
Ll';'C I?OQ8rto Ponte
RS
Luiz Viana Neto
BA
AC
Mauri SérglO
Nilson Gibson
PE
C.,..
n"hciro Landim
Renato Vianna
SC
Rita Camata
ES
Sérgio Naya
MG
Vago
Vago
PDT
SP
Beto Mansur
RS
Carlos Cardinal
PR
Elio Dalla-Vecchia
Francisco Evangelista PB
PA
Giovanni Queiroz
AL
Mendonça Neto
Paulo Portugal
RJ
BA
Sérgio Gaudenzi

913

223-7295

*568
410
636
639
905
435

226-6991
223-9893
223-7643
223-3693
223-9945
223-2943

837
*277
916
442
534
258
516
320

223-4348
225-4741
224-2419
223-8443
223-9643
223-9443
223-2990
223-4395

*469
526
654
745
311
640
809
254

225-7790
223-5298
223-5545
223-7731
223-7545
223-4398
223-0945
223-7543

648
Aócio Neves
MG
Geraldo Alckmin
SP
656
Filho
238
CE
Marco Penaforte
,', G8.binete localizado no Anexo m

223-2298
223-6945

..

PDS
Carlos Azambuja

, Fábio IVleirelles

Felipe Mendes
Francisco Diógenes
José Lourenço
José Luiz Maia
Osvaldo Melo
Ruberval Pilotto

RS
SP
PI
AC
BA
PI
PA

se
PSDB

223-5348

ES

514

223-9048

Róse de Freitas
Saulo Coelho
Sigmaringa Seixas

ES
MG
DF

960
602
454

223-1493
224-4569
223-3593

218
628
912
304
448
920

223-2493
223-5593
223-0793
224-1752
226-6917
223-9943

954
825
*371
237
211
706

223-0095
223-8743
225-6399
223-4845
223-3430
225-2162

PTB
Carlos Kayath
Fábio Raunheitti
Félix Mendonça
Francisco Rodrigues
José Elias
Nelson Marquezelli

PMDB
Aluizio Al\'es
Cid Carvalho
1"':'1 c::"' o rr;~v·3.rt~~Domingos Juvenil
Fernando Diniz
Geddel Vieira Lima
Hélio Rosas
João Carlos Bacelar

Paulo Hartung

PA
RT
BA
RR
1\·18

SP

Vago
PT

-

Alcides Modesto
Aloizio Mercadante
Eduardo Jorge
I;'ma Passoni
!r."':;·'

Pa1.,i~O

José Dirceu

BA
SP
SP
SP
I'.-1G
SP
PDC

Eduardo Braga
Frlmcisco Coelho
Jonival Lucas
PaUlo Mandarino

AM
MA
BA
GO
PL
Jones Santos Neves ES
Maurício Campos
MG
Valdemar Costa Neto SP
PSB
Luiz Piauhylino
PE
Sérgio Guerra
PE
PC do B
Haroldo Lima
BA
PTR
Carlos Camurça
RO
Israel Pinheiro

PRS
MG

256
525
815
862

223-3540
223-9498
223-6245
223-7448

327
239
542

223-1643
223-4648
223-9793 -

224
426

226-7661
223-6398

456

223-6693

342

223-3584

540

226-3631

TITULARES
Senadores
PMDB
Gab.
UF

Parlamentar
RR
César Dias
PA
Coutinho Jorge
AC
Flaviano Melo
Irapuan Costa Júnior ao

* 43
* 26
* 14
* 16

Fone,

224-2855
226-3479
321-5365
224-6623

João Calmon
Mansueto de Lavor
Onofre Quinan

ES
PE

ao

** 06
* 25
* 32

Ronaldo Arajão
Ronan Tito

RO

**08

223-2492

MG

Ed.Pr.

224-1803

226-3303
311-3182/83
224-6834

PFL
Alexandre Costa
Carlos Patrocínio
Dario Pereira
Guilherme Palmeira
Henrique Almeida
Hugo Napoleão
Lourival Baptista

MA

TO
RN
AL

AP
PI
SE
PSDB
PA
PI
PR

*** 50
05
Ed. Pro
Ed. Pro
* 38
** 04
*** 56

* 42
Almir Gabriel
* 17
Chagas Rodrigues
*** 49
José Richa
*08
Teotônio Vilela Filho AL
PTB
MT
30
Louremberg Nunes
Rocha
RR ...... 01
Marluce Pinto
DF
Valmir Campelo
• 48
PDT
Magno Bacelar
MA
54
Mnurido Corrêa
.* 03
DF

**.

224-7934
224-4366
223-0313
223-6792
224-5009
224-1953
224-8262
224-4389
3H-3167/68
224-0059
223-5100
223-8834
224-3953
225-7379
224-1934
224-2903

Albano Franco
Aureo Mello

PRN
**** 06
SE
AM
* 40

Gerson Camata

ES

* 12

224-9853

Lucídio Portella

PDS
PI

• 15

226-2588

224-8208
223-0315

PDC

Eduardo Suplicy

PT/PSB
SP
Ed. Pro

224-9934

* Gabinete localizado no Anexo m
** Gabinete localizado na Ala Afonso Arinos
*** Gabinete localizado na Ala Tancredo Neves
SUPLENTES
Deputados
BWCO PFL/PRN/PSC/PMN/PST
Parlamentar
Alacid Nunes
Arno Magarinos
Aroldo Cedraz
Ézio Ferreira
Flávio Derzi

Freire Júnior

George Takimoto
Gilson Machado
Humberto Souto
Jorge Khoury
José Carlos Aleluia
José Múcio Monteiro
l\1:aluly Netto
i:v.Ianoel Castro
Osório Adriano
Otto Cunha
Ricardo Murad
Rubem Medina
Ruben Bento
Simão Sessim
Tony Gel
Vadão Gomes
Zé Gomes da Rocha

TO

601

225-2071

MS
PE
MG
BA
BA
PE
SP
BA
DF
PR

635

223-9543
223-2695
223-0395
223-3298
223-9693
223-0098
223-9399
223-3518
223-5743
223-5148
223-4245
226-2937
226-2375
223-8348
223-9448
223-6298
224-0769

MA
RJ

RR
RJ
PE
SP
GO

334
914
21?
856
458

219
760
446
662
354
610
524
709
423
750
748

* Gabinete localizado na Ala Teotônio Vilela
** Gabinete localizado na Ala Afonso Arinos
,,*** Gabinete localizado na Ala Nilo Coelho
~**** Gabinete localizado no Anexo I 27.0 andar
Antônio Brítto
C~'trlos Benevides
Eduardo Moreira
Etevalda Grassi de
Menezes
Ivandro Cunha Lima
João Fagundes
João Henrique
José Dutra
José Thc::naz Nonô
Jurandyr Paixão
Marcos Lima
Nicias Ribeiro
Nilton Baiano
Said Ferreira
\"alt::r Pereira
Zila Eezerra

PMDB
RS
CE
SC
ES

PB

RR
PI
AM
AL
SP
MG
PA
REi

PR
MS
AC

518
926
616
213

223-7443
321-3488
223-8198
223-4095

605
550
617
943
812
*569
220
*278
618
*583
618
510

223-9457
223-0593
226-6119
223-4048
225-1932
223-3741
225-1951
225-5048
223-5245
223-7735
223-5245
223-6598
Vago
Vago

646
*586
726
944
660
439
272
830

223-5048
226-9817
223-8148
223-1048
223-8493
223-5945
224-0310
223-1448

Vago
Vago
PDT

UF

Gab.

Fone

PA
RS
BA
AM
MS

519
839
312
515
934

223-3550
224-1215
223-9245
223-7943
223-5643

Beth Azize
Clovis Assis
Edson Silva
Eduardo Mascarenhas
Haroldo Sabóia
Luiz Girão
Miro Teixeira
Paulo Ramos

AM
BA
CE
RJ
MA

CE
RJ
RJ

PDS
Carlos Virgfiio
lIdevaldo Alves da
Silva
Ibrahim Abi-Ackel
João de Deus
Antunes
Marill. Valadão
Osvaldo Bender
Roberto Campos
Teresa Jucá

CE
SP

537
343

223-3455
226-1472

MG
RS

319
720

223-8543
321-1705

GO

520
*274
629
401

223-2498
224-9033
223-5395
223-2348

RS

RJ
RR
PSDB

744
Adroaldo Streck
RS
850
Flávio Arns
PR
BA
214
Jabes Ribeiro
356
CE
Mauro Sampaio
536
CE
Sérgio Machado
562
SP
Tuga Angerami
819
PR
Wilson Mordra
Gc"bll1e~e localizado no Anexo UI

223-8943
223-2893
223-6843
311-5356
223-2448
223-8448
223-3098

PTB
Annibal Teixeira
Luiz Moreira
Matheus Iensen
Nobel Moura
Rodrigues Palma
Valdenor Guedes

MG
BA
PR
RO
MT
AP
PT

Js,sf. Fortunati
Lourival Freitas
Maria Laura
Paulo Bernardo
Pedro Tonelli
Valdir Ganzer

ns

Avenir Rosa
Frü.n(;isco Silva
Os6rio SUl1ta Cruz
Pedru Novais

AP
DF

PR
PR
PA
PDC
RR
RJ

450
729
641
835
528
848

223-1845
223-9548
223-5543
223-0248
223-9598
223-3548

*372
*574
*475
*379
*585
*434

224-0403
225-0470
225-2737
225-4664
226-0622
225-3198

437
716
644
813

223-8048
225-2601
223-8548
223-6548

GO
MA
PL
Nelson Bornier
936
RJ
Ribeiro Tavares
BA
812
Wellington Fagundes MT
523
PSB
Célio de Castro
MG
462
Uldurico Pinto
BA
* 269
PC do B
Aldo Rebelo
924
SP

Benedito Domingos
José Ulisses de
Oliveira

PTR
DF
PRS
MG

945

223-7942

250

223-5648

Gab.

.... 58
* 35
* 45
** 02

Fone
224-4903
225-1628
224-6997
226-3488

224-3884
226-7238
224-3373

SUPLENTES
Senadores

PMDB
Parlamentar
Alfredo Campos
Amir Lando
Antônio Mariz
Cid Sabóia de
Carvalho
Divaldo Suruagy
José Fogaça
:.n:árcio Lacerda

RS
MT

• 47
"'* 07
* 46

Pedro Simon

RS

*18

UF
MG
RO
PB
CE
AL

226-4693

Ruy Bacelar
BA
224-4684
'" 05
.. Gabinete localizado no Anexo lU
** Gabinete localizado na Ala Afonso Arinos
,,,", G.".binete localizado na Ala Tancredo Neves

PFL
Francisco Rollemberg
Hydekel Freitas
João Rocha
Júlio Campos
Meira Filho
Odacir Soares

SE
RJ
TO
MT
DF
RO

Raimundo Lyra

PB

*
Ed.
*
*
*
*

24
Pro
13
36
39
29

! 19

225-8515
224-2934
224-4270
224-4059
225-8257
224-7434
224-9834

PSDB
Beny Veras

CE

* 04

224-2884

Jutahy Magalhães
Mário Covas
Wilson Martins

BA
SP
MS

*** 53
*** 51
* 34

224-9803
224-9903
224-0953

! Gabinete localizado na Ala Alexandre Costa
* Gabinete localizado no Anexo UI

*** Gabinete localizado na Ala Tancredo Neves
223-3148
224-4493
223-7945
224-7419
226-3641
223-3813

Jonas Pinheiro
José Eduardo
Levy Dias
Lavoisier Maia
Nelson Wedpl~in

PTB
AP **** 10
PR **** 08
* 28
MS
PDT
RN

se

Ed. Pro
* 11

226-4392
311-4059
224-3059
224-11184

224-7834

PRN

Júnia Marise
Saldanha Derzi

MG
MS

PT

226-6939
223-3019

'" 02
! 01

Sandra Starling

José Fortunati
PDC

Leomar Quintanilha

Sérgio Brito

PDC
Amazonino Mendes'

AM

PL

224-2009

.. 44

serviço de comissões especiais

PDS
Esperidiáo Amin

se

'"

23

224-8037

***

59

223-1549

PT/PSB
José Paulo Bisol

RS

Secretária: Myrna Lopes Pereira de Oliveira
Endereço: Sala 16 - Anexo II - Câmara dos Deputados
Fones: 311-6938/6939/6940 (Secretaria)
223-2945 (Presidente)
311-6937/6941/6942/6943
Assessoria: Dr. Roberval (CD): 311-66821 (SF): 311-3318

* Gabinete localizado na Ala Alexandre Costa
* Gabinete localizado na Ala Teotônio Vilela
** Gabinete localizado na Ala Afonso Arinos

RESOLUÇÃO N° 02/91

Presidente: Deputado AÉRCIO DE BORBA (PDS)
1" Vice-Presidente: Deputado JOSÉ MOURA (BLOCO)
2" Vice-Presidente: Deputado TIDEI DE LIMA (PMDB)
Relator: Deputado ARTUR DA TÁVOLA
Suplentes
BLOCO PARLAMENTAR
Carlos Ratinho Massa

Gustavo Krause
Raul Belêm

Arolde de Oliveira -RJ
Fátima Pelaes - AP

PMDB
Cf:lio de Castro (PSB) - MG
Jurandir Paixão - SP
PDT
Regina Gordilho - RJ
PDS
Cf:lia Mendes - AC
PSDB
Paulo Hartung - ES
PTB
Marilu Guimarães - MS
PT
Benedita da Silva - RJ
PDC
Eduardo Braga - AM
PL
Robson Tuma - SP

Salatiel Carvalho - PE
Cleto Falcão - AL
Rita Camata - ES

Laerte Bastos - RJ I

Vago

Suplentes

PMDB
Antônio Britto
Luiz Carlos Hauly
Roberto Rollemberg
Ronivon Santiago

Aloísio Vasconcelos
Henrique Eduardo Alves
Odacir Klein
Tidei de Lima

BLPFL

Beto Mansur
Carlos Lupi

PMDB
Paulo Ramos
Paulo Portugal

PDS
Osvaldo Melo
Ruberval Pilotto

Aécio de Borba
celso Bernardi
PSDB
Artur da Távola

Costa Ferreira - MA
Marcos Medrado - BA

Orlando Bezerra - CE
Paulo Duarte - se

PDT

Jorge Uequed

José Belato - MG
Said Ferreira - PR

Paulo Almeida

Wanda Reis - RJ
PDT
Marino elinger - RJ

L1icia Braga - PB

PDS

Teresa Jucá - RR

PTB
Onaireves Moura

PRAZO: 30.05 a 27.09.91

Presidente: Rita Camata
Vice-Presidente: Laerte Bastos
Relator: Fátima Pelaes

BLPFL

COMISSÃO ESPECIAL PARA DAR PARECER
SOBRE O PROJETO DE LEI N9 965, DE 1991,
QUE "INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE
DESPORTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Titulares

secretário: Antonio Fernando Borges Manzan
Anexo II - Sala nO 10 - Mezanino· Tels. 223-8289 e R7052
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR
O EXTERMíNIO DE CRIANÇAS
E ADOLESCENTES.

Titulares

*** Gabinete localizado na Ala Tancredo Neves
**** Gabinete localizado na Ala Nilo Coelho

Armando Faria de Sá
Benito Gama
Eraldo Tinoco
José Moura

Valdemar Costa

Nelson Bornier

Flávio Ams - PR

PTB
Augustinho Martins - MT

PL
Ricardo Izar - SP

PT
Hélio Bicudo - SP
PDC
Jair Bolsonaro - RI

Reuniões:
Local: Plenários das CPls
Telefone: 311-7050
Secretário: Ana Clara

REVISTA DE INFORMAÇAD
LEGISLATIVA N9 107
(julho a setembro de 1990)
Está circulando o n9 107 da Revista de Informação Legislativa, periódico trimestral de
pesquisa jurídica editado pela Subscretaria de Edições Técnicas do Senado Federal.
Este número, com 340 páginas, contém as seguintes matérias:
Medidas provisórias - Rual Machado Horta
Os serviços de telecomunicações na Constituição Brasileira de 1988 - Gaspar Vianna
A Constituição de 1988 e o sistema financeiro
nacional - Amoldo Wald
A autonomia universitária e seus limites jurídi.
cos - Giuseppi da Costa
A aposentadoria dos servidores na Constituição
de 1988 - Palhares Moreira Reis
Direito urbanístico e limitações administrativas
urbanísticas - Oiogo de Figueiredo Moreira Neto
Controle parlamentar da administração - Odete
Medauar
Observações sobre os Tribunais Regionais Federais - Adhemar Ferreira Maciel
O recurso especial e o Superior Tribunal de Justiça - Sálvio de Figueiredo Teixeira
Tribunal de Contas e Poder Judiciário - Jarbas
Maranhão
Jurisdição e competência: nota sobre o sentido
histórico-político da destinção - Nelson
Saldanha'
A atuaç?o dos procuradores da República no
atual contexto de competência jurisdicional
federal em tema de combate a entorpecentes - Vitor Fernandes Gonçalves

À venda na Subsecretaria
de Edições Técnicas Senado Federal, Anexo I, 22 9 andar Praças dos Três Poderes,
CEP 70160 - Brasília, DF Telefones: 311-3578 e 311-3579

Conceito de "underselling" ("dumping") dentro
do Anteprojeto da nova Lei Antitruste Mário Roberto Villanova Nogueira
Os direitos de autor e os que lhes são conexos
sobre obras intelectuais criadas ou interpretadas sob o regime de prestação de serviços - José Carlos Costa Netto
Bem de família - Zeno Veloso
Fundamentos da arbitragem no Direito brasileiro
e estrangeiro - Jorge Barrientos Parra
"Lobbies" e grupos de pressão como agentes
de informação para o Poder Legislativo Yamil e Sousa Dutra
Desequilíbrios regionais no atendimento às demandas de educação - Edivaldo M. Boaventura
A biblioteca legislativa e seus objetivos - Eduar-.
do José Wense Dias
Recepción de la sociedad unipersonal de responsabilidad lil]1itada en el Provecto de Unificación Civil y Comercial en Argentina. Protección de los acreedores - Or. Daniel E.
Moeremans
La influencia de la Jurisprudencia dei Tribunal
Europeo de los Derechos Humanos en la
Jurisprudencia dei Tribunal Constitucional
Espanol - Antonio M? Lorca Navarre.te

Assinatura para 1991
(n 9S 109 a 112):

Cr$ 4.500,00

Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edições
Técnicas do Senado Federal 'ou de vale postal remetido à Agência ECT Senado Federal - CGA
470775.

REVISTA DE INFORMAÇÃO
LEGISLATIVA N9 110
(abril a junho de 1991)
Está circulando o n 9 110 da Revista de Informação Legislativâ, periódico trimestral de pesquisa
jurídica, editada pela Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal.
Este número com 398 páginas, contém as seguintes matérias:

Assinatura para 1991 (n 9 109 a 112).
COLABORAÇÃO
A primeira Constituição Republicana do Brasil Alcides de Mendonça Lima
..
Tarefa dos partidos políticos no processo de integração da América Latina - André Franco Montoro
.
Os actos legislativos no Direito Constitucional Português -Jorge Miranda
..
Konrad Hesse: Uma nova crença na Constituição
-Inocêncio Mártires Coelho
..
Os Direitos Humanos como limitações ao poder
constituinte - Leomar Barros Amorim de Sousa

Cr$ 4.500,00

Auditoria e avaliação da execução - Rosinethe
Monteiro Soares
..
Soberania do Poder J.udiciário -Antãnio de Pádua
Ribeiro
.
O Poder Normativo da Justiça do Trabalho - Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena
..
A Escola Judicial ~ -Sálvio de Figueiredo Teixeira

.

.

Da constitucionalidade do IJl0queio de valores Adriano Perácio de Paula ."
..

Revisão constjtucional- Geraldo A taliba
..
Direito Constitucional Brasileiro (Reflexões sobre
aspectos elementares) - Sebastião Baptista Affonso
.
Mandado de injunção - Marcelo Duarte
..

O Programa Brasileiro de Privatização de Empresas Estatais - Marcos Juruena Villela Souto .........
Tratamento jurídico dispensado no Brasil ao capital estrangeiro - Werter R. Faria
..
Agricultura e inflação sob o capitalismo periférico
- Mauro Márcio Oliveira
.
A pau e pedra: notas sobre o vandalismo -José
Arthur Rios
..

As Medidas Provisórias no Sistema Jurídico-Constitucional Brasileiro -Fran Figueiredo
.

Dois momentos decisivos na vida de Rui Barbosa
-Rubem Nogueira
-:
.

Aspectos do Regime Constitucional da Desapropriação - Vitor Rolf Laubé
..
A liberdade de expressão e a propaganda eleitoral
ilícita - Geraldo Brindeiro
..
Questões e direitos relativos à mulher nas Constituições do Brasil e de Minas Gerais -Anamaria
Vaz de Assis Medina
..
Fundações privadas instituídas pelo Poder Público
-Adilson Abreu Dallari
.

PESQUISA -

Lei inglesa de proteção ao consumidor, 1961 ........
Lei ingles~ ,de segurança do consumidor, 1978
Emenda à lei inglesa de segurança do consumidor,
1986
.
Obras publicadas pela Subsecretaria de Edições
Técnicas
..

À venda na Subsecretaria de Edições Técnicas dos Três Poderes, CEP 70160 -

Brasília, DF -

Direito Comparado

Senado Federal, Anexo I, 229 andar Telefones: 311-3578 e 311-3579

Praça

Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edições Técnicas
do Senado Federa4 ou de vale postal remetido à Agência ECT Senado Federal - CGA 470775.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
PREÇO DE ASSINATURA
(Inclusas as despesas de correio via terrestre)

SEÇÃO I (Cimara doa Deputados)
~~~1JrIlI •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Cr$ 5.770,57

SEÇÃO 11 (Senado Federal)

~~~1JrIlI •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Cr$ 5.770,57_

J. avulso

Cr$

117,93

Os pedidos devem ser acompanhados de cheque pagável
em Brasília, Nota de Empenho ou Ordem de Pagamento pela
CéiiP Econômica Federal - Agência -

P~-CEGRAF,

conta

corrente n 9 920001-2, a favor do

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
Praça dos Três Pod~ - Brasília - DF
CEP:70160
Maiores infonnações pelos telefones (061) 311-3738 e 311-3728
na ~upervisãode Assinaturas e Distribuição ele Publicações - Coordenação
de Atendimento ao Usuário.

Centro Gráfico do Senado Federal
Caixa Postal 07/1203
Brasília - DF

EDIÇÃO DE HOJE: 120 PÁGINAS

r

