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MENSAGENS

Mensagem n° 311, de 1993 (Do Poder Executivo)
- Solicita a retirada da Mensagem n9 198, de 1993, que
"Submete à consideração do Congresso Nacional os nomes
dos Srs. Wando Pereira Borges, Secretário-Executivo do
Ministério da Fazenda, e Sidônio Cardbso Naves, Assessor
do Secretário-Executivo, para integrarem, em substituição
aos Srs. Emílio Humberto Carazzai Sobrinho e Fernando
de Holanda Barbosa, como membros efetivo e suplente,
respectivamente, a Comissão Diretora do Programa Nacio
nal de Desestatização", tendo em vista as alterações na
composição da equipe ministerial.

Mensagem n~ 330, de 1993 (Do Poder Executivo) 
Solicita seja cancelada a urgência pedida com apoio no
§ 1~ do art. 64 da Constituição Federal para o Projeto
de Lei n9 3.718, de 1993, que "dispõe sobre a transformação
da Central de Medicamentos - CEME, e dá outras provi
dências.

Mensagem n9 340, de 1993 (Do Poder Executivo) 
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons
tante da Portaria n° 615, de 20 de maio de 1993, que "auto
riza o Governo do Estado da Paraíba a executar, por inter
médio da Rádio Tabajara-Superintendência de Radiodi
fusão, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba".

PROJETOS APRESENTADOS

Projeto de Lei Complementar n~ 157, de 1993 (Do
Sr. Fernando Carrion) - Eleva o número de coeficientes
para distribuição do Fundo de Participação dos Municí
pios-FPM.

Projeto de Lei n" 3.820, de 1993 (Do Sr. Nelson Mar
quezelli) - Estabelece critérios de parcelamento dos débi
tos das Prefeituras Municipais para com o Instituto Nacio
nal do Seguro Social- INSS.

Projeto de Lei n° 3.821, de 1993 (Do Sr. Giovanni
Queiroz) - Altera a área da Floresta Nacional de Tapajós,
para dela excluir o Município de Aveiro, no Estado do
Pará.

Projeto de Lei n~ 3.824, de 1993 (Do Sr. Valdir Colat
to) - Regulamenta o inciso V do art. 203 da Constituiçao
Federal.

Projeto de Lei n" 3.825, de 1993 (Do Sr. José Luiz
Clerot) - Dispõe sobre assistência social a ser prestada
pela União, Estados, Municípios e pelo Distrito Federal,
nos termos dos arts. 203 e 204 da Constituição Federal.

Projeto de Lei n~ 3.826, de 1993 (Do Sr. Valdir Colat
to) - Permite a declaração do estado civil solteiro a pessoas
divorciadas.

Projeto de Lei n9 3.827, de 1993 (Do Sr. Paulo Ramos)
- PrOlbe loterias televisivas.

Projeto de Lei n9 3.828, de 1993 (Do Sr. Itsuo Takay
ma) - Considera crime a prática do denominado "trote"
perverso e dá outras providências.

Projeto de Lei n9 3.830, de 1993 (Do Sr. João Paulo)
- Dispõe sobre a concessão de c;rédito rural para míni

e pequenos produtores rurais.
Projeto de Lei n9 3.843, de 1993 (Da Srª Zila Bezerra)

- Dispõe sobre a concessão do abono anual (139 salário)
aos beneficiários da pensão mensal vitalícia, instituída pelo
art. 54 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
e regulamentada pela Lei n9 7.986, de 28 de dezembro
de.1989, e dá outras providências.

Projeto de Lei n9 3.862, de 1993 (Do Sr. Osmânio
Pereira) - Dispõe sobre a obrigatoriedade de veiculação
de mensagens educativas pelas emissoras de rádio e tele
visão.

Projeto de Lei n9 3.866, de 1993 (Do Sr. Cesar Ban
deira) - Dispõe.sobre financiamento no âmbito do Sistema
Financeiro de Habitação.
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Projeto de Lein" 3.880, de 1993 (Do Sr. Jorge Tadeu
Mudalen) -Dá nova redação a artigos das Leis n"' 6.766,
de 19 de dezembro de 1979, e 6.015, de 31 de dezeiTIbro
de 1973, e do Decreto-Lei n" 3.365, de 21 de junho de
1941, alterando e acrescentando dispositivos.

Projeto de Lei n'! 3.893, de 1993 (Do Sr. Ronaldo
Perim) - Dispõe sobre as eleições a se realizarem em
1994 para Presidente e Vice-Presidente da República, Go
vernador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Fede
ral, Senadores e Suplentes, Deputados Federais, Depu
tados Estaduais e Deputados Distritais.

Projeto de Lei n9 3.898, de 1993 (Do Sr. Edésio Frias)
- Dispõe sobre a homologação do distrato contratual,
no âmbito do Direito do Trabalho, e os seus efeitos.

Projeto de Lei n9 3.900, de 1993 (Do Sr. Luiz Gushi
ken) -Revoga dispositivo da Lei n9 4.595, de 31 de dezem
bro de 1964, que "dispõe sobre a Política e das Instituições
monetárias, bancárias e creditícias, cria o Conselho Mone
tário Nacional, e dá outras providências".

Projeto de Lei n" 3.909, de 1993 (Do Sr. José Serra)
- Dá' nova redação ao art. I" da Lei n" 8.561, de 29
de dezembro de 1992, que "prorroga o termo final do
prazo previsto no art. 3" da Lei n" 8.532, de 28 de dezembro
de 1991 e dá outras providências".

Projeto de Lei n" 3.912, de 1993 (Do Sr. Waldomiro
Fioravante) - Determina, no âmbito das empresas priva
das, o fornecimento de alimentação aos seus empregados
e dá outras providências.

Projeto de Lei n" 3.913, de 1993 (Do Sr. MauriciMaria
no) - Altera o art. 841 da Consolidação das Leis do Traba
lho-CLT.

Projeto de Lei n9 3.926, de 1993 (Do Sr. Valter Pereira)
- Regulamenta a criação de novos Estados, nos termos
do art. 18, § 3", da Constituição Federal.

Projeto de Lei n" 3.927, de 1993 (Do Sr. Jackson Perei
ra) - Altera dispositivo da Lei n9 8.137, de 27,de dezembro
de 1990, para definir como crime contra a ordem tributária
a não exigência de documento fiscal nas compras demerca
dorias e serviços.

Projeto de Lei n° 3.934, de 1993 (Do Senado Federal)
- PLS n" 28/92 - Estabelece as hipóteses e condições
em que o Poder Público dará assistência aos herdeiros
e dependentes carentes de pessoas vitimadas por crime
doloso.

Projeto de Lei n9 3.945, de 1993 (Do Sr. Freire Júnior)
- Dá nova redação ao caput do art. 196, da Léi n" 8.112,
de 11 de dezembro de 1990 - Regime Jurídico Único.

IV - Pequeno Expediente

HÉLIO BICUDO - Conveniência de rejeição, pelo
Senado Federal, da emenda apresentada pelo PMDB ao
projeto de lei transferindo à Justiça comum a competência
para julgamento de crimes praticados por policiais mili
tares.

GILVAM BORGES - Urgente revisão do sistema
educacional.

LUIZ GIRÁO - Inclusão, na Lei de Diretrizes Orça
mentárias, de artigo relativo à triplicação dos recursos desti
nados a obras hídricas na Região Nordeste.

VICTOR FACCIONI - Aprovação, pela Casa, do
Projeto de Lei n° 1.052, de 1983, referente ao fornecimento
de leite pelos empregadores aos empregados.

IVO MAINARDI - Realização, na Casa, do 11 Semi
nário Nacional de Extensão Rural.

NILSON GIBSON - Irregularidades na importação
de álcool pelo Governo do Estado de Pernambuco. Artigos
"Usinas importam álcool proibido", "Itep identifica quem
importou álcool", "Importação de álcool teve subsídio de
25%" e "Álcool suspeito veio para o Brasil com subsídios",
publicados em jornais do Estado.

PRESIDENTE (Adylson Motta) - Presença no ple
nário de Parlamentares da República Popular da China.

HAROLDO LIMA (Pela ordem) - Saudação aos
Parlamentares da República popular da China, em visita
à Casa.

PRESIDENTE - (Adylson Motta) - Associação da
Mesa à manifestação do Deputado Haroldo Lima.

JÓRIO DE BARROS - Apelo ao Governador do
Estado de São Paulo, Luiz Antônio Fleury Filho, para
revogação da Portaria CAT-54.

PAULO PAIM - Apreciação da Medida Provisória
n9 340, de 1993, sobre política salarial. Recebimento, pelo
orador, de moções de apoio ao reajuste de salários nos
termos do projeto de lei aprovado pela Casa.

DEJANDIR DALPASQUALE - Defesa do fortale
cimento dos Municípios na revisão constitucional.

MARIA LAURA - Críticas ao posicionamento do
Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, no to
cante à estabilidade dos servidores públicos. Inoportuni
dade de revisão da Carta Magna.

PAULO RAMOS (Pelá ordem) - Morosidade da
Mesa na indicação dos membros da Comissão destinada
à apreciação da Proposta de Emenda à Constituição n°
71, de autoria do orador.

PRESIDENTE (Adylson Motta) - Resposta ao De
putado Paulo Ramos.

VALDIR COLATTO - Conveniência de concessão
do regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei apre
sentado pelo Deputado Adylson Motta, alterando a Lei
de Licitações.

RUBEN BENTO - Declarações do Embaixador dos
Estados Unidos da América no Brasil, Sr. Richard Melton,
acerca da internacionalização da Amazônia.

OSVALDO BENDER - Necessidade de alocação
de recursos orçamentários para Municípios situados em
áreas de fronteira.

REDITÁRIO CASSOL - Administi-ação Oswaldo
Pianna Filho, Estado de Rondônia.

FÁBIO FELDMANN - Pedido de enquadramento
do Ministro do Meio Ambiente em crime de responsa
bilidade pelo não-atendimento, no prazo constitucional,
a requerimentos de informações da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal.

PRESIDENTE (Adylson Motta) - Resposta ao De
putado Fábio Feldmann.

CARLOS LUPI - Abusos cometidos pela rede parti
cular de ensino na cobrança das mensalidades escolares.

PAULO DUARTE - Sugestão do orador para o
aperfeiçoamento da assistência médico-hospitalar no País.
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ALCIDES MODESTO -, Realizaç~q, na Casa, do
11 Seminário Nacional de Extensão Rural.

SARNEY FILHO - Artigo "Cadê a Norte-Sul?",
publicado no Jornal do Brasil.

SOCORRO GOMES - Defesa de estadualização da
Empresa de Navegação da Amazônia. Decisão da Justiça
em favor dos familiares deguerrill;1eirQs do Araguaia.

JOÃO FAGUNDES~ Discordânçia com a proposta
apresentada pelo Prof. André Roberto Martin alterando
a divisão territorial brasileira. .

TOURINHO DANTAS - Concessão da Medalha
do -Mérito Industrial ao Presidente da Construtora Ode
brecht, Sr. Emílio Odebrecht.

. WALDOMIRO FlORAVANTE - Resultado de
pesquisas realizadas pelo Ibope e pela DataFolha sobre
a intenção de voto dos brnsileiros para as próximas eleições.

CHICO VIGILANTE - Prática de espionagem pela
Secretaria de Segurança Pública do Estado de Santa Cata
rina na Administração do ex-Governador Esperidião
Amin. Denúncia de superfaturamento nos preços de servi-'
ços prestados por empresas locadoras de mão-de-obra.

ADYLSON MALUF - Relevância da propoSta de
redução do número de Estados brasileiros, apresentada
pelo Prof. André Roberto Martin.

MUNHOi DA ROCHA - Apelo à bancada federal
do Estado do Paraná para apoio à inclusão, no Sistema
Nacional de Viação, de nova linha ferroviária entre Curi- .
tiba e Paranàguá.

. BETO MANSUR - Inconveniência de importaçãO'
de material escolar pelo Ministério da Educação e Des
porto.

LUCI CHOINACKI - Denúncias de tráfico de in
fluência praticado pelo Senador Esperidião Amin no Go
verno do Estado de Santa Catarina e no desempenho do
mandato parlamentar.

JORGE UEQUED - Posicionamento do orador, fa
vorável à rejeição do veto presidencial ao projeto de lei
sobre reajuste mensal de salários.

TONY GEL - Sugestão às autoridades competentes
para utilização das Forças Armadas no transporte' de ce
reais destinados aos flagelados da seca no Nordeste.

LUIZ CARLOS HAULY - Urgente necessidade de
simplificação do Sistema Tributário Nacional.

JOSÉ LUIZ CLEROT - Insensibilidade do Governo
Federal no tocante aos problemas causados pela estiagem
na Região Nordeste.

LOURIVAL FREITAS - Críticas ao Senador Espe
ridião Amin pela postura no tocante à ação fiscalizadora,
pelo PT,dos atos do Poder Executivo.

NEUTO DE CONTO - Protesto contra os reajustes
nos preços de mensalidades escolares. .

JONI VARISCO - Apoio à manifestação dos "Depu
tados Estaduais do Paraná sobre adoção de campanha de
segurança do trânsito e duplicaçãO da Rodovia Regis Bit
tencourt.

SÉRGIO CURY - Solicitação ao Presidente da Re
pública de providências contra a atuação do comércio e
da indústria no tocante ao reajuste de preços.

Nilton Baiano - Divulgação, por jornal do Estado
de São Paulo, de matéria acerca do incremento nas vendas
de veículos nacionais e importados.

VALDIR GANZER - Denúncia de contrabando de
ouro na Região Norte. . .

PAULO TITAN - Solicitação ao Banco Central do
Brasil de providências para implantação do mercado secun
dário do ouro em Itaituba, Estado do Pará.

, NELSON MARQUEZELLI - Publicação, na revista
Veja, .de matéria acerca dos lucros auferidos pela reqe
bancária. Apoio às medidas adotadas pelo MJnistro da
Agricultura, do Abastecimento e·da Reforma Agrária, Sr.
Barros Munhoz, para regularização dos débitos dos agri
cultores.

MAURO MIRANDA - Pedido aos institutos de pes
quisa de opinião pública para incl!lsão do nome do Gover
nador do Estado de Goiás, Sr. Iris Rezende, na relação
dos candidatos à Presidência da República.

JORGE KHOURY - Realização da 5" Exposição
Agropecuária do Município de .Santa Maria da Vitória,
Estado da Bahia.

AUGUSTO CARVALHO- Crise no setor de segu-
rança pública do País. .

EDÉSIO FRIAS - Transcurso do 33" aniversário de
emancipação político-administrativa do Município de Para
cambi, Estado do Rio de Janeiro.

. COSTA FERREIRA - Transcurso do 134" aniver
sário da Igreja Presbiteriana do Brasil.

MAX ROSENMANN - Necessidade de indenização
dos agricultores desalojados da região da Barragem pe.
Ilha Grande, Município de Guaíra, Estado do Par.aná.

VIRMONDES CRUVINEL.-,-:- Perspectivas de desen
volvimento das atividades industriais do Município de
Goianira, Estado de Goiás.

DÉRCIO KNOP - Conveniência da imediata nomea
çãodos aprq'l,ados em concurso público para Auditor Fiscal
do Tesouro Nacional.

JACKSON PEREIRA --: Deficiências da assistência
previd~nciária a trabalhadores rurais, pescadores, idosos
e deficientes no Estado do Ceará.

MATHEUS IENSEN - Necessidade de duplicação
da Rodovia BR-116 no trecho entre São Paulo e Curitiba.

FRANCISCO SILVA - Transcurso do 39" aniver
sário de emancipação político-administrativa de Volta Re
donda, Estado do Rio de Janeiro.

JOSÉ CARLOS COUTINHO - Declarações do Mi
nistro dos Transportes, Sr. Alberto Goldman, sobre libera
ção de recursos à empresa vencedora da concorrência para
exploração de pedágio na Ponho Rio - Niterói.

BENEDITO DA SILVA - Protesto contra segre
gação racial e social praticada pelo Estado brasileiro no
tocante à punição de delinqüentes.

JOSE SERRA - Apoio ao Plano Fernando Henrique
Cardoso, de combate à inflação.

JOSÉ LUIZ MAIA (Como Líder) - Documentos
apresentados pelo Senador Esperidião Amin, relativos a
irregularidades praticadas em campanhas eleitorais por
candidatos do PT. Necessidade da instalação de CPI para
investigar o assunto. Conveniência de alteração da legisla
ção eleitoral.
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v - Grande Expediente
, ARMANDO VIOLA - Instalação de fábrica de

aviões leves no Município de Linhares, Estado do Espfrito
Santo. Apoio à candidatura do Senador Gerson Camata
ao Governo do Estado, Elogios à atuação do Prefeito do
Município de Linhares, José Carlos Elias.

PAULO ROCHA - Transcurso do 1° aniversário de
fundação da Central Única dos Trabalhadores - CUT.

PAULO NOVAES - Defesa da reforma da legislação
partidária e da adoção do voto distrital misto no País..

, ALOISIO VASCONCELOS (Pela ordem) -; Edito
rial (Legitimidade do Congresso, publicado no jornal O
Estado de Minas.

PEDRO TONELLI (Pela ordem) - Anúncio da pri
meira reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
destinada à investigação das causas do endividamento do
setor agrícola. .

ÂNGELA AMIN (Pela ordem) - Anúncio de arre
sentação de requerimento para apuração pela Corregedoria
da Casa de denúncias, veiculadas pela imprensa do Estado
de Santa Catarina, de tráfico de influência praticado pela
oradora no Governo Collor.

GERMANO RIGOTTO (Pela ordem) - Entendi
mento entre representantes estaduais e da área econômica
do Governo Federal para renegociação da dívida dos Esta
dos para com a União.

CARDOSO ALVES (Pela ordem) - Solidariedade
com a Deputada Ângela Amin por acusação, formulada
por Parlamentar petista, de tráfico de influência praticado
durante o Governo Fernando Collor.

VI - Ordem do Dia
Apresentaram proposições os Srs. Deputados SAR

NEY FILHO, VALDIR COLATTO, NILSON GIBSON,
FÁBIO FELDMANN, PEDRO TONELLI, NELSON
BORNIER, DIOGO NOMURA, ARMANDO COSTA,
LUIZ GIRÃO, SÉRGIO NAYA, DÉRCId"KNOP, PE
DRO CORRÊA, JORGE TADEU MUDALEN, WIL
SON MOREIRA.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Votação de
requerimento para realização de sessão solene em homena
gem às vítimas de violência. Aprovada a realização da
sessão para o dia 25 do corrente, às 10 horas.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Votação de
requerimento para realização, dia 23 de setembro, de ses
são solene em homenagem pelo transcurso d0 309 aniver
sário de fundação da TV Alterosa, de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais. Aprovado.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Votação de
requerimento para prorrogação da sessão do dia 30 do
corrente para homenagem ao sesquicentenário do nasci
mento de Pedro Américo. Aprovado.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Votação de
requerimento da Comissão Especial destinada a proferir
parecer à Proposta de Emenda à Constituição n9 56, de
1991, para prorrogação, por 20 sessões, do prazo para con
clusão dos trabalhos. Aprovado.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Reabertura da
discussão, em turno único,do P~eto de Lei n° 3.118-B,
de 1992, que acrescenta dispositivos à CLT -Consolidação

das Leis do Trabalho, visando obter celeridade na Justiça
do Trabalho.,

Encerrada discussão.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Deferimento

do pedido do Relator da Comissão de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público, Deputado Nilson Gibson, para
proferir parecer na sessão do dia 23 do corrente.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Discussão, em
turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n? 256-A,
de 1993, que aprova o texto do acordo entre o Governo
da República Federativa do Brasil e a Agência Brasileira
Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nu
cleares (ABACC) sobre.suas obrigações, privilégios e imu
nidades. Anúncio da retirada dos itens 2, 3, 4 e 5 da pauta
da Ordem do Dia.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Discussão, em
turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n° 237-A,
de 1993, que aprova o texto da Convenção 169 da Organi
zação Internacional do Trabalho sobre povos indígenas
e tribais em países independentes.

Encerrada a discussão.
Votação do projeto e da redação final. Aprovados.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Anúncio da
retirada do item 7 da pauta da Ordem do Dia.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Votação, em
turno único, do Projeto de Lei n° 1.589-B, de 1991, que
estabelece normas para o parcelamento de débitos de Esta
dos e Municípios junto ao Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço.

Votação de requerimento para retirada da matéria
da pauta da Ordem do Dia. Aprovado.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Votação, em
primeiro turno, do Projeto de Lei Complementar n9 193-A,
de 1989, que exclui, da incidência do Imposto sobre Servi
ços de Qualquer Natureza, a exportação para o exterior
dos serviços que menciona.

Votação de emendas da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação. Aprovadas.

Votação do projeto. Aprovado.
Encaminhamento do projeto à Comissão de Consti

tuição e Justiça e de Redação para elaboração da redação
para apreciação em segundo turno.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Discussão, em
turno único, do Projeto de Lei n9 3.241-A, de 1989, que
regulamenta o art. 208, §§ 1° e 39 , da Constituição Federal.

Resposta à questão de ordem formulada pelo Depu
tado Germano Rigotto, decidindo pelo encaminhamento
da matéria à Comissão de Educação, Cultura e Desporto
e à Comissão de Finanças e Tributação.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Discussão, em
turno único, do Projeto de Lei n° 2.716-B, de 1992, que
dispõe sobre a criação do "Dia Nacional do Fotógrafo"
e dá outras providências.

Encerrada a discussão.
Votação de emenda da Comissão de Constituição e

Justiça e de Redação. Rejeitada.
Votação do projeto. Rejeitado.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Discussão, em

turno único, ~o Projeto de Decreto Legislativo n9 213-A,
de 1992, que homologa ato do Cõriselh'o-Monetário Nacio-
nal que autorizou a emissão adicional de papel-moeda,
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no exercício de 1992, no valor de Cr$21.100.000.000.000,OO
(vinte e um trilhões e cem bilhões de cruzeiros).

Enberrada a discussão. .
.votação do projeto e da redação final. Aprovados.

. Usou da palavra, durante a votação, o SI. Deputado
VLADIMIR PALMEIRA.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Discussão, em
turno único., do Projeto de Decreto Lé;gislativo n" 241-A,
de 1993, que homologa ato do Conselho Monetário Nacio
nal que al1torizou a emissão adicional. de papel-moeda,
no exercício de 1992, no valor de Cr$5.230.000.000.000,00
(cinco trilhões, duzentos e trinta bilhões de cruzeiros2~ para
atender às exigências das atividades de produção e. circu
lação de riqueza nacional no primeiro semestre.

Usou da palavra, pela ordem, a Sr" Deputada IRMA
PASSONI.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Encerrada a
discussão.

Votação do projeto e da redação final. Aprovados.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Manifestação
da Presidência da Mesa sobre a importância da apreciação
célere de matérias análogas aos Projetos de Decreto Legis
lativo n'" 213 e 241, de 1992.

Usou da palavra, pela ordem, o SI. Deputado BENE
DITO DE FIGUEIREDO.

. PRESIDENTE (Inocênico Oliveira) - Discussão, em
primeiro turno, do Projeto de Lei Complementar n" 276-A,
de 1990, que dispõe, nos termos do art. 151, item 11, da
Constituição Federal, sobre o acompanhamento, pelos be
neficiários, do cálculo das quotas e da liberação das partici-
pações tributárias. .

Encerrada a discussão.
Votação de emenda da Comissão de Finanças e Tribu-

tação.
Aprovada.
Votação do projeto. Aprpvado.
Encaminhamento da matéria à Comissão de Consti

tuição e Justiça e de Redação para elaboração da redação
para o segundo turno.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Presença, em
plenário, do Superintendente da Sudene, DI. Cássio Cunha
Lima.

U~ou da palavra, pela ordem, o SI. Deputado VITAL
DO REGO.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Votação, em
turno único, do Projeto de Lei n° 1.348-B, de 1988, que
institui a obrigatoriedade de indicação do Registro Geral,
CPF e filiação dos interessados nas certidões expedidas
pelos cartórios distribuidores e de protesto.

Votação de emenda da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação. Aprovada.

Votação da subemenda da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação à emenda de Plenário. Aprovada.
Prejudicada a emenda de Plenário.

Votação do projeto e da redação final. Aprovados.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Discussão, em

turno único, do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei
n" 3.650-D, de 1989, que dá nova redação ao § 3" do art.
1" da Lei n" 5.584, de 1970, que dispõe sobre normas de
Direito Processual do Trabalho.

Requerimento para encaminhamento da matéria à Co
missão de Trabalho, de Administração e Serviço Público.
Deferido.

. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Discussão,em
turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n" '152-A,
de 1992, que susta o Decreto n° 409, de 1991, que dispõe
sobre a discriminação de receitas nas faturas de forneci
mento de energia elétrica e dá outras providências. Encer
rada a discussão.

Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu
tados GERMANO RIGOTTO, VLADIMIR PALMEI
RA, BENEDITO DE FIGUEIREDO, LUIZ MÁXIMO,
ERALDO TRINDADE. . .

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Votação do
projeto. Rejeitado.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Discussão, em
turno único, do Projeto de Lei n" 2.826-A, de 1992, que
inclui os crimes de corrupção passiva, peculato, emprego
irregular de verbas ou rendas públicas, concussão, prevari
CaÇa0 e corrupção ativa na categoria de crimes hediondos.

Encerrada a discussão.
Emendada, a matéria retoma à Comissão de Consti

tuição e Justiça e de Redação.
VLADIMIR PALMEIRA (Como Líder) - Protesto

contra proibição de acesso de educadores e outros abrigos
para menores administrados pelo Governo do Estado do
Rio de Janeiro.

LUIZ SALOMÃO (Como Líder) - Apoio ao pro
nunciamento do Deputado Vladimir Palmeira. Críticas ao
Governo Federal pelo favorecimento da rede bancária do
País no túcante ao recolhimento do IPMF.

VII - Comunicações Parlamentllres
PAULO PAIM - Moção de apoio ao reajuste mensal

de salários e de rejeição da Medida Provisória n" 340, de
1993.

VIVALDO BARBOSA (Pela ordem) - Registro da
presençlj,je,jll plenário,do Prefeito Altamir Gomes, de Nova
Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro.

PRESIDENTE (Vital do Rêgo) - Acolhimento da
solicitação do Deputado Vivaldo Barbosa.

PRESIDENTE (Vital do Rêgo) - Comunicação ao
Plenário sobre realização de sessão conjunta dia 18 do
corrente, àsl4h30min, para apreciação da Medida Provi
sória n° 340, de 1993.

VIII - Encerramento
2- MESA
3 - LÍDERES E VICE·LÍDERES
4 - COMISSÕES
SUPLEMENTO
COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL
- Subcomissão Permanente de Prevenção e Combate

ao Narcotráfico e ao Uso Indevido de Drogas - Reunião
de instalação em sessão solene, em 10-5-93.

- Subcomissão Permanente de Segurança Pública 
Audiência Pública m 15-6-93; Audiência Pública, em
22-6-93; Audiência Pública em 23-6-93; Audiência Pública,
em 10-8-93.

Comissão de Defesa Nacional - Audiência Pública
sobre Salvaguardas Nucleares, em 24-6-93.

Todas as atas da Comissão e Subcomissões citadas,
sairão publicadas em Suplemento a este Diário..
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Ata da 125a Sessão, em 17 de agosto de 1993

Presidência dos Srs.: Inocêncio Oliveira, Presidente: Adylson Mata, }O Vice
Presidente; Cardoso Alves, 2° Secretário; Edmar Moreira, }O Suplente de Secretário;

Aldo Pinto e Vital do Rêgo, § 2° do artigo }8 do Regimento Interno.

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:
Inocêncio Oliveira
Adylson Motta
Cardoso Alves
B.Sá
Edmar Moreira
Alcides Modesto

RORAIMA

ALCESTE ALMEIDA
AVENIR ROSA
FRANCISCO RODRIGUES
JOAO FAGUNDES
JULIO CABRAL
MARCELO LUZ
RUBEN BENTO

AMAPA

AROLDO GOES
ERALDO TRINDADE
FATIMA PELAES
GILVAM BORGES
LOURIVAL FREITAS
MURILO PINHEIRO
SERGIO BARCELLOS
VALDENOR GUEDES

BLOCO
PP
BLOCO
PMDB
PP
PP
BLOCO

PDT
PPR

IBLOCO
PMDB
PT
BLOCO
BLOCO
PP

AMAZONAS

BETH AZIZE .
EZIO FERREIRA
JOSE DUTRA

RONDONIA

CARLOS CAMURCA·
MAURICIO CALIXTO
NOBEL MOURA
PASCOAL NOVAES
REDITARIO CASSOL

SAO PAULO

ALDO REBELO
FLORESTAN FERNANDES
GASTONE RIGHI
GERALDO ALCKMIN FILHO
HEITOR FRANCO
HELIO BICUDO
HELIO ROSAS
IRMA PASSONI
JORGE TADEU MUDALEN
JOSE CICOTE-·
JOSE GENOINO
MALULY NETTO

I - ABERTURA DA SESSÃO

PDT
BLOCO
PMDB

PP
BLOCO
PP
BLOCO
PP

PCdoB
PT
BLOCO
PSDB
PPR
PT
PMDB
PT
PMDB
PT
PT
BLOCO

PARA'

ALACID NUNES
CARLOS KAYATH
DOMINGOS JUVENIL
GERSON PERES
GIOVANNI QUEIROZ
HERMINIO CALVINHO
HILARIO COIMBRA
MARIO CHERMONT
MARIO MARTINS
NICIAS RIBEIRO
PAULO ROCHA
PAULO TITAN
SOCORRO GOMES
VALDIR GANZER

BLOCO
BLOCO
PMDB
PPR
PDT
PMDB
BLOCO
PP .
PMDB
PMDB
PT
PMDB
PCdoB
PT

O SR. PRESIDENTE (Edmar Moreira) - A lista de
presença registra o comparecimento de 55 Senhores Depu
tados.

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

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

anterior.

11 - LEITURA DA ATA

O SR. GILVAM BORGES, servindo como 2Q Secretário
procede à leitura da ata da sessão antecedente a qual é'·
sem observações, aprovada. "

O SR. PRESIDENTE (Edmar Moreira) - Passa-se à lei
tura do expediente.

É lido o seguinte
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UI - EXPEDIENTE

MENSAGEM N9 311, DE 1993
(DO PODER EXECUTIVO)

MENSAGEM N.o 330, DE 1993
(Do Poder Executivo)

Solicita a retirada da Mensagem n9 198, de 1993, que "Su!?t
mete ã consideração do Congresso Nacional 05 nomes dos
Sr•• WANDO PEREIRA BORGES, Secretário-Executivo da Minist!

ria da Fatenda, e SIDONIO CARDOSO NAVES, Assessor da Se

cretário-Executivo, para integrarem, em substituição aos
Srs. EUrLIO HUMBERTO CARAZZAI SOBRINHO e FERNANDO DE HO

LANDA BARBOSA, como membros efetivo e suplente, respecti

vamente, a Comissão Diretora do Programa Nacional de De.

sestatizacão", tendo em vista .s alterações na composição
da equipe ministerial.

(DEFIRO. PUBLIQUE-~")
'*1.1'..,..,.......

Senhores Membros do Conpes.so NacionaL

Solicito a Vo.uu Excel!nclu a retlrada da Men....,m n' 198, de 20 de abril de

1993. que 'Subme", 1 co",,~ do Coneresso NlCionai OI nol1lCl dOI Senhorea WANDO

PEREIRA BORGES. SecreWi.rExecutivo do Minislúio da Fazenda. e SIDONIO CARDOSO
NAVES. Assessor do SecreWio-E=utivo. para In"'JII'"lII. em substitulçlo lIOI senhoIes
EMlLI0 HUMBERTO CARAZZAI SOBRINHO e FERNANDO DE HOLANDA BARBOSA,
coma memhrDI efetivo e supJcn"', re"pectivamenle. a ComissIo Diretora do Programa Nll:1onai de

Desestalizaçlo·. "'ndo em vista as altençOos na composiçlo da equipe minislCliaL

Solicita seja cancelada a nrgência pedida
com o apoio no § 1.0 do art. 64 da Constituição
Federal para.o Projeto de Lei n.o 3.718. de
1993, que "Dispõe sobre a transformação da
Central de Medicamentos - CEME, e dá outras
providências.

Senhores Membros do Congresso Nacional:

Dirijo-me a Vossas Excelências a fim de solicitar
seja considerada sem efeito, e, portanto, cancelada
a urgência com apoio no § 1.0 do art. 64 da Constitui
ção Federal para. o projeto de lei que "Dispõe sobre
a transformação da Central de Medicamentos 
CEME, e dá outras providências", enviado ao Con
gresso Nacional com a Mensagem n.O 212, de 24 de
abril de 1993.

Brasília, 17 de Junho de 1993. - Itamar Franco.

AVISO N.o 1.109 - SUPAR/C. Civil

Brasília, 17 de junho de 1993

AlCnciosamente.

IIENRIQUE EDUAiFERREIRA HARGREAVES
Mini."ro de E." a Chefe da C... Civil da

Pre.. I' da República

Ene.minho • c.~"" Sccn:I.rl. a Men..,.,m na qual o Eleelenl!SIIima Senhor
Pn:.,iden'e da RepllbJlr• .."Jlclla I rt.'lil1ld. da Men"'ll'm Presidencial n' 198. de 20 de abril de

1993. que 'Submele l co..idcmçlo do Congrcll..., Noelonal OI nomes dos Senhorea WANDO

PEREIRA BORGES, Sccn:l~rio·E:"cculivn do Mlni.terio da Fmnda. e SIDONIO CARDOSO

NAVES, AlI.""~'I(" do Sccn:ulrio·Esccutivo. para Inlll~n:m. em subslllulçlO lOS senhores
EMII.IO IlUMBERTO CARAZ7.AI SOnRINIIO e FERNANDO DE HOLANDA BARBOSA.
eomo memhros'cfetivo e .uplcnle. n:.pcctlvnmcnlll. a Comis.<llo Diretora da Programa Nacional de

Desc'laI17llÇ~o·.

SUbn!rt:a à apz..:iação do <l:lngrelI80 Nac:Lonal o ato OJootMte

da Pl:lrt:MiA n9 615. da 20 da maio de 1993. qta "autoriza o
QMlrm .do Fat:ado da Paraiba a eltIeeUtar. por 1ntemiidio da

Rádio Tabajara -~a da Racl.I.odifuoii, pelo pra_
.., de dez ~, _ direita de lIXC1u.lv1dode, aerv1ÇO de r.!

d1.cdJ.!uüo aomra ...f~ 1Ikldul.ada, na C1dada de Joi:>
__o ut:ado da paratba.·

MENSAGEM N° 340, DE 1993
(Do Poder Executivo)

A Sua Excelência
Deputado Wilson Campos

Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF.

Senhor Primeiro Secretário:
Encaminho a essa Secretaria a mensagem na qual

o Excelentíssimo Senhor Presidente da República so
licita seja cancelada a urgência pedida para o Projetú
de Lei n.o 3.718, de 1993, que "Dispõe sobre a trans
formação da Central de Medicamentos - CEME, e
dá o~tras providências".

Atenciosamente. - Henrique Eduardo Ferreira
Hargreaves, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República.

de 1993.

Bm,m.. 14 de junho

Bn!lJia. 14 de junho

~J~'!
--=-----ll!-..\-------

Senhnr Primeiro SecreUlrlo.

Avi," n' 1.086' SUP.\RJC. Civil.

Senhora Membrtw do Conzreuo Nacional.

A Sua E.ccl~nrin n Senhnr
Depulado WILSON CAMPOS
Primeiro Secrelário da Câmara do.. DcpuladOl
BRASlLIA·PE,

Not 1emI0I do artllO 49, lnciJo XII. combinado com o f I' do artllO 223. da
COlISIitulçla Federa\, submelo l opeciaçIo do ConJlUlO Naciooal. acompanhado de ExposiçJo

de MotivOl do Senhor MiniJIro de Ealado du ComllJlicaçOeJ. o ato CO<IJl&llle da Portaria o' 615.
de 20 de lIIIiD de Im. que"AuIoriza a Governo do EIlado da PuaJba acxecullt. por internlMio
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da JUdio TIbI,jIra - SuperinIeDdIoci de RadiodifuIIo, pelo prazo de dez lIlOI, sem direito de

exclu5iYidà.1llrViço de ndiooIiIIJIIrIlOIICld _1íeqCIbcia llIOduI.s&. na cidade de 1010 PeoIoL
Eaadada~_

dioditusào. dentro de ÔO (sessenta) dias, contados da publicaçio
da deliberação do Conaresao Nacional, sob pena de nulidade do àto
de autorização.

BrulJia, 22 de jWlho

9iL
IV - Este a~o somente produzirá efeitos legais

deliberação do Congresso Nacional, n05 t~rmo8 do f 3' do art.
da Const1 tuição.

E.JI. n' 74 /93-JlC

Brasilia. 14 de junho

de 1993.

de ,1993

blicação.
data de sua

após

223

p.!:!

Encaminno a Vossa Excelência a inclusa Portaria r.' 615 ..
de 20 d~ maio de 1993. pela qual 9 Governo. do Escado da Paraiba
foi autorizado a executar. por intermedl0 da Radl0 Tabajara - Supp
rintendência de Radiodifusão. seryiço de radiodifusão sonora em fr~
qUência modulada. na cidade de Joaa Pessoa, Escado ca Paraíba.
2. De acordo com o art. 13 do Regulamento dos Serviços d~

Radiodifusão aprovado pelo Decreto n l 52.795. de 31 de outubro de
1963 com a ~edação dada pelo Decr~to n Q 91.837, de 2S_de outubro
de 1985, não deoenderá de edita! a outorga para ex~cuçao de serviço
de radiodifusão' por pessoas Jurídicas de direito.publico interno ~
por entidades da admin1straçao indireta. instituidas pelos Governos
Estaduais e Municipais.

3. Esclareço que o § 4' do art. 16 do.Decreto,n' 91.837/85.
que alterou o Regulamento dos Serviços de Raai9difusao._es~abele?eu

que as outorgas a Estados._Territorios e Municiplos.serao deferidas
mediante atOs de autorizaçao pe12 Presidente da Repu21ica ou pelo
Ministro de Estado das Comun!caçoes, conforme competencia~ definida
no citado Reiulam~nto. e serao formalizadas mediante convenio cel~

brado entre a Uniao e o Governo int~r~s3ado.

4. Cumpre observar qu~ ~ L~i Estadual ~Q 5.548. de 14 de j!
nelro de 1992 criou a au'tarGcii:. cenominada Radio Tabajara - Superin
tendência de ~adlodifU5ão, vinculada ao Gabinete Civil do Govern~
dor como entidade destinada a executar os serviços de ra9iodifusa~

em ~Ubs~1tUiÇãc à empresa pública Rádio Tabajara da Paraiba S~A.,
que vinha executando c serviço de radiodi!usao sonora em onda medi~
na mesma cidade. .

5. O~ ór~ãos comp~tent~s deste Ministério manifestaram-se 52
bre o pedido nos autos do Processo Aànin1strativo nt 29.103-0C(XX)4/88.
conalderando-o regularmente instruião cont'orme a. legislação em vi
aoro.

Excelen~isslmo Senhor Presidente da República,

6. Outro••1m" esclareço que. noa termos do f 3 1 do a.rt.
da eon8titU19ão~ o ata d~.autor1zação somente produzira efe1tos
gai5 após deliberação do eonareesc Nacional, para onde solicito
ja encaminhado o reterido ato, acompanhado do processo que lhe
origem.

223
I ..
se

deü

Avis<l n· 1.123- SUPARlC. Civil.

B.....lliI. 22 de junho de 1993.

Senhor Primeiro SecreUrio.

Encaminho a .... Secretari& a MensaJem do ExcelenlíJsimo Senhor Presidente da
Repúbliea. lCompanhada de ExpoJiçlo de MOlivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicaçlles, na qualsubmetl: l apreciJçlo do Conpesso Nacional o ato constante da Ponaria n·
615. ce 20 de maio de 1!/93.

Atenciosamente.

HENRIQUEED.HARGREAVES
MúliIlro de , . daCua Civil da

. . da RepIlbIica,

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 157, DE 1993

(Do Sr. Fernando Carrion)

Portan. ".0 615, d. 20 d. maio di 1S193

Eleva o nú.ero de coeficiente_ para di_tribuiçio do rundo
de Participaçio do_ Municlpio_ - rPffr--- _ __ _.

o Ministro d. Estado das Comunicações, n':l uso das atribui
ções que lrt~ ~onfer~ o art. 28 Ca Lei n 2 8.490, de 19 d~ novembro

de 1992, C~ acordo ~om o disposto no art. 16. § 4~, do Regulamento

dos ServIços d~ Radiodifusão. aprovado pelo De~r~~o n' 52.795, d~

31 d~ outubro de 1963. com a reaação dada pelo Decreto n2 91.837.
de 2S de outubro de 1935. ~ t~ndo ~m vista o qu~ ~onsta do ?roce~

so ~2 29.103-000004/88, resolve:

I - Autorizar o Governo do Estado da ?araiba a exec~

tar. por intermédio da Rádio Tabajara - Superintendência de Radio
difusão, pelo prazo de la (dez) anos, sem direito de eXclUs!Vidad;

serviço de radiodifusão sonora ~m frequênc1a modulada. na cidade
de João Pessoa, Estado da ?araiba.

11 - A au~orização, ora deferida, reger-se-á pelo C~

digo Brasileiro d~ Telecomunicações. leis subseqüentes e seus reg~

lamentos.

IAPEM8I-S~ AO Pllo.;rUO DI:. LEI COMPLEMUUIl IIJI 94, DI: 1991).

Art. 1~ A aI In.. '.' do S 2~ ~B .rt. 91 da Lal

n~ ~.i72 (Código Tributário Nacional). de 2~ da Dutubro da

i?".· altarada· ..alo Oacreto-Lai.. na i,.881 •.. ~a 27 de ••o.to da
1"1.. _ ... vi_v- c.,., ...a_inte. r,adac.".

·Art. 91. • ••••••••••••••••••••••••••••••

,Ç .~Q,' .. '"'1.•.,.:- • " 't!~" 'l.-" " " " " " ..

., atl'16.9t.'

Pelos pr •••• ros a.J96
~ara cad. 3.3"'0. fraca.
exc•••"t... _~als

".~.~2R E.t~~1.1 co•• ~...n'.r .nt~• •• vi.ar
na data d~sua:p~lic.s~_

II1 - As obrigações desta autorização obedecerão as
cláusulas estàbelecldas em convênjo a ser firmado entre a união.

através do Ministério das.Comunicações, e o Governo do Estado da

Paralba. por intermédio da Rádio Tabajara - Superintendência de R! contr'ár-io.
Art. 39 RI'YO,9i1tM-Se
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.J U S T I F l: C A C ~ Õ'" ~/,
~do VI

Da Repartição das Receitas Tributárias

da' Munic{p'jos teM se mostrado

exagerada e~ Muitos Estados. o que Ve~ proVoc~ndQ o

aparecimento ~R ínú.era. COMunas COM pcqu~na populaçio.

A proliferação da'sscs diminutos Municípios. no

entanto, p~eJudica os deMais. porque aUMenta o número dR

~atias distribuídas de UM balo que nio cresce, pois. COMO 5e

sabe. a particip.~ão do. Municípios·no FPH foi cristalizada,

por Estado. Qela Lei COMPlementar 09 62. de ZB de dezeMbro de

1989. Criado UM novo Muni~lpiop diMinui a parcela traos'«rida~

aos deMa i s l1,g, lI&SIla.~

An. 161. Cabe á lei complementar:
I - definir valor adicionado para fins do disposto no art. 158. parágrafo único. I;
li - estabelecer nonnas sobre a entrega dos recursos de que trata o ano 159. es~·

cialmente sobre os critérios de rateio dos fundos previstos em'seu inciso I. objetivando
promo\er o equilíbrio sócio-econômico entre Estados e entre Municípios;

III - dispor sobre o acompanhamento. pelos beneficiários. do cálculo da' qUOtas
e da liberação da> panicipa,ões previstas nos am. 157. 158 e 159.

Parágrafo único. O Tribunal de Contas da União efetuará o cálculo das quotas re·
ferentes aos fundos de panicipação a que alude o inciso 11.

Por outro lado" pela atual siste.ática de

distribuição do FPH, Hunicípios· !=OM dai,s Mil habitantes
recebe.' iMPortância idintica àqueles que possue. dez' milr
e.bara seja ~ ~revisíYcl que os encargos dos primeiros nio S2

iguale. ao. dos últiMOS.

LEI N~ 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966 (j').

Dispõe sobre o sistema tribur6rio nacional t! institui normas gt!
rais de direito tribut6rio aplictr.·eis à Uni{Jo. Estados t! Municípios.

IÍ razoáv-"·,: p-i:Jr'tantô, "tu... ser prDCUrll'" U.· Mtio d..

.....duzir as p.rda.. Que' sof'rn as Hurric·f~io..,...iSo populo.os elW

decorrincia da crla~io d.. Municípios COM pequena popul.~io.

O Presidente da República:

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:,

fli(ulliI.ltll~or;· as" Itu"'c (... io.. de até 11.18S

I...bitant.. possue.. para C'f'ttb~~,.dc.•.distribuição do FPH,
coeficiente ~6. O..•pr'ojeto de .~ei cOMPle.entar Que

a_~esenta.o. trh.~~dQi., c9.~lci.ntcs. Nenoresl coeficiente e.2
parà·~. Município. co. POPüIA4=ld-'d•.- atê 3.396 habitante...

coe~icient. ',~ para Município. COM popula~io entre 3.397 ~

6.792 hãb i tántes.· a": éoe"c i ent.·.. ·',6 f'ica,.,,~ re.tr i to aos

l1unicípios que possua. entre 6.793 e 1•• 198 ha~an~.4

A m~di~'a .:IIJC propomos virá, seM u11VldO!l. ..

co~r,gjt"" sigod'jc;actvil o1íscon:âo (la ·Jistribl.1lC;ão do F'PM r

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

An. I? Esta Lei regula. com fundamento na Emenda Constitucional n? 18, de I?
de dezembro de 1965. o sistema tributário nacional e estabelece. com fundamento no
ano 5? XV. b. da Constituição Federal. as normas gerais de direito tributário aplicáveis
à União. aos Estados. ao Distrito Federal e aos Municipios. sem prejuizo da res~ctiva

legishição complementar. supletiva ou regulamentar.

., VIde ui.n.·.4.J20. tk 17 df ma"o d! 1/)64 ('!Wmas p~l.~---,d{' d~".ilO /inan«irol

LI.VRO '.Rl~EIRO

SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL.

TITULO VI
DISTRIBUIÇÕES DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS

................ ~ .. ~ ~ ' ' ..
P.las razõ~s expostas esperaMOS contar COM Q

decidido apoio de nossos ilustrES Pares para a aprovaç.io dO

proJeto üR lei COMPleMentar Que apresentaMOS.

turnando-a nlais justa E' tall,bint 1\la15 próxl,"a da .spil"aç;i(a ~ ~ ~ •••••••••••••••••

constitUCional que a presiJe Que i a de ·promover o vquilrbria

~dcio-econa~ico C••• ) entrr Municipio~· (C.F. art. 161. lI).

'Sala das So<ssõ",., "'lO\~ de \.\.\..~\D dI' 1993.

CAPÍTULO 1lI
FUNDOS DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS

E DOS MUNICÍPIOS

< /2·
D"P~N

''LEGISJ;,AÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO

REPúBUCA FEDERATIVA DO BRASll..
1988-- __ __ _-_........••.......••._ - _..

TITULO VI
DATRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO

Sl!Çilo 111 .
Critério de Distribuiçlo do Fundo de Panicipaçio dos Municipios

• Vk!e ~"'s. /$7 r sqs, da COlUlIIuIÇlfO FtdtroJ tk 19l18. sobrr rrpomçlO a.u rrt:r1U1S mbulimllS.

Ar!. 91. Do Fundo de Panicipação dos Municipios a que se refere o ano 86. serlo
atribuidos:

1- 10'í. (dez por cento) aos Municípios das capitais dos Estados;
11 - 900;. (noventa por cemo) aos demais Municipios do Pais.

• AflIlO com rrd~lIo dtltrm/nada ~/o AlO CompkmtnlQr n.· Jj. dI! 2& dI! jrvtrrlro dI! 1961.

• Vide D«rrlo-Itlll· 1.MI. dI! 27 dI! 080$'0 dI! 1981. tut. J".
§ 1~ A parcela de que trata o inciso I será distribuida propo;cionalmente a um coe.

ficien:e individual de panicipaçlo. resultante do. produto dos seguintes fatores:
o) fator representativo da populaçlio. assim estabelecido:

Percentual da Populaçilo de caào Município em
relação iJ do Conjunto das Capitais:

CAPiTULO I

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL

....................................................... ~ .

Até2"7 .
Mais de 2"'. até 5".:
Pelos primeiros 20; .
Cada 0.5% ou fraçao excedeme. mais .
Maisd.-5", ..

rOlor
0.2

0.2
0.5
O.S
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• § 1.- com miarlo dtlrrmmoda ptio Ato CompJ,m,ruar ff.· Jj, dr1l dejl'W'rrlro dr 1967.

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

b) fator representativo do inverso da renda per capira do respectivo Estado, de
conformidade com o disposto no art. 90. § 2~ Ficam sujeitos a correçllo monetaria, com base na variação do Bônus do Te

souro Nacional Fiscal, os recursos não liberados nos prazos previstos neste artigo.

Art. 5~ O Tribunal de Contas da Unilo efetuará o cálculo das quotas referentes
aos Fundos de Participação e acompanhará, junto aos órgãos competentes da Unilo, a
c1assificaçllo das receitas que Ibes dão origem.

Paragrafo único. No caso de criação e instalação de Município, o Tribunal de
Contas da Unillo farã revisilo dos coeficíentes individuais de participaçlo dos demais
Municípios do Estado a que pertence, reduzindo proporcionalmente as parcelas que a
estes couberam, de modo a lhe assegurar recUTSOS do Fundo de Participaçilo dos Muni
cipios - FPM.

Art.'6? A Unilo divulgara mensalmeme os montantes dos impostos arrecadados e
classificados para efeiros de disrribuiçlo através dos Fundos de Participação e 05 valo
res das liberações por Estado e Município, além da previsão do comportamento dessas
variáveis nos J (rrês) meses seguinres ao da divulgaçilo.

An. 7? A Unillo, através do Ministério da Fazenda, e o Tribunal de Contas da
Unillo baixarao, nas suas respectivas areas de competência, as normas e instruçlo com
plememares necessárias ao pleno cumprimento do disposto nesta tei Complemenlar,

0,6
0,2

0,1
0.2

CoeficienteCategoria do MUnlcipio, segundo seu número de habitantes
a, Até 16.980

Pelo, primeiros 10.188 ..
Para cada 3.3% ou fração excedente, mais ..

bl Acima de 16.980 alé 50.940
Pelos pnmeiro, 16.980 .
Para cada 6.792 ou fração excedente, mais ..

§ 2? A distribuiç~o da parcela a que se refere o ítem II deste artigo, deduzido o
percentual referido no ano 3~ do Decreto-lei que estabelece a redação deste paragrafo,
far·se·a acribumdo-se a cada Municipio um coeficiente individual de participação deter
minado na forma seguinte:

LEI COMPLEMENTAR N? 62,
DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989 (*)

Estabelece normas sobre o c6lculo. a entrega e o controle das li
berarDes dos recursos dos Fundos de Participaçllo e dá outras provi
d/ndas.

Arl. 8? Esra Lei Complementar entra em vigor a partir do primeiro mês subse
quente ao de ;ua publicação.

An. 9? Revogam-se as disposições em comrario.

Brasilia. em 18 de dezembro de 1999; 168? da IndependênCIa e IOI? da República.

]o,r S~R"F\

o Presidente da República.

Faço stIber que o Cong~sso Nacional decreta e eu sanciono a seguime Le, ::,:)mple
mentar:

PROJETO DE LEI N° 3.820, DE 1993
(Do Sr. Nelson Marquezelli)

I;) ÇONGRESSO NACIONAL decreta:

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

i';~ '!~:l. ~Ç!AA+I- ,t:f,~.s&t.:.;,~~a

IV· 12% (d~ por cenlo), para MUlÜtípios com mais de 150 (cento e cinqüenta)
mil habílatltea

m • 10% (dez por cento), para Municipibs com ate 150 (cento e cinqutnta) mil
habitantes; e

Eat~b.lec. critérios de parcelamento doa débitos das Pre-

fertura. Hunicipaia para co. o Inatitutc Naciona~ do Seq~

rO ~oéia~ - INSS.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NS 2.677, DE 1992).

'A'rt I' Os débitos das Prefeituras Municipaisl'lTt'conro fnStituto
Nacional' dó !t;jiw~.INSS, existen1es, poderio .... 6q,.ridad&.i em páieelas mensais;
devendo o valor mensal das parcelu nIo exceder aos segaint"' perconruais do Fundo de
Panicipaçio dos Municipios-FPM.

I· 6 Yo(seis pot cOnto), para MUlÜtípiOl cOm at,; 20 (vi'ní'êi'mitiíar.!:311t..:

11·8% (oito por cemo), para Municipios com até 50 (cinqüenta, mil ha'>ilant..;

Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.

JlIJtirJCa~o

O Projeto de Lei ora apresentado, visa assegurar o efetivo pagamento dos débitos
das Prefeituras MUlÜcipai. perante o INSS, mediante o estabelecimento de limites
máximos que o valor das parcelas mensais poderio comprometer do Fundo de
PlJ1icipaçio do. Municipios-FPM.

Os critérios de comprometimento das "erbas do FPM foram fixados, levando-se
em collJideTlÇio a populaçio dos MUlÜtípios, o que, a nosso ver, figura como medida de'
elevado collleúdo de justiça.

A grand~ dificuldade encontrada pelos Prefeitos MUlÜcipais, ao assumirem. no
inicio deste ano, foi a pesada dívida com o INSS, que em muitos.casos ultrapassam a 20
(vinte) anos.

O pJ8ln1ODlO do parcelamento, aliado às dificuldades econômieas da maioria das
Pre!eituru, tem acarretado grandes problemu para a adminiJtraçio municipal, nIo
obtendo inclusive, orçamento para aplicar recur>os em investimentD.l bisieos para a
populaçio, tipo: educaçIo, uúde, habitaçlo e saneamento.

E, para agravar ainda mais este quadro, ca.so nIo seja pago D.I valoceI mensai. do
porcdamento no. moldes atuais, fica a Prefeitura impedida de receber a sua cola do Fundo
de Panicipaçio dos Municípios, bem como a proibiçio para obter qualquer verba no
imbíto Federal.

Art. l' O Poder Executivo regularnentari esta Lei no prazo de 30
(trinta) diu a panirda.w..~~~;. .

An. I~ O cálculo, a entrega e o controle das liberações dos recursos do Fundo de
Pmicipaçlo dos Estados e do Distrito Federal - FPE e 110 Fundo de Panicipaçlo dos
Municipios - FPM, de que tratam as a1ineas a e b do inciso 1do ano 159 da Consti:ui.
çlo, far-se-Io nos lermos desta Lei Complementar, consoante o disposto nos incisos lIe
m do ano J6J da Constituiçlo.

Parágrafo único. Para fins do disposto neste arti&o, integrarlo a base de cálculo
das transferências, além do montante dos impostos nele referidos, inclusive os extintos
por compensação ou dação, os re,pectivos adicionais, juros e muha moratóna, cobra.
dos administrativ'a ou judIcialmente, com a correspondente arualiuçao monetaria paga.

An. 2~ Os recursos do Fundo de Panicipação dos Estado, e do DIstrito Federal
FPE serao distribuidos da seguinte forma:

1 - 85'io (oitenta e cinco por cenlo) às Unidades da Federaçlo integrantes das re·
giões None, Nordeste e ('entro-Oeste;

11 - 15"i. (quinze por cento) à, Unidades da Federaçlo integrantes das regiões Sul
e SudeSte.

§ I ~ Os coeficientes indiv'iduaIV de panicipaçlo dos Estados e do Distrito Federal
no Fundo de Participaçlo dos Estados e do Distrito Federal - FPE a serem aplicados
até o exercicio de 1991, inclusive, 510 os constantes do Anexo Único, que é parte inte
grante desta Le. Complementar.

§ 2~ Os critérios de rateio do Fundo de Participaçlo dos Esrados e do Distrito Fe
deral, a vigorarem a partll de 1992, serlo fixados em lei especifica, com ba,e na apura·
çlo do censo de 1990.

§ J? Até que sejam definidos os critérios a que se refere o parágrafo amerior, con·
tinuarao em vigor os coeficientes estabelecidos nesta Lei Complementar.

Ar!. J~ Ficam mantidos, alé o exercieio de 1991, inclusive, os atuais critérios de
distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios - FPM.

Paragrafo único'. A lei estabelecerá os critérios de rateio do Fundo de Participaçllo
dos Municipios - FPM, a vigorarem a partir de 1992, com baR na apuração do Censo
de 1990.

Art. 4~ A União obsel'ara, a partir de março de 1990, os seguintes prazos máxi
mos na entrega, atr",és de créditos em COntas individuais dos Estados e Municipios, dos
recUrsos do Fundo de Participaçao:

I - recursos arrecadados do primeiro ao decimo dia de cada mês: alé o vigésimo
dia;

11 - reçursos arrecadados do décimo primeiro ao vigésimo dia de cada mês: alé o
trigésimo diá;

!li - recursos arrecadados do \ igésimo primeir,' dia ao final de cada mês: até o
décimo dia do mês subsequente.

§ I ~ Até a data prevista no caput deste artigo, a União observará os seguinte, pra
zos máximos:

1- recursos arrecadados do prim;"o ao vigésimo dia de cada mês: alé o décimo
quinto dia do mês subseqüente;

" - recursos arrecadados do vigésimo primeiro dia ao final de cada mês: alé o vi
gésimo dia do mês subseqüente.
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AcredillmOs, pois, que a presente iniciativa revcste-se da maior relevância, tanto
como soluçlo ,para os graves problenw financeiros que enfrentam a maioria das
Prefeituras Municipais, quanto como estimulo ao crescimento da arrecadação
previdencWia.

Em ãce da uri&Jcia e da inegávol. import1ncia da mat«ia, esperamos contar com
o apoio doi ilustra membros desta Casa para que o nosso projeto alcance aprovaçlo,

~__~III; ~'m
,'tt/ ~

PROJETO DE LEI N° 3.821, DE 1993
(Do Sr. Giovanni Queiroz)

Ai tera a árca Lia FLorc~ta ~ac ional de Tapajós. para dela

excluir o Município de Avciro, no E~tado do Pará.

(;&.s COMISSOES DF. AGRlLlJLlURA I. 1~)LrTlCA RURAL; DE DEFESA DO ca;sg
~IlDOR, MEIO NoIBIENrE E MINORIAS; I. IJI' r.oNSfllUlc;líJ E JUSfIÇA E DE RE

DAÇ1D (AR'! •54) - ART. 24. I lJ

Art. lO - A sede do Município de Aveiro e o entorno de seu p~

rímetro urbano sDo excluídos da área da Floresta Nacional de Tapa
jós, no Estado do Pará, alterando-se o disposto no Decreto nO 7> ~
de 17 de fevereiro de 1974.

§ único - A área destinada ao Município de Aveiro terá no mí
nimo 800 k.2 e no .áximo 1 000 k.2 , e será de.arcada no prazo de 6

meses, contados a partir da vigência desta lei, por comissDo parit!

r.a federal e m!,,"icipal.

Art. 20 _ Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçDo.

Art. )2 _ RevogaM-se a~ dIsposições em contrário.

JUSTIFICAÇAO

A comunidade do Município de Aveiro tem mais de um século de
existência. Isso, no entanto, nao foI levado em consideraçao quando
o Governo Federal resolveu; em 19711, criar naquela área a Floresta
Nacional de Tapajós.

A sede do município ficou encravada entre o Rio Tapajós e a
Floresta Nacional, se~ qualquer possibilidade de desenvolvimento. A
~artir do perímetro urbano, os munícipes só podem utilizar uma fai
xa de três quilômetros de largura, limite que nfto pode ser ultrapa~

sado p&ra nada, nem mesmo para 8 caça de subsistência, tradicional
naquela região. Nno se pode expandir a agricultura nem abrir uma es
trada que lIgue o .unicípio a outros centros urbanos. -

As necessidades ditadas pela vida real tê. criado confrontos
entre autoridades Municipais e federais. Co. a abertura do Transa
.az6nica e da estrada Santaré.-Cuiabá, ~forte .igraçRo para a
área, co. ocupaçlo de trechos da floresta e i.plantaçDo de estrada
vicina!. A Policia Federal interveio e o prefeito .unicipal da é

poca - 1988 - está sendo processado.
Mais de 500 faMílias dependem da ocupaçDo dessas terras e da

abertura de u.a estrada ligando Aveiro à TransamazOnlca, única for
.0 de tirar o .unicipio do isolamento. Isso só será possível com a
excluslo de u.a faIxa razoável do Floresta Nacional de Tapajós pa

ra 8 expansDo do .unicípio.
A Floresta Nacional de Tapajós te. 600 .11 hectares, que, de

fato, cu.pre proteger para as futuras geraçi5es. No entanto, os ha-

bitantes de Aveiro també. precisa. ser protegidos de nor.as legaIs
que cerceia. seu di rel to de vi ver e progredir.

O que se proplle, neste projeto de lei. é excluir da Floresta
Nacional u.a faixa já degradado de no .áxi.o 100 mil hectares - ou
seja, de no .á~i.n u. sexto da área florestal original.

"LEGISLAÇAO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CeDI"

EMíLIO G. MÉDICl

Moura Cavalcantf

DECRET0 N9 73.(i81; - DE 19 DE

FEVEREqRO DE 1974

Cria a Floresta Nacional do Tapa
jós, e dá outras providências.

O Presidente da República. u~andv

da a.tribuição que lhe confere O ar-

tigo 81. item IIT. da Constituição Fe
deral. e considerando o disposto na
alínea "b", do a.rtigo 59, da Lei n9

4.771, de 15 de setembro de 1965, De
creta:

Art. 19 E' criada, no Estado do
Parã, a FlOresta Nacional do Tana
jós. sob jurisdlção do Instituto Brn
sileiro de Desenvolvimento Florestal,
órgão vinculado ao Ministério da
Agricultura. com a área estimada em
600.000 ha (seiscentos mil hectares).
dentro dos seguintes limites e con
frontações: Oeste - Rio Tapajós;
Leste - Rodovia Cuiabá - Santa
rém: Norte - Reta. que passa 'elo
marco 50 (cinquenta) da Rodovia
CUiabá - Santarém e por um ponto
de latitude igual a 21' 45' S (dois graus
e quarenta e cinco minutos Sul;, à
margem d;reita. do Rio Tapajós; Sul
- Rio Cupari e seu afluente Se. :ta
Cruz, também chamado Cupari Les
te. até a intersecção deste ou do pro
longamento de seu eixo. com a Rodo
via Cuiabá - Santarém.

Art. 20 O Instituto Brasileiro t:e
Desenvolvimento F1orestal. medIante
e!tudos de natureza silvicultural. pro
moverá a utilização múltipla l1GS re
cursos naturais da Floresta Nac~onal

do Tapajós sob o regllDe de rendi
mento sustentado.

Art. 39 No prazo de 180 (cento e
oitenta) dias. o Instituto Brasileiro
de Desenvolvimento Florestal selecio
nará a área destinada li crIação ':ie
uma Estação Experimental, cuja fi
nalidade será a de pesquisas e ex
perimentação, de interesse r~glf'n~ I

Parágrafo único. A Estaçao Expe
rimental f:cará subordinada adminis
trativamente ao Instituto Brasileiro
de Desenvolvimento Florestal.
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Art. 49 O Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento Florestal poderá des
tinar áreas da Floresta para Reser··
vas Biológicas e valorização Tur1s
tica.

Art. 59 Fica o Instituto Brasileiro
de Desenvolvimeto Florestal autor1
zado a celebrar convênios com enti
dades públicas ou privadas. objetiva:l
do o uso racIonal dos recursos natu
rais existentes na Floresta..

Art. 69 O Ministério da Agrtcul
tura. por proposta do Instituto Bra
sileiro de Desenvovimento Florestal,
baixará as normas para a adequada

organização, funcionamento e eXplo

ração múltipla dos recursos natura:$
da Flore:>ta.

Art. 7.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publice.çã<J. re
vogadas as disposiç':'es em contrário.

Brasília. 19 de fevereiro de 1974;
1539 da Independência e 869 da.
República..

. EMíLIO G. Mi:DICI

Moura Cavalcanti

PROJETO DE LEI N° 3.824, DE 1993
(Do Sr. Valdir Colatto)

pericial a. cargo do Ministério da Saúde

habilitação profissional prescrito e

Ministério do Bem-Estar Social.

e a processo de

custeado pelo

Regulamenta o inciso V do artigo 203 da Constituição Fed~

ral.

(APENSE-SE AO PROJE~O DE LEI NO 1.428. DE 1991).

o CONGRESSO NACIONAL decreta.

Art. lQ Fica assegurada a concessão de renda

mensal no valor de 1 (um) salAria minimo para a pessoa

portadora de defiCiência e para o idoso carentes.

S 19 Considera-58 carente o individuo que

nio aufira qualquer rendimento igualou superior a 1 (um)

salArio minimo e que pertença a familia cujo rendimento

conjunto mensal seja inferior a 1 (um) salário minimo.

S 2Q A condição de carência deverA ser

comprovada junto ao órgão próprio do Ministério do Bem-Estar

Social.

S 3g A renda mensal de que trata esta Lei é

concedida independenteAente de contribuição para a

seguridade social.

Art. 5; O beneficio sQr~ devida a partir da
data da entrada do requerimento.

Art. 6g O beneficio será cancelado quando
ocorrer:

I - morte do beneficiário;

II - capacitação para o trabalho da pessoa

portadora de deficiência com idade igualou supel:ior a 14

(quatorze) dnos, desde ·~ue --garantida Eua :'olocac;ào no

mercado de trabalho,

rrr - desistência do beneficiário;

IV - descumprimento das condições necessárias

para o recebimento do benefício.

Art. 7 Q Fica extinta a Renda :-lensa1

Vitalicia de que trata o art. 139 da Lei n Q 8.213, de 24 da

julho de 1991, ficando o Ministério da previdência Social

responsável pela transferência dos beneficios atualmente

pagos sob essa denominação para a esfera do Ministério do

Bem-Estar Social.

Art. 8Q O beneficio de que trata esta Lei

sarA custeado com parcela dos recursos de que trata o art.

195 da Constituição Federal, de acordo com as dotações

previstas anualmente na Lei do Orçamento.

deficiénc.:.a aquela "lUe por apresentar perdas :isLcas,

visuaiS, audit':'"JdS, :nentais ou múltiplas, de Jrigem

=ongênita ou adqu~rida, desvia-se acentuadamente dos padrões

;nédios definidos pelo :-!inistêrio da Saúde~

Parágrafo único. A condição de pessoa

portadora de defic].ênc~a deverá ser comprovada mediante

exame médico-pericial a cargo do Ministério da Saúde.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de

sua publicação.

Art. 9 g O Pode~ Executivo regulamentará esta

Lei no prazo de 90 (noventa) dias, contado da data de sua

publicação.

ALt." ::. íJ

Art. 3.

(':onsictera-s€! pessoa FortaQora 'J.e

Considera-se idoso o maior de 65

contrArio.
Art. 11. Revogam-se aa disposições em

JUsunCAÇio

(sessenta e cinco) anos de idade.

Parágrafo único. A idade deVê ser comprovada

mediante certidão de registro civil ou por outro meio

definido pelo regulamento desta Lei.

Art. 4Q Para a manutenção do benefício, a'

pessoa portadora de deficiência e o idoso carentes deverão

apresentar de 2 (dois) em 2 (dois) anos, junto ao órgão

próprio do Ministério do Bem-Estar Social, prova de vida e

de carência econômica.

Parágrafo único. Enquanto não completar 65

(sessenta e cinco) anos :ie idade, a pessoa portadora de

deficiência fica obrigada a submeter-se a exame médico-

Por meio da presente inicia::iva procuramos

atender a.justa reivindicaçió do Sindicato doe Trabalhadoree
Rurais d. Palmito., SC, no sentido d. promover a

regulamentaçia do inciso v do art. 203 da Constituição
Federal, o qual determina a coneeaaio de 1 aalAria minimo de

renda mensal para a pesaoa portadora de deficiência e paRa o

idoao carentes.

É interessante lemorar que, após a

promulgação da Conscit:.ui.ção Federal de 1988, foi saudada

como pioneira e avançada a criação, pelos legisladores

constituintes, do conceito de seguridade social.
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Entretanto, passados mais de anos da
promulgação da Lei Maior, ap2nas os dispositivos atinentes à

satld. e à previdência social foram detalhados ao nível da

norma ordinária. As inovações referentes à assistência
social, em especial a relativa d instituição do beneficia

minimo, permanecem até hoje apenas no espirito daqueles que

as aprovaram, não foram ainda postas em p~ática, pois
carecem ele regulamentação.

LEI N. 8.213 - DE 24 DE JULHO DE 1991

Oiapõe .obre o. Plano. de BenefIcio. da Previd6ncia Social,
e dI. outru providanciu

O Presidente da República.

Faço saber que o Congreuo Nacional decreta. eu ..nciono a .eguinte Lei:

Buscamos com o presente projeto de lei
preencher essa lacuna propondo que o beneficio mensal no·
valor de 1 salário mínimo seja devido para todos os idosos e

deficientes carentes. Com isso, abarcaremos uma clientela

bem mais ampla que a atualmente coberta através da Renda

Mensal Vitalicia, vez que es't.e beneficio é concedido pela

previdência social apenas para pessoas que já. tiveram. em
algum momento de suas vidas alguma relação com o seguro

social, estando desamparados os que já nascem portadores de

deficiência bem como os que a adquirem antes de serem

segurados da prev~dência.

esperamos, portanto, receber o apoio dos
ilustres Pares para a aprovação da presente iniciat_va, pois

a mesma representa a ação mais nobre que poderiamos tomar no

momento e. prol dos deficientes e idosos carentes.

Sala das Sessões, em \q de C n de 1993,

''LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS lEGISLATIVOS - CeDI

TÍTULO IV

Ou Oi.po.iÇÓft Finaia e Traneit6riu

Art.· 139. A Renda Mensal Vitalícia continuar' integrando o elenco de ben.·
flcio. da Previdência Social, at' que seja regulamentado o inciso V do artigo 203
da Constituição Federal.

§ 1~ A Renda Menaal Vitalícia .erã d.vida 'ao maior d. 70 (setenta) ano.
de idade ou invãlido que não exercer atividade remunerada, não auferlr qualquer
rendim.nto .up.rior ao valor da .ua renda m.n.a1, não for mantido por pe••oa
d. qu.m d.pendl obrigatoriamenta enio tivlr outro mlio d. prover o próprio .us·
tanto, dead. que:

I - t.nha .ido filiado 11 Previdincia Social, Im qualqulr 'poca. no mínimo
por 12 (doz.) m..... conueutivo. ou não;

II "" tenha exercido atividade r.mun.rada atualment. abrangida pilo regime
Geral de Previdincia Social, embora ••m filiaçio a e.ta ou 11 antiga Previdincia
Social Urbana ou Rural, no mínimo por 5 (cinco) ano., consecutivo. ou nio; ou

1Il- •• t.nha filiado 11 antiga Pr.vidincia Social Urbana após completar 60
(......nta) ano. d. idad., ••m dir.ito ao. b.n.fIcio. r.gulam.ntare•.

§ 2~ O valor da Renda M.nsal Vitallcia, incluaiw para u concedidu anta.
da .ntrada.m vigor d••ta Lãi. s.ri d. 1 (um) .alúio mlnimo.

§ 3~ A Renda M.n.al Vitalícia ..ri devida a contar da data da apre.enta
ção do requerimento.

§ 4~ A Renda Menlal Vitalícia nlo pode .er acumulada com qualquer e.pi·
cie de b.nefIcio do Regime Geral de Pr.vtdincia Social, ou da antiga Previdência
Social Urbana ou Rural, ou de outro regime.

~ ~ ..

CONSTITUIÇÃO

REPúBLICA FEDBRATIVA DO BRASll.
1988.._.......................•...._._._.•.........................._._._....................•..•.....

PROJETO DE LEI N° 3.825, DE 1993
(Do Sr. José Luiz Clerot)

Titulo VIII

DA ORDEM SOCIAL

Dispõe sobre assistência social a ser prestada pela União,
Estados, Municlpio8 _ pelo Distrito iederal, nos termos

doa artigos 203 e 204 da constitci;âo Federal.

.. ~ _ _ _ - _ ... (APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N. 231. DE 1991) •

Capítulo U
DA5EQUmDADES~ tJnião, os Estados, os :·tunicipios e o

Distrito Federal, obrigam-se a prestar total e efetiva
....... 'O) oOoO .. oOoO .. oO.oO oOoOoO oO assistência social as crianças e adolescentes, aos maiores de 70

escolas e estabelecimentos públicos ou subsidiados ou

(setenta) anos e aos adulto~ de qualquer idade definitivamente

hospitais e serviços m.dicos e. geral. mantidos ou

sUbvencionado. pelo poder Páblico envolvido, inclusive

co. fornecimento do& medicaaentos necessários:

de igualdade nos

e incondicional nas

de que trata o Art~ 12

preferencial

ae:.il5t~ncia

a) atendimento ea condições

b) r.tatricula

consiste em:"

inválidos.

v - a garantia de um salário mínimo de beneficio mensal
à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem
não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-Ia
provida por sua familia, conforme dispuser a lei.

&çíiolV
Da ABisthJda SodM

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela ne
cessitar, independentemente de contribuição à seguridade s0
cial, e tem por objetivos:

... ~ - _ - .

que recebam doações dos Governos aqui referidos;
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c) internamento doa velhos em asilos e casas ou

instituições congàneres, pUblicas ou sUbvencionados ou

.que recebam qualquer tipo de aux~lio oriundo dos

recursos oficiais:

"LEGlS~ÇÃOCITADA ANEXADA PElA
COORDENAÇAO DE ESlUDOS LEGISlATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO

de qualquer idade que não exerçam atividade remunerada,

deficiência física são atestados em laudo pericial a cargo da

Previd.n~ia Social.

Art. ~2. A, carência e ~ e~tadQ d. extrema pobreza

uO assistido s.rAo atestados por autoridade. administrativas, ou

--------------'----------------

..............................._.-...............•............_ _ .
Título VIII

DA ORDEM SOCIAL

Capítulo I
DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 193. A ordem social tem como base o primado do traba
lho, e como objetivo o bem-estar e a Justiça sociais.

Capítulo 11
DA SEGURIDADE SOCIAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil.
1988

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

a reabilitação deeincapacidade

não tenha_ outros rendimgntoG nem quem lhes assegure a

subsistência, nao tenham outro meio de prover o próprio

sustento e não sejam filiados à Previdência Social.

d) garantia dQ um salário mínimo mensal,

inacumulável, aos septuagenários e deficientes físicos

teatellUl1lUldu -PCI! peNoea a.- reconhecida' idoneiclacle. SeçãoN
Da Ass/stênda Sodal

Art. 52. serãó concedidos ben~tícios fiscais com

certificado, inólusive de' isenç6e., nos es~abelecimentos,

a.pr.sas a pe••oas tí81cas que co.prov•• participação

econômico-financeira aos programas de assistência social

concedem aposentadoria nem pensões.

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela ne
cessitar. independentemente de contribuição à segurid6de so
cial, e tem por objetivos:

I - a proteção à familia. à maternidade. à infância, à ado
lescência e à velhice;governamental.

Art. 62. Aos beneficiários desta lei não se

11 o amparo ás crianças e adolescentes carentes;

JUSTIFICATIVA

Social, um Conselho Nacional de Serviço Social integrado de

representantes dos Gave;nos dos Estadas, das Municícios e do Distrito

Federal, 8 de setores da sociedade, para em caráter gratuito, auxiliar

a AdministraçAo Pública na execução de programa8 aS8i!tonciais, B apl!

cação desta Lai.
. Art. ag • a Poder Executivo regulamentará esta Lei

em trinta dia! de sua publicação.
Art. 9Q. Revogam-se dieposições contrárias.

Art. 72. Fica criado no Ministério do Bem Estar
1lI a promoção da integração ao mercado de trabalho;
N - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras

de deficiência e a promoção de sua integraçào á vida comu
nltaria;

V - a garantia de um salário mínimo de beneficio mensal
a pessoa portadora de deficiê,ncia e ~o idoso que: comprov~r;l
nâo possuir meios d~ prover a pro~na manute~çao ou de te-Ia
provida por sua família, conforme dispuser a leI.

Art. 204. As ações govemamentais na área da assistênci~
social serão realizadas com recursos do orçamento da seguri
dade social, previstos no art. 195, além de outras fontes, e organi
zadas com base nas seguintes diretrizes:

Visa o presente projeto regulamentar os

artigos 203 B 204 da Lei Maior, que dispõ.m ex.tam.nte sobre a prost!

ção da AssietAncia Social àqueles que dela nlilcliI!usital'!l e têm dirBito,

independenta da contribuição i Asseguridad. Social.

ESlns dispositivos, como muitos outros
da Constituição, já deviam ter sido rogulamentados. Todavia, á de 8&

registrar "'U8 no Bmarenhado qUIiI envolve ali atividades desta Casa, dai
xamoa muitas v.zes • propositura d. lals important.s como 8sta para ~

dia seguinte, '!sempre na esperança de aprimora%' o Projeto de Lei que
se pretende.

I - descentralização político-administrativa, cabendo a
coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação
e a execução dos respectivos programas às esferas estadual
e municipal. bem como a entidades beneficentes e de assistência
social;

11 - participação da população. por meio de organizações
representativas, na formulação das' políticas e no controle das
ações em todos os níveis.
• .,.' , _ • w"'" .

Como a matária ta. urglncia enio pode
eeparar, o projato vai a nível da primaira r.daçla para que aeja,anta8

d. tUdo, um inatru.ento d. debati que se tra~aror.a afinal ns Lei que

regula.ente os r.r.ridos di!lPoaitivo. Conlltitl.1ci~nail.
PROJETO DE LEI N° 3.826, DE 1993

(Do Sr. Valdir Colatto)

Permite a declaração do estado civil soltcíro a pessoas

divorciadas.

(Ã COMIssIO DE CO~ST[TU[ÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO
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o CO.GRESSO KACIOKAL decretaI

Art. Vil. Fica permitido a pessoas divorciadas

declarem-se solteiras, se assim o desejarem.

Parágrafo único. A declaração prevista no "caput lt

ser6 considerada válida para todoa os fins.

Art. 2Q. Est« lei entra em vigor na data de sua
publicação.

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

JUSTIFICACÃO

Art. 40. No caso de separacão de fato. e desde que
completados 2 (dois) anos consecutivos, poderá..ser promo
vida ação de divórcio, na qual deverá ser, comprovado 'de·
curso do tempo da separação.

Art. 3? Ficam revogados o art. 38 e o § I? do art. 40 da Lei
n? 6.515. de 26 de dezembro de 1977.

Art. 4~ Esta Lei entra em vigor na data de sua publica·
çãp.

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

Brasília. 17 de outubro de 1989: 168? da Independência e
101? da República.

LEI N<> 8.408. DE 13 DE FEVEREIRO DE 1992

Di nova redaçlo aus dispositivos da Lei DO
6.51S, ele 26 de dezembro de 1977.

An. I. O t 1· do ano S· e o &ri. 25 da Lei D· 6.SI5, de 26 de dezembrD de 19n.
paum a vilOrat com a seauintc redaçio:

"Ar\. S· __._._.__. . .. .. ... ...

f" A separ.ç~o ju~iei.1 p<xJe. \lIinbEm. ler pe~id. se um dos cOnjuges provar
• ruptura d'l vida em comum M mais de um ano conseCUtiVO, c a Impouiblhdade de sua
recollSlituiçâo.

Durante dácadas, em nOSBO pais, as pessoas
desquitadas foram estigmatizadas por tal condição. As mulheres
que se desquitavam, principalmente, passavam por toda a sorte de
discriminação. Com a advento da Lei 6.515/77, que instituiu o

divórcio, o casamento passou a ser dissolúvel, mas o preconceito
não arrefeceu. Hoje o divorciado possui a mesma disponibilidade

dos solteiros inexistindo, pois, óbices para que assemelhemos as

duas situações que são, na prática, semelhantes.

Lei:

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e cu i&I1ciono • ieguinle

Assim, e como forma de possibilitar a pessoas

vitimas de preconceito uma defesa contra a discriminação, é que

apresentamos este Projeto de Lei facultando a utilização do

estado civil "solteiro" aos divorciados. Tal liberdade não

causarA prejuízos a ninguém, visto que, ao contrário do

desquitado, o divorciado é totalmente desprovido de

impedimentos"

Contamos, então, com o apoio de nossos ilustres

Pares no Congresso Nacional para a aprovação desta proposição •.

An. 25. A converslo em divórcio da separação judicial dos cOnju~es exislenle
b4 mail, de um anuo contada da úata d.:J dc:ri~i1o ou da que concedeu a medida cauteiar
cont.' ..., Jodcnte (art. Mio). ier~ decretado! por 5Cnlcnç;.a.. ~a qual não a)(\star~ referencli i
caus•. Li IC • de:ermmuu.

usar (, ;lO~:r:~~~~n~~~icfd~r~~~~r~r~~~~~~~ ~~':o~~~~i"J~~ ·n:~~h~~ ~~~j:
do e, . :aridu ~e lII. r:.l1C:J,;iu pn,"\lstiJ. nC'$te ar~.glJ ac""rtC~J.r.

J • e'wldecl.t prejui.LC· pau. a SUl idt:nlificaçâo;

11 • manifesta dIStinção entre o KU nome de famai. c o dos filhos havidos da
uni:ío d1MOlvi~a.

L ." .~ ,:'\
Deputado vlILIliR COLAno

li . dano grave reamheeido em de~ojudicial."

Ar\. 2" Esta Lei enlra em vigor na data de sua public:ação.

An. 31.1 Revogam·sC' as disposições em contr:..Iio.

Sala de Sessões, de ~ de 1993.

Repúbliea.
Brasl1Ja, 13 de fevereIro ele 1992; 171" da lndepeDd!neia e 104· da

"LEGISLACAO CITADA ANFXADA PFLA ,
:~OORDENACAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· CeL/'

Lir N9 6.515, de 26 de dOleebro de 1 977.
Regula os casos de d1ssolução da socie
dade conjugal e do casamento, seus efeI
tos e respect1voa processos, e di CIUtriJi
prov1dênc1as.

LEI N? 7.841. DE 17 DE OUTUBRO DE 1989

Re,,'oglJ o are J58 da Lei n,'" 3 Oil'·' de
1" de jltnelro d~ 1916 - CodlKa C''''ll e .1'e·
ra d,SpaSltn'os d. LeI n· 6515jU

" de 26 de
dezembro de 197í

O PRESIDENTE DA REPUBLICA. faço saber que o Con·
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. I? Fica revogado o art. 358 da Lei n? 3.071, de I? de
janeiro de 1916 - Código Civil.

Art. 2? O inciso I do parágrafo do art. 36 e o caput do art.
40 da Lei n~ 6.515, de 26 de dezembro de 1977. passam a vigorar
com a seguinte redação:

«Art. 36.
Parágrafo único. . .
I - falta do decurso de 1 (um) ano da separação judio

cial;

PROJETO DE LEI N° 3.827, DE 1993
(Do Sr. Paulo Ramos)

Proíbe loterias televisivas.

(As COMISSOES DE CISNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICACAO E INFOR
MRrICA; E DE OJNSl'IlUlçNl E JU51'IÇA E DE REDN;;1Ll - AR'!' .24, II)

o Congresso Nacional Decreta:

ART. lQ- Ficam proibidas as loterias televi
sivas, inclusive as que se apresen
ta~ como mecanlsm~ para a venda de
titulo~ de capitalizaçã~.

ART. 2Q- D infrator será- intimado- pelo· Minis
tér10 da~ Comunicaçõe~ a suspender
a veiculação d. loteria, no prazo
máximo. de 48 horas, a. partir da sua
constataçi.o.:,

ART. 3R_ No caso de reincid!ncia será cas
saela. a. concesslo da emisora de TV,

cabendo ao Ministério das Co~unic!
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çees as medidas necessárias à Su'
retirada do ar.

ART. 4g- Esta lei entra em vigor na data de
sua publicaçllo.

ART. ,g- Revogam-se as disposiçOes em contrário.

Como ,justificaçllo, anexo a representaçllc enca
minhada ao Sr. Procurador Geral da República,
Dr. Aristides Junqueira de Alvarenga, nos termos
nela contidas.

~)..v~~~~
~~UTADD~AULORAMJ5

Sala das SessOes em, 20 de maio de 1993.

Brasília, 29 de abril de 199~,

Sr. Procurador Geral da República

A cada dia vai fiacando mais patente que
as chamadas loterias televisivas,al~m do ilícito penal
nelas contido, representam uma grave fraude praticada con
tra muitos íncautos por aqueles que dIspOem do necessário
atreviment~ e de força política para faz6-10, j' que bene
fici'rios da.i~punidade que grassa no Brasil,em detrimento
das esperanças e dos direitos- de cídadllos honrados, que se
deixaM iludir por ManipulaçOes somente possíveis atrav~s da
televislo.

A televislo, conforllle sabemos, tem a capaci
dade de produzir reaçaes e estIMulas rotineiraMente diver
sos da vontade e das inclinaçOes do telespectador, fazendo
dela um poderoso meio,especialmente quando manipulada por
pessoas inscrupulosas, os espertalhOes de sempre, cujo úni
co objetivo consiste no enriquecimento illcito,no enriqueci
menta a qualquer preço, inclusive a desgraça e o sofrimento
alheias.

De qualquer maneira, salvo piar juizo , o jo
ga de azer, k exceçlo das loterias oficiais, está tipifica
do na lei das contravençOes penais.

COllla se nlo bastassem a tele·sena,Os Baús da
in (Felicidade) e todos os outros métodos usados na televisa
para, através de processos aleat6rios, promoverem aparent
vendas de bens diversos ou supostas capitalizaçOes ,surge,ag
ra, sob os auspícios da TV.Globo, cujo titular é reconhecid~

COMa o home~ lIIais poderoso do paIs , a loteria chaMada de a
papa tudo.

Talvez o tItulo devesse ser completado pela
expresslo "o que ainda resta".

° difícil ou o necess'rio ~ saber o que ain
da resta num Brasll atolado na imoralidade,na córrupçlo e na
impunidade.

O jogo Papa-Tudo vem a público com a coni ven
cia, a participaçlo e a omisslo de orgias vinculados direta
e indiretamente ao Governo Federal, quais seja~ o Banco Ce~

traI, a superintendenci~ de Seguros Privados, Autarquia su
bordinada ao Ministério da Fazenda, e a Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos, (BC, SUSEP e EBC), o que trans
forma o caso nu~ escAndalo co~ ~uitos preceoe~tes, basta.
leMbrar o ~ecente esclndalo PC Farias- Cailor-<~pres'~ios

Diversos.

TeMOS na papa tudo uMa esp~cie de aliança di
abálica,cujo objetivo final, co~ a pr'tica de illcitos pe
nais COM responsabilidades a sere~ apuradas, consiste em'ar
recadar-, arrecadar, arrecadar· os úl UMOIJ recunos' financeJros
de uma oooulaçllo oobre oue nllo tem mais oara onde ou para
quem apelar.

O caso, ou melhor, o escândalo papa tudo ain
da traz à tona a figura do Sr. Arthur Folk, que responde a
processo criminal pela prática de fraudes cambiais, com ba
se em denúncia feita pelo Procurador da Ministério Público
Federal, André Barbeitas, processa em corsa na '48 'iara Federal

O Sr. Arthur Falk, em se associando ao Sr.
Roberto Marinho, contou com a apoio e a beneplácito : .dos
árglas oficiaís já mencionados para a prática de mais um
ilícito penal,o joga de Azar denominado papa tudo.

Portanto, a presente representaçlo tem o
claro objetiva de requerer ao Sr. Procurador Geral da RepQ
blica as providencias cabíveis na sentida de ser determina
da uma apuraçlo rigorosa dos ilícitos e das responsabili
dades dos envolvidas, devend~ s!r esclarecida, dentro ou
tras aspectos, os seguintes:

1- A resp~nsabilidade da Banca Central(ami!
slo de infarmaçOes • SUSEP a respeito do

Sr. Artur Fr81k) ..
2- A rasponlJabilidada da SUSEP- na autorizaç

para o funcionaMento da lotaria Ou da
forma espúria da "capitalizaçlo".
J- A responsabilidade da Empresa Brasileira

de Correios e Telegráfas par se permitir
participar da atividade illcita.

4- A responsabilidade d~ Sr. Roberto Marinho
e de outras titulares de· rede de televislo

que operam loterias assemelhadas.
5- A responsabilidade do Sr. Arthur Falk.
6- A responsabilidade do Ministério das Comun.

çaes, par perlllitirt ou nlo fiscalizar) quo
empresas de televislo, que operaM. sob o re~

me de Concessl~ Pública, se utilizeM da con
5sl0 para a prática dos illcitas penais.

Os órgãos da administração pública nllo ~adem

ter os respectivos nomes comprometidos pela ação de eventuai
dirigentes, normalmente estranhos aos quadros das carreiras
designados após acordos ou alianças políticas que preci
sam ser combatidos e rejeitadas.

Por último, na esperança de que poderosos com
o Sr. Roberto Marinha venham a ser alvo da ação da .justiça
brasileira e na certeza de que a dignidade"e.a honradez de
muitos nlo roram PAPADAS nesse escuso Papa tudo Global, r
queiro, ainda

1- Sejam tomadas as urgentes medidas, • di.
posiçlo da Procuradoria. Geral da 'República
para a sustaçlo iMediata das loterias tele
visivas.

2- Seja consideradd ca~a integrante da presen
te representaçlo a artigo anexo,pubiicada
jornal Tribuna da IMpzensa, de 23 de Abr
de 1993, de autoria do jornalista Hélio Fe
nandes, que reflete a indignaçla ,~*g!tl~

dos inconformados e significa uma ;'.1ios
contribuiçlo 'iMprescindível atuaçlo da .
Procuradoria Geral da República.

Atenciosaroente

.~:c t.~.....-;
~ADO PAULO RA~

I
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DADOS: C~.ara dos Deputados anexo IV GABINETE 8JO
TEl: J18-58-30 / rax : 318-28-30

A Sua ExceIenci.
Dr.ARISlIDES·~lJNQUEIRAALVARENGA
DD. Procurador Geral da RepúbIic'a

~

IlLEGISLACAO CITAOA ANEXADA· PELA
í~OORDENACAO DE ESlUDOS LEGISLATIVOS·CeD'

Códig1l de
FrOCfSSO Penan

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

TíTULO 11
DO INQUÉRITO POLICIAL

.............................................................
Art. 5? Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado:

I - de oficio;

DECRETO-LEI N° 251 - DE 28 DE
FEVEREIRO DE 1967

Dispõe sóbre as sociedades de capita
lizacão e dá outras proridéncias.

O Presidente da República. usando
das atriDuicõ~s que lhe confere o ar
tigo 9.°. ; 2.°, do A:o InstltuCional nú_
me;'o 4. de 7 de dezembro de 1966, de
creta:

Art. I." Tõdas as operações das so
ciedf:.des de capitalizaçào ficam subor
amf:.·:la~ as diSposições do presente
Decrero'lei.

Para;<rafo único. Consideram-se EO
ciecl3.0f.S de cap:tallzação as que tive
rem pc~' objetIvo fo:necer ao públlco
d~ acórdo com planos aprovados pelo
Gové:'no Federal. a const:wiçao ce
um c:ip:Lal mmimo perfeitamente de.
term:naéo em cada piano. e pago em
moeda co:-rente em um prazo máximo
indIcado no mesmo plano. a pessoa
Que pcssu:r um título. segundo cláu
sulas'e re;:ras apro.adas e menciona
das no proprio titulo.

Art. 2.° O Contróle do Estado se
exe:cerá pelos órgãos referidos neste
Dec:e:::)-le:. no l:1teréss~ dos portado
res àe titulas de capitalização, e obje
tivanào:

I - Promover a expansão do mer
cado de capitalização e propiciar as
c~nd:cões operaciona;s necessárias à
sua mte;::acão no pro;rcsso econõmi
c:) e socI:li ào PaIs.·

II - p:'crnover o aperfeiçoamento do
sistern~ ce capital:zacão e das socie
dades qt:e nêle operam.

In - Prese:var a liquidez e a sol
vência das sociedadzs de capitalzação.

IV - Cooràenar a polmca de capi
tallzacão com a po:itlca de investI
mentos d;; Govérno Federal, observa
dos os critérIOS estabelecidos para a::
pOililcas mOnetarla. credltlci·J e fi~

cal. bem como as caractensticas a que

devem obedec.e: as aplicações de co
bertura das reservas técnlcas.

An. 3.° Fica instituido o Sistema
Nacional de Capl. allzação, regulado
pelo presente Decreto-lei e constitU!o
do:

I - Do Conselho Nacional oe ::5e
guros Privados <CNSP).

II - Da Superintendência de Segu
ros Privadc:s (SUSEP J.

III - Das EOc;e:iades aut0rizadas a
operar em capitalização.

; 1.° Compete privatlvamente ao
CNSP fixar as diretnzes e normas da
polmca de capitallzacão e regulamen_
...ar á.·3 opcraçõos das socleciaàes ao ra
mo. relatlvamente às quais exe~'cerá

a tr:buições ídénticas às estabelecidas
para as sociedaàes de seguros. nos se
guintes incisos do art. 32 do D3crero-·
lei n.9 73. de 21 de novembro de 1966:
T, lI. lII, IV, V, VI, IX, X, XI, XII,
XIII.

§ 2.9 A SUSEP é o órgáo executor
da política de capitalização traçada
pelo CNSP, cabendo.lhe fiscalizar a
constituição, o:-ganização, funciona
mento e operações das sociedades do
ramo. relativam~nte às quais exercerá
atribuições idénticas às estabelecidas
para as sociedades de seguros, nas se
gumtes alíneas do art. 36 do Decreto
leI :0.0 73. de 21 de novembro de 1966:
GJ, ,bJ, c), g), h, jl.

Art. 4.9 As soci~dades de capitaliza.
ção estão sujeitas a disposições idên
ticas às estabelecidas nos seguintes ar
tgos do Decreto-Lei n.9 73. de 21 de
:oovembro de 1966. e, .quando fõr o
caso. seus incisos. allneas e parágrafos:
7°. 25 a 31. 74 a 77, 84. 87 a 111, 113.
114, 116 a 121.

Art. 5.9 O presente Decreto-Lei entra
em vigor na data de sua publicação.

Art. 6.9 Revogam.se o Decreto nú
mero 22.456, de 10 de fevereiro de.
1933. os artigos 147 e 150 do Decrew-

Lei n° 73. de 21 de nOVembro de 1966,
e as demais disposições em contrário.

Brasilía. 28 C~ fevereiro de .1957;
146<' da Independência e 799 da Repú
blica.

DECRETO N9 62.838 - DE ti DI;;
JUNHO DE 1968

Regulamenta a execucão 10 Decrero
leI n'> 64. de 2: de lLover-?üTo (fé

1966.
~ ..

Art. 19 A realização de sorteIOS
para a obtenção de recursüs. finan
celres indispensaveis ao ~llsr.elO Clé
obras sociais. religiosas. filantrópi
cas e educativas. na forma do Dto
creto-Iei n9 64. de 21 de novembro
de 1966 depende de autoT;zaçao d:>
Mlr!llitério da Fazenda.

~ 19 Os sorteios serão reallzadol;
exclusivamente pelos result3..1uJ /las
extrações normais da Loteria Federal
com observância da ordem dos nu
mercs sorteadcs. na qua,t·dafle ae
prêmIOS que se indicar no pedido de
autorlzaçáo. proibida qualquer combI
nação dêsses res'!i"aGOs para efeito
de at.ribuição de prêmios.

~ 2° O valor dos prêmios a distri
buir não poderá ser supericr a 20%
<trinta por cento) do total da re
ceita correspondente à renda de
tõda a série de bilhetes emitidos.

~ 3° A área em que se (';'lel -.:ra a
coleta de recursos, median:;" a rea
lização de sorteios. ficara d~limjtada
em razão da populaçao que se tem
em vista beneficiar e da nat~ll'eza do
empreendimento.

~ 49 E' proibida a distribmc;ao de
prêmios em dinheiro.

.... - ~ ..
............................ · ..... · .. ···1
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os infratores incursos nos crimes de constrangimento ile-

que os Utrotes n passem a ser proibidos sob pena de serem
PROJETO DE LEI N° 3.828, DE 1993

(Do Sr. Itsuo Takayama)

~or essa razão, preconizamos, nesta prooosição

Considera crime a prática do denominado "trote" perverso e
dá outras providências.

gal cumulativa, quando ror a caso, com o de lesões carpo-

rais.

Serão apenas admitidas "trote~" que impliaquem em

(À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÁO) gincanas, em passeatas e festividades destinadas anga-

C:N~RESSO ~ACraNAL decreta: riar recursos para as comunidades carentes, na urbanização,

arborização e outros.

Art. 1Q - ~ vedada, em toco o territóri~ nacional Temos plena con~icçio de que a medida alvitrada

a pr~tica da denominado !'trota'l perverso, praticada contra os reverterá em benef!cio da coletividade e esperamos, por

calouros em geral na~ instituições educacionais e e9taoelecime~ conseguinte, seu acolhimento.

tos similares.

Art. 2Q - A inob5Brvância do ~i3~osta do artigo a~ .

Sala das Sessões,

Oaputado

terior can~idgrada crims de constrangimBnt~ i_~gal, cumulati-

vo com o ds 18sões corporais, quando for o caso.

Pa~ágrarQ única. Aos infratoras, serão aplicadas
"LEGISLAÇAo CITADA ANEXADA PJ='LA

COORDENAÇAo DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CeDI
penas previstas ndS artigos 125 a 146, da Código Penal.

~rt. 3º - São excluídos da vedação prevista nesta DECRETO-LEI N~ 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 (*)

l~i ~s "trotes" :enefi~ent8sl com gincanas, passeatas e festi-

"JidaOeS =~iQ o~)etivo seja a~gariar recursos para aS comunica

des carentes.

eódi,o P~nal.

o Presidente da República, usando· da alribuiçlo que lhe confere o ano ISO da
Constituiçlo, decreta a ..,uinle Lei:

~rt. 4Q - Esta Lei entra em ~igor na d~da de sua p~
CÓDIGO PENAL

:Jl i:açã:::,.

~rt. 5iL;- R-e.v:og,am-se as dispo!dçãe!i em contrário.

Sala das Sessões, aos

Deputado

20 de maio de de 1993

I~AMA

PARTE EsPECIAL (*)

TITULO I
DOS CRIMES CONTRA A PESSOA

•C"",_"'.....Ie._· /J«m,../Ii •.• J.IM..J .",,"""'.1"1f.... 11. n/.

CAPITULO I

DOS CRIMES CONTRA A VIDA

tal, em Cuiabá.

Temos conhecimento que, em outros pontos do 9ra-

Justificável prática seja ~oibida, a fim ~e se preservar 3

incolumidade moral e física dos l'calouros".

5i1, at~ mortes já ocarreram nas famigeradas "trates".

É preciso, Dor conseguinte, ~ue essa ign50il e i~

• Vide ... I". n/.... Loi ... 7." .2f._.III9.
Cuote ...~te...

lI! .Se o qente comete o crime Impelido por motivo de relevante valor lOCiaI ou
moral. ou sob o domInio de vioIenl& emoçIo, 1010 em leJUida a injusta provOClIÇlo da
vitima. o juiz pode reduzir a pena de IIJI\ sexto a IIJI\ terÇo.

• Vido ... 74. ti".•aowo.----

• Vide ... j~, XXXYf1I, d•• COtII1i"~F_.1916.
• Vide _IQJ..- s1J'.

Homlcl6l ....
An. 121. Matar aIJuáft:
Pena - rccluslO. de 6 (ã) a )O (vinte) aDOI.

HOIUcWIo ........
I 2! Se o homicIdio ~ cometido:
I - mediante pap ou promessa de recompensa. ou por outro motivo torpe;

11 - por motivo fútil;
111 - com emprqo de_. f010, explosivo. urJXia. tortura ou outro meio in

sidioso ou cruel, oU de q2 popa reauJtar perilo comum;
IV - i Üaíçao. de emboscada,.ou mediante clíslimulaçlo ou outro recurso que di·

flculte ou tome imposslvel a defesa do ofendido;

V _ para uselurar a execuçlo, a ocultllÇlo. a impunidade ou vanta,em de outro

crime:
Pena - reclusio, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

(.) No q.... rtlm - ......... _. _ _ E1p«tof _ _ do__o q.. lIiopllc o

ano 2~ 61 LcJ n- '.109• • 11* julho de."

praticadaÊ intolerável 9 inadmissível a violênria

sendo que dais destes a=aoaram na U.T.f. de ~m hospi-ros,

p9lo~ IlvatBrano~" contra 05 llcalouros ll que ingressam nas uni

vgrsidades, corporações militares 9 astabelscimentos similares.

"E~tQ ano, por exemplo, tive a felicidade de ter

dois f-lhos ingressados em instituições universitárias.

Entretanto, a alegria logo transformou-s8 em con~

ternaçãQ, pois alguns veteranos tivBra~ a infeliz idéia de

dar ~anhos de espuma de ~xtintore5 1e incêncti~ n~S ~al~u -
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• • 7' €'O'" Tfdorlo dt",·"""..prltJ Ui " .. '.069. dr IJ d~ )111110. 1990.

• \'fde' ar( 1'. /11. a d~ Lr ,,<" .96r de 21 dr df';t",h'. de 19~9

• Vtde Q" U. t /', dú CtxJ'l" de Procru(l PMO!

Homiddio culposo
§ 3~ Se o homicídio ê culposo:
Pena - delen,lo, de I (um) a 3 (três) ano,

• \'idt' Q'1 129 da COnW1Ulfl(l F,dtra/ dr 19M

Aumenlo de pena
I ..~ No homicidio culposo, a pena ê aumentada de um tereo, se o crime resulta de

inobservlndl de regra lêcnicl d. profisslo, Irte ou alicio. ou se o Igeme deixa de preso
tar imediato socorro' vitima, nlo procura diminuir as consequências do seu ala, ou fo
le para evitar prislo em flagrante. Sendo doloso o homicidio. a pena ê aumentada de
um tereO, se o crime ê praticado conlra pessoa menor de 14 (catorze) anos.

• I 4.- com f'tdilf'O dtll,.",,,,lIda~Mui lf.·'.0f!9. dt 11 Ih Julho dr 1990

• 'Vide .1'1. J19. I 1!.

I S~ N. hip6tese de homicidio culposo, o juiz poderi deixar de aplicar a pena, se
as conseqüências da infraçlo alinlirem o prbprio agente de forma 110 grave que a sano
elo penal se tOrne desnecessiria.

• f $,- «ta«1f/NO 1W'-lAI tI,- '.4/6. Ih 14«".~ • IJ77.

IlIduzllHalo, IlIltlpçlo OI .uxlllo a A1iddio
Art. 122. Induzir ou inslilIT algul:m a suil:idar-se ou prestar·lhe auxilio para que o

faça:
P.na - recludo, d. 2 (dois) a 6 (seis) anos, se o suicídio se consuma; ou recJuslo,

de I (um) a 3 (Irês) anos, se da lentativa de suicídio resulta lesa0 corporal de natureza
Irave.

Pariarafo único. A pena I: duplicada:

AoIlOtaloftlMlIII
I - se o crime I: praticado por motivo ..oi.tico;
U - se a vílima I: menor ou tem diminuida, por qualquer causa, a capacidade de

resistência.
• vidt". N, 'I."••CIt/ito.__.

1.'••tid4kI
Art. 123. Maw, sob a influência do estado puerperal, o prbprio filho, durante o

parto ou 10'0 após:
Pena - de\ençJo, de 2 (dois) a 6 (Mis) anos.

• VIdo". 701. , I~. *' C6ftlfO. """'-_.

Altorto "oYoca'o ,ela ........ lIIl ...__.U_IO

Art. 124. Provocar aborto em si mesma 011 consemir que O\Itrem lho provOQue:

Pena - delenclo, de I (um) a 3 (tres) anos.

• Vidt .,. 701. , Ir, do C6ft"".~ p,,,.,,.

Altorto ....De1Ido por leftelre

Art. 125. Provocar aborlo, sem o consentimento da lesllme:
Pena - r«!udo, de 3 (Irês) • 10 (dez) IOOS.

• Vldo". 701, , I."• • C6ftóro."--.

Art. 126. Provocar aborto com o consentimenlo da "'1101.:

Pena - reduslo. de I (um) a 4 (quatro) anos.

Parâgrafo único. Aplica-se a pena do artIgo antenor, se a geslante nllo. maior de
14 (quatorze) anos, ou. alienada ou dêbi) m.ntal. ou se o consenlimento ê obtido me
diante fraude, gr.,·e ameaea ou VIolência.

• Vide.fI 14, ti.", d(l Cód"P d~ PNX'tSSll Ptnlll.

Forma qUllífíclld.
Ar!. 127. A' penas cominadas nos dois arrigos antenores ,lo aumentadas de um

terço. se, em consequencia do aborto ou dos meios empregados para pro\ocá~lo. a ges~

lanle sofre leslo corporal de nalUr.u grave; c silo duplicadas, se, por qualquer dessas
causas, lhe sobrevém a morte.

• VKit art. 14. 11... do eM/lO rH PrQ«Uo Ptnlll

Ar!. 128. Nlo se pune o aborro praticado por mêdico:

Aborto IHCtSÚrlo
I - se nlo hi Oulro meio de salvar a vida da lestante;

Aborto IICI CUlI ele ,ra.ldez ~ulta.te de eslupro
11 - se .a ,ravidez r.sulra d. eslupro c o aborro é precedido de consentimenlo da

aeslaote ou, quando incapaz, de seu representante le,al.

C"pITULO 11

DAS LESÕES CORPORAIS

LtsIo corponl

Art. 129. Ofender a imegridade corporal ou a gude d. oulrem:
Pena - detençlo, de 3 (tr~) meses a I (um) ano.

LtsIo corporal de ..,u~.......
I I~ Se resulta:
I _ incapacidade para 15 Deupaçlles habiluais, por mais de 30 (trinta) dias;

• VicX M'. 161. '2". do CÓfllJO dt P'ro«Do PrMI.

11 - perilO de vida;
III _ debilidade permanente de membro, sentido ou funçAo;

IV - aceleraçlo de parto:
Pena - recluslo, de I (um) a S (cinco) anos.

I 2~ Se resulta:
I - incapacidade permanente para o lrabalbo;
11 - enfermidade incur.v.l;
III - perda ou inulilizaçlo de membro, sentido ou funclo;
IV - deformidade permanent.;

V - aborto:
Pena - m:IotsIo, de 2 (dois) a , (oito)-- •

LnIe-.-............
I 3~ se resulta morte e u circunsllnciu evidenciam que o ..ente 1110 quis o resul·

tado, nein usumiu o risco de produzi.lo:
Pena - recluslo, de .. (qualro) a 12 (doze) _.

~.fInI
I 4~ se o qente comete o crime impetido por motivo de relevaole valor social ou

moraJ OU sob OdomiDio de violenta emoçIo, loto em squida. injUSII provocaçlO da
vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sala a um terço.

Subsllluiçlo da pena
f S~ O Juiz, nAo sendo graves as lesOes, pode ainda substituir a pena d. detenelo

pe/a d. multa:
I _ se D<orre qualquer das hipóteses do parágrafo anlerior;

11 - se as lesOCs slo reciprocas.

Ltslo corporal culposa
§ 6~ Se a lesA0. culpo.a:
Pena - detenelo, de 2 (dois) meses a I (um) ano.

• Vide (m /]9 da COIU1Jt1J1Ç1o FnitnJl dr /911.

"'''''"10 ft pe".
I 7? Aumenta-se a pena de um terço, se D<orrer qualquer das hipóleses do ano 121,

f ..~.

I 8~ Aplica·s.' leslo culposa o disposto no f S~ do an. 121.

.• t" ('1)'" rftJDfdo /krt""tll«J11 fWllJ L'III~ 3.069. tk 1J dt julho dt 1990

o.PITVLO IJI
DA PERICLITAÇÃO DA VIDA E DA SAÚDE

Peri,o ft co,,"'1o .ellt....
An. 130. Expor a1,utm, por meio de relaçllcs Rxuais ou qualqu.r atonbidinoso,

a comilio de moll:stia venl:rea, de que sabe ou deve sabe, que est. cODlamIDado:

Pena - d'l.nçlo, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.
I I ~ Se I: intenclo do aaenle transmitir a moll:stia:
P.na - recluslo, de I (um) a .. (quatro) anos, • multa.
I 2~ Somente se procede mediante rcpre,emaçlo.

POrta0" eOIlI.,1o ele moléstia I ......
Art. 131. Praticar, com o fim de transmilir a outrem moléstia arave de que esti

conlaminado, alo capaz de produzir O contiaio:
Pena - recludo, de I (um) a .. (quatro) anos, e multa.

pertao para. vNa ........--
Art. 132. Expor a vida ou a saúde de outrem a peri,O direto e iminente:
Pena _ detençlo, de 3 (lrês) mescsal (um) ano, se o fato IIIQconslilw crime mais

arave•

A....... ,.,.,.,.
Art. 133. Abandonar pessoa que esti sob seu cuidado, ,uarda, vi,illncia ou auto

ridade, e, por qualquer motivo, incapc-do'def.nder·se dos riscos resultantes do aban-
dono: .

Pena - detençlo, de 6 (seis) meses a 3 (lrês) 1lDOI.

lI! Se cio abandoIlo reIlIlta lesIo corporaJ ck nJlureaa 1flIVt:

Pena - reduslo, de 1 (ulll) & , (ci.-) --
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f 2~ Se rtIUIla,. -* .
Pena - rec!uIIlI, de 4 (quauotal2 (doa)-.

A--. ......
f 3~ As penas comiDadu lICIte UlÍIO aumentam-IC de 11I\'I terço:
I - IC o abandono ocorre em hIpr .-;

11 - se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmlo, tutor ou curador da
vitima.

Exposlçlo ou abandono de redm-naseldo
Art. 134. Expor ou abandonar recém-nascido, para ocultar desonra própria:
Pena - delençlo, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.
I J~ Se do fato resulta leslo corporal de natureza grave:
Pena - detençlo, de I (um) a 3 (lrh) anos.
I 2? Se resulta a morte:
Pena - detençlo, de 2 (dois) a 6 (seis)' anos.

Omi.slo de socorro
ArL 13S. Deixar de prestar assistência, quando 'possí"el fazé·lo sem risco pessoal,

i criança abandonada ou extraviada, ou i pessoa im'áhda ou ferida, ao desar.Jparo ou
em grave e iminente perigo; ou nlo pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública:

Pena - delençao, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa.

Parágrafo único. A pena é aumentada de metade, ~ da omissao resulta leslo cor-
poral de natureza grave, e triplicada, se resulta a morte. .

Maus-tralos
ArL 136. E.por a perigo a \Ida ou a saúde de p",soa so~ sua aUlorldade, guarda

ou ,..i~lI.ncia. para fim de educaçio. ensino, ,ralamenlO ou custódia, quer privando-a
de alimenlaçao ou cuidados indispensá\ei., quer .ujeitando·a a trabalho excessi\O ou
inadequado, quer abusando de meios de correçlo ou di.ciplina:

Pena - detençlo, de 2 (dois) me.es a I (um) ano, ou multa.
I J? Se do fala re.ulta leslo corporal de natureza grave:
Pena - recluslo. de 1 (um) a 4 (qualro) anos.

I 2~ Se resulta a morte:
Pena - redusao, de 4 (qualro) a 12 (doze) anos.

I 3? Aumenta-se a pena de um terço. se o crime é praticado conlra pessoa menOI
d~ 14 (calorze) anos.

• f 3~ ICft'lt"CnladO Ptla bl n!" 069. de I) de julh(l de 1990

CApiTULO IV

DA RIXA
RI..

Arl. 137. Participar de rixa, salvo para separar os contendores:
• Vidt MI. as. 111. c.

Pena - detençlo, de IS (quinze) dias a 2 (dois) meses, ou' multa.

Parágrafo ú~~o. Se oco~re morle ou lesIo corporal de nalureza Irave, aplica-se.
pelo falo da partlClpaçlo na lIXa. a pena de d..ençlo. de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.

CApiTULO V

DOS CRIMES CONTRA A HONRA
CaI"Ja

Art. 138. Calunia, alguém, impulaJldo.lhe falsamrnte faro definido como crime:
l>ena - delençlo, de 6 (seis) mncs a 2 (dois) anos, e multa.

• ~ide~..~/'.SD I1oC64ÍfO.__(Dt>"..;...••~IO.._.c.
:::::::::::.COZ::::l1ojtli<~.J14.úi.!4.7J7, '!' IS.}wIIIo./IIfJ(1IIJfl-

I I~ Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a impuI"'1o a pr~l-ou d'
vulga. -.. ........ l-

I 2~ t; punível a calúnia contra OI mortos,.

El<eçio di verdade
I 3? Admile-se a prova da verdade. salvo:

1 - se, conslituindo. o falo imputado crime de açao privada, o ofendido nlo foi
condenado por sentença lIIecorrivel;

11 - se o fala é imputado a qualquer das pessoas indicadas no n~ I'do art. 141;
11I ~ se do ~rime impulado, embora de aÇao pública. o ofendido foi absolvido por

sentença urecornvel.

• Vide li" J1$. ptlr6,rtVo lÍnt('O, dD L~/"~ 1/. 7J7, tN " dr jullw dI' 196.( f.""MU dll ~\"("tflodll

wrdtNkJ. VH;le IIrt M. 12.'. dll L~I If!' $.2'0. dI' 9 d"lrv""trrJ de 196~(""o~1l dll ,-,'dlld~"', ,r,m,'
dc'/mp"nSIJI

Difamaçlo
Art. 139. Difamar alguém, imputando-Ihe fato ofensivo i sua repUlaçlo:
Pena - detençao. de 3 (Irés) meses a I (um) ano. e multa.

• VIde m. J1J. Lrl"~ 4.7J7. dr JJ th )11'110. IH5 (difllnwrlo"" f/'opc,."é"rIt"orwI).'
• Vide IIn. 11 diI Lrl ,,~ $.1$0. ih 9 dr frwrtlro «1967 (difMWfIo'" tlllpt'rrfJC),

El<cçio tia verdlde
Parágrafo único. A exceçlo da verdade somente se admite se o ofendido é funeio

n*rio público e a ofe\l$& é relativa ao exercicio de suas funções.

• YIM 1tOl. ftJ ""10 ",'fflOf'. f J~. 111.
• Vide m. 11. f I.·, Ih ÚIIf.· '.2JO. tJt,«/rwr'ftfO« IH? (ucwçlo,.~",.mIM« i",.
p"-.

IIJiria
An. 140. Injuriar alluém, ofendendo-Ihe a dilRidade ou o decoro:
Pena - detençlo, de I (um) a 6 (seis) meses, ou multa.

• Vide.u.SI"SDI1oC6d'lO.~_(Do~.I1oÍ"__I""_.c.
hilfill~i1fJÍl,.••'tJlJllNlhta.tlojMiz.Jin""JrJ1f.úilf.·".7J7. tJt'J.jlllltotltl96J(iIf,jir
,. nt~.,..riftlOfWlJ.

• Vide.,. 22 dit UI .~ J.2$O. dr 9 dr /...,..,. • IH1 (urjoln.,.._.

I I ~ O juiz pode deixar de aplicar a pena:'
I - quando o ofendido. de forma reprovivel, provocou diretamente a injúria:
11 - no caso de retorslo imediata, que consuta em outra injúria.

I 2~ Se a injúria consiste an vlollncia ou vias de filO. que. por sua nalureza ou pe
lo meio emprepdo. se considerem aviltantes:

Pena - detençlo. de 3 (Ires) mesa a I (um) ano. e multa. além da pena correspon
dente i violência.

DIspotIfIa--Art. 141. As peIIaJ COIIIÍtIlIdal DeIle CapItulo au_ta_ de -lI:r9O. Ie qual-
quer doi crimes ~ cometido:

I - contra o Presidente da República, ou coalra c:bcfe de aovcmo a1raRlCÍro:

• V...... /4s.,..".,._
. 11 - contra funcionirio público. an razIo de suu funçlla;

•• Vide.,. /4s."",_

11I - .. JIRIeIlÇlI de ftrias~ ou 1*lI1ào que farilita adivuJ&açIo tia c.lú
nia. da dífarnaçlo ou da injúria.

. Parilrafo úIIico. Se o c:riIIII á~1IMIdi&nlc~ OU proIIICSI& de recompm
A. aplica-se a pena em dobro..

• V .,. 121.úi~ 4.111• • IS. jtIIM .1'"(_.__ .

• y 2J.ú1~S.2JQ..'.~.IN11_._

Elduslo do cri_
Ar!. 142. Nao constituem injúria ou dif.maçlo punível:
I - a ofensa IIrogada em juizo, na discusslo da causa. pela parte ou por seu pro

curador;

11 - a opinilo desfavorável da critica lilerária. artistica ou científica, salvo quan
do inequivoca a intençlo de injuriar ou difamar;

• VKlf' MI. 27. I, ,. Lr, ,,~ '.1$0•• t « frw"INJ • 1967 (UC'rf1o tl'Wlflo • MuaoU

JJJ - o conceito desfavorável emitido por funcionário público, em apreciaçlo ou
informaçlo que preste no cumprimento de dever do oncio.

Parálrafo único. Nos casos dos M. I e 11I, responde pela injúria ou pela difama
çlo quem lhe dá publicidade.

Retrataçlo
Art. 143. O querelado que. antes da sentença. se retrata cabalmente da calúnia ou

da difarnaçlo, fica isento de pena.

• VicIr.,. a.úi.! S.2JD..'.~./N11_"''''~ __o

Art. 144. 'Se. de referfnciM, ahuOCs ou frun. IC infere calúnia, difarnaçlo ou in
júria. quem se julp ofendido pode pedir explicações em juizo. Aquele que se recusa a
dá-Ias ou. a critério do juiz. 11Io as dá Wísfatbrías. responde peJa ofensa.

• V...... 2J.1.I/ •.·s.2J(I,.'.~./N1(_~...Ó!/Iirio-_if'...
çloj_I1o~.

An. 14S. Nos crima preYÍSlOI Date Capitulo somente se procede mediante quei
xa, salvo quando. no caso do art. 140, f 2~. da vioI!ncia resulta lesIo corporal.

ParíJrafo único. Procede-.. mediante requisiçlo do Ministro da Justiça. no caso
do n~ I do art. 141. e mediante represrntaçlo do ofendido, no caso do n~ 11 do mesmo
anilo.

CAPtnn.o VJ..
DOS CRIMES CONTItA A LIBERDADE INDIVIDUAL

~1Io1

J)o( Críma comra a Librrtlaclir Pessoal

CHláaIlJl_I......
An. 146. Constraqrr aJ&uém. mediante violência ou lrave ameaça, ou depois de

lhe ltaver reduzido. por quaJquer outro meio. a capacidade de resístfncia, a 11Io fazer o
que • lei permite, ou a fazer o que ela 11Io manda:
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Pena - detmçlo, de 3 (llh) _ • J (um) ano, ou _lia.
• Yl*...~.....~.tM.~f.IJI;.~*_*""'••.".JW"l.IIri~•.7Jl,*"*
~*I'" lCMIo &1,_.

A._.... _.
f I! .... pena aplícam-Ir cumuladv.mtÍlle eerÍI doIlto, quan60. para • CllfC\lÇlo

do crime•• reúllClll mais de Irh pasou, ou ... empNlO de _:

f2~'AItIa"JlIIlU -mdM; .pIicaJII.••_ ............ t YioIIIIcia•.

f 3! NIo Ir c:oeapeeeadem .. disposiçlo dale anilO:t-. inl~lIItlIa.uln\,.;s, _O~.dct~ClU._

representante 1epI, Ir jUSlificada por imi_ perieo de YidIt - .

" - I <:olIÇ1o CJlercicla pera Iinpedir lIIicJdjo.

Ameaça
Arl. 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou ,esto, ou qualquer outro meio

simbblico. de causar-lhe mal injusto e arave:
Pena - detençlo, de 1 (um) a 6. (seis) meses, ou mulJa.

Par.erafo único. Somenle se procede mediame reprmnlllÇlo.

Seqiestto e cirn", )lrivado
An. 148. Privar alcuém de sua liberdade, medianle seqüestro ou cárcere privado:
Pena - rreluslo, de 1 (um) a 3 (lrh) anos.

• Vide .", 1,-,111. b•• Ui ",·7.960. ,. 21th thu",bro MI"'.

§ I~ A pena é de recluslo. de 2 (dois) a 5 (cinco) anos:
1 - .. a vílima é ascendeme, descendente ou cbnjuce do aceme;

11 - .. o crime é praticado medIante inlernaçlo tia vitima em casa de saúde ou
hospilal;

IJI - se a privaçlo da liberdade dura mlÍs de 15 (quinze) dias.

• VMIoon. 1.·,111. b. • Ui.' 7.MI, *1/ *_*1",.

§ 2~ Se resulta li vítima. em ruJo de maus-Ultos ou da natureza da detellÇlO, Ira·
ve sofrimento fisico OU moral:

Pena - rreluslo, de 2 (doiJ) a I (oito, Inos.

• Vide ..,. , .., 111. b•• Ui " .. 1.JI'O. .,1.*untbtv *1"'.

ReduçlO I <,,"lçlo ....... li • _n.e
Arr. 149. Reduzir 11luém • condiçlo .RiIOlI li de escravo:
Pena - recloslo, de 2 (dois) I 8 (oilo) InOl.

&riJo 11
Dos Crimes contra. Inviolabilidadt do Domicilio

• v• .". $.-, XI. ,. COIUfUlliçIoF~*1".

...................................................... •• •• • oO oO ••••

PROJETO DE LEI N° 3.830, DE 1993
(Do Sr. João Paulo)

Dizpõe sobre a conce.são de crédito rural para mini e pe
queno. produtores rurais.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 3.634, DE 1993).

III o. crldito., de in_.tiaento serlo

r •••arcidos, apó. por1ado de carlncia, .. parcela. anuaia,

iguaie e .uceeeivae, obedecendo ao. seguinte. prazo••

a) de até 15 (quinze) anos para investimentos

fixos. com prazo de carência de 4 (quatro) anos; I~

b) de até 8 (oito) anos, para inVesti t~s

semifixos, com prazo de carência de 3 (três) anos. \, \ . \\

IV Para os créditos de custeio e

comercializaçio o tomador poderA optar pela sequinte
modalidade de pagamento.

a) o total de crédito é transformado em
equivalentes unidades de produto financiado, tomando-se como
base o preço praticado no dia da contratação do financiamento;

b) após o vencimento da prestaçio, o tomador
derA A in.titUiçAo financeira o equivalente, em moeda
corrente, ~s unidades de produto financiado, ao preço do di~

do venci...nto ou as unid'àdes "do pro<lut$' agr1cola financiado,

"in natura", correspondentes à ~reatação vencida.

ParAgrafo único. Para os efeitos desta lei,

entende-se por.

I - miniprodutor. quando a sua renda média
anual for d. até 25 tlÚl Unidade. de Referência Rural e
Agroindu.trial - URB!'S;

II - Pequeno produtor. quando a renda média
anual se aituar entre 25 mil e 75 tlÚl UREFS.

Art. 2Q - Al6ll doa mini e pequenos produtores

rurais elo beneficiArios de.ta le1l.

I - a. as.ociaçõee comunitArias com finalidadee
produtivas, legalmente con.tituidae;

II - as ·cooper.tivae de produtor~.\
S 1 52 - A .associação comunit4ria só pode ser

beneficiAria quando preenchidos cumulativamente os seguintes

requisitos.

I - que a entidade seja constituida apenas de

mini e pequenos produtores rurais;

II - que o financiamento se destine a atender

exclusivamente ao. intereseee dos seus s6cios;

III que a entidade seja efetivamente

adminietrada em beneficio de seus s6cios;

O CONGRESSO NACIONAL decreta. IV
atividade. pr6pria••

que o financia.mento se destine a

Art. 10 Os créditos rurais de custeio,

comercializaçio e de investimento, destinados a. mini e
'paqueno~ produtores rurais, obedecerio ~s condições especiais

previstls nesta lei.

I - liJaite de filllSnci....nto. 100' (ce. por
cento) ;

S 20 - A cooperativa de produtores rurais s6

pode ser beneficiAria quando preenchidoe cumulativamente os

seguinte. requieito••

I - que a entidade tenha ~lo manos 70 ,

(setenta por cento) de seu quadro social composto de mini e

pequeno. produtore.;

II - ence>:gos financeiros. taxa de juros de 3'
(tds por cento)' ao ano e atualizaçlo IlOnetAria equivalente ~

vari.çlo noailllSl d. Unidade" da' Refer'neia Rural e
AgroindustriaJ. (URB!');

II que a
adainiatrada e. beneficio do.

anterior.

entidade seja efetivamente
sócio.. indicado. no inciso
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es, em -$0 de~ de 1993

Dada a importância e urgência da matéria,

esperamos contar com o apoio dos nobres Parlamentares na sua
aprovação.

Em função das quotas de exportação, taxas de
importação e subsidies dos·Estados Unidos e CEE, o Brasil, tem

deixado de exportar, entre outros produtos, suco de laranja,
61eo de soja, farelo de soja, carne de frango e bovina.

Fato que justifica também a'nojsa proposiçio, é

o problema econOmico que está atingindo qua.. toda a noua
populaçio. o crescente volume desubsidios dado. A produção e
exportações agricola. nos Estados Unido. e na Comunidade
EconOmica Européia - CEE.

Esses subsidio. têm totalizado quase US$ 300

bilhões por ano. Essa politica tem efeitos negativos na vida
do. trabalhadores rurais e urbanos, de profissionais de classe

média, de empresArios que estão direta ou indiretamente
ligado. ~ agricultura em nosso Pais. Isto acontece porque as
exportações geram emprego. num efeito multiplicador.

de
I

~ obrigat6ria a prestação
o poriodo de carência.

JUSTIFICAÇÃO

8" Revogam-se as disposições em

1 Q - Esta l~i entra em vigor na data de

Art. 3" - So_nte pod.rl
Hnanci_nto o beneficiArio cuja.
e.tiver•• e••ituaçio regular.

contr.irio.

Art.
sua publicação.

Art.

Art. 4"

assistência técnica durante

Parágrafo único. A prestação de assistência
técnica, sem õnus para o beneficiAria, é de responsabilidade
da instituição financeira, cabendo a sua execução a pessoas

fisicas ou juridicas legal....nte habilitadas, contrãt~das' e
credenciadas pelos gestores, admitindo-se que fique a cargo da
pr6pria cooperativa ou as.ociação.

Art. 5Q - Em cada exercício, o Poder Executivo

fará constar do Projeto de Lei Orçamentária Anual as dotações
nec8ss6rias para fazer face aOB beneficios de natureza

financeira decorrentes da aplicação do disposto nesta lei.

Art. 6" - O Banco Central do Brasil editará as
normas e estabelecerA os procedimentos complementares que se
fizerem necessários ~ execução do disposto ne.ta lei.

111 - que o financiamento •• d••tin. a atend.r
exclu.ivaDent~ ao. int.r••••• daquel•••6cio••

anos, papel
capitalizaçAo

No Brasil, o crédito agr1C01&01xeceu, durante
d. de.taqu. no processo de ~ rnização e

da agropecuária. ,f /
Entretanto, na "década de ao, desmontou-se este

forte 9 eficiente sistema que funciQnou, da ~n.eira

satisfatOria, ate o final do. ano. 70.

PROJETO DE LEI N° 3.843, DE 1993
(Da Sra. Zila Bezerra)

Hoje, é preci.o repensar novas f6rmula., pois,
a permanecer. a atual politica de crédito agricola, com
correçAo monetAria plena, a16m d. taxas de juros,
continuar.mos a obs.rvar a de.e.truturaçAo do setor.
produtores entregando suas terras ~s instituições financeiras,
para quitar s.u. débitoa.

Importante ressaltar, também, que a maior parte

do crédito rural tem-se concentrado em contratos de custeio.

Poucos recursos são destinados para investimentos em aumento

de produtividade. Sabemos que, produzir com capital de
terceiros da curto prazo aumenta sobremaneira o risco desta

atividade que depende, ainda, das condições climáticas. Os
produtores têm que vender para cumprir seus compromissos e a

plantar para atender os prejuizos.

Nosso projeto de lei pretende, pois, corrigir

essa situação a? intentar conceder crédito rural diferenciado

a mini Q pequenos produtores rurais.

Na verdade, e88es produtores têm importãncia

fundamental para no.sa economia, como geradora de produtos
agropecuários e como ampla fonte de emprego e baixo custo
socia1. .

Os est~belecimentos agropecuários com menos de
100 hectares, cujas .ireas somadas representam 21' do total de
estabelecimentos existente., responde. r significativa

participação na produçAo agricola nacional. 87' mandioca,
79' do feijAo, 68' do milho, 66' do alg~ão,~4p soja, 37'

do arroz e 26' do rebanho bovino. A pequena propriedade rural
responde, ainda, por 70', da populaçAo economicamente ativa da

área rural e por 20' da força de trabalho nacional.

Dispõ. sobre a cone.saio do abono anual (131 8alár~os

beneficiÁrio. da peDaão mens.l vitalícia, instituída pelo

artigo 54 do Ato daa Disposições Constitucionais Tranait!

rias e regulallentada pela Lei n l 7.986, d. 28 d. dezembro

de 19B9, e dá outra. providincias.

(APENSB-SI! AO PIlOJI!'l!O DB LEI NI 3.S36, DB 1993).

O Congresso Nacional Decreta:.

Art. 1" - Aos beneficiârios da pensão mensal vitalícia de
que nata. os arts. lO e ZO da Lei nO 7.986/89 ê devido o abono anual
que seri calculado" no que couber, da mesma forma que a gratificação
de natal concedida aos deuis trabalhadores, tendo por base o valor

da renda ....nsal dos bensficios no mês de dezembro de cada ano.

Art. Z. - A pensão ....nsa! vitalícia e o abono anual são
concedidos s Ilantidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social. ã con
ta dd Tesouro Nacional. - Encargos Previdenciârias. da União.

Parágrafo unico. O Tesouro Nacional colocará ã disposição
da Previdência Social .. ã conta de. dotações consignadas ea Orçamento
próprio f os. rec:ursos nec::essÃrios ao pag...nto dos benefícios citados

no caput deste arti,o, ea cotas mensais, de acordo coa a.progruação
financeira d. União.

Art. 39 - Esta lei entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Art. 49 - Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

o presente projeto de lei objetiva sanar imperfei

ções da Lei nO 7.986/89. no que tange ã concessão de abono anual
(13 0 salário) aos "Saldados da Borracha" e a seus dependentes. bensfi-
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ciârios de pensão mensal vitalícia. bem COIIO i imputação das despesas
co. 05 benefícios ã conta dos Encargos Previdenciârios da União.

De fato, os beneficiÁrios ell questão, seringueiros
recrutados pelo governo do Presidente Getúlio Vargas. desempenharam p.!
pel estratégico nos projetos políticos do país relativos i Segunda
Guerra Mundial. Pelo acordo feito com o governo americano, o governa
brasileiro se c:ol1p~omet~u a garantir uma grande produção de látex. a
preços baixos, a ser transfoT1l.ado em raaterial bélico.

Trata-se, pois, de trabalhadores convocados para
os lonllínquos s ..ringais da Amazônia. por lllOtivos políticos (D..cr.. to n 9

5.813. de 14.09.43); sendo-lhes prolletido ua plano assist..ncial ell r"
tribuição aos serviços pr...tados (Decreto-Lei n9 9.882. de 16.09.46).0

que. entretanto só veio a efetivar-se em 1983, mais de 40 anos após,
via art. 54 do ADCT. que lhes concedeu p..nsão mensal vitalícia. quando
carentes, no valor de 02 salários mínillos t estendida aos dependentes.,

nas mesJUs. condições.

Nada mais justo que conceder a esses seringueiros.
convocados obr1gatoriament..;· a perU;' da" 1941. para. o ...forço da gu..r
ra, o abono anual; para" O" que~ !:ê' de~ 58l C'OIl.8idtrrar tubia o fato de 0$

mesllos apresentare. caracterí,ticas' fOrJlllilJ de- trabalhadores à época •
tendo forJializado. contratos legais de trabalho junto aos seringalis
tas_ Observe-s~ 4~'e tCl.d~s· os be;,efrci~s;espec1àis' co~cedidos p..lo Po
der Público - por exemplo aposentadorias • pensõ;s devidas a anistiados
p'aps pelo. INSS:' ia '~o~ta dos Encargos 'Pt.ivid6nc'i'ârios da União - con
te.plo "taabê. a concessão do abono anual ..'

Segundo dados do INSS. para a competéncia dezembro
de 1992, as aposentadorias em manutenção dos seringueiros somaram 5731
e as pensões 546, o que totaliza 4277 benefícios em manutenção naque
le mês. implicando, portanto. custoS para a proposta em questão de
CR$ 4.466.871.769.a«. caso a concessão do abono anual estive........ "em
vigor j ã em dezembro/92, e considerando o salário mínimo de então

CR$ 522.196.84.

Dada a característica do benefício ora proposto

retribuição de um serviço extraordinário e compulsório prestado ã
Nação - e para o qual não houve fontes de custeio próprias junto ã Pr~

vidência Social - órgão pagador. torna-50 necessÁrio estabelecer que
as despesas sejam ·carreadas ã conta do Tesouro Nacional - Encargos Pr!
videnciãrio5 da União. Como disposição neste sentido não fei expressa
no texto da Lei nt 7.986/89. tais d...p..sas vê. s ..ndo orçadas p&lo INSS.
via contribuição de segurados e empregadores, o que configura-se· impr-ª.

prio.

Dado o alcance social da proposta. no resgate de

uma dívida do Estado brasileiro t contamos coa o endosso de nossoS
ilustres Par... no Congresso Nacional. para aprovação d... te proj ..to.

Sala das Sessóe, • ....ir de~ d.. 1993.

. "LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLAUVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO

REPúBUCA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

...........- - _ _ _ _.
. ATO DAS DISPOSIÇÓES

CONSTITUCIONAIS lRANSlTÓRIAS

~ 54. Os seringueiros recrutados nos lermos do Decre
tH.ei nt 5.813. de 14 de setembro de 1943. e amparados pelo
~Lei n9 9.882, de 16 de selembro de 1946, receberão,

quando carentes, pensão mensal vitalícia no valor de dois salárU
minimos.

§ 19 O beneficio é estendido aos seringueiros que, aten
dendo a apelo do Governo brasileiro, contribuíram para o esforço
de guerra, trabalhando na produção de borracha. na- Regiâc.
Amazônica, durante a Segunda Guerra Mundial.

S 2° Os benefícios estabelecidos neste artigo são transfe
ríveis aos dependentes reconhecidamente carentes.

§ 39 A concessão do beneficio far-se-á conforme lei I

ser proposta pelo Poder Executivo dentro de cento e dnqüenII
dias da promulgação da Constituição.

LEI N~ 7.986. DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989

Rfl6u/.men,. _ conceS5'o do benefício
previ.11' no artillo 64 do Ato da. Di»poli·
çiHf' COl'Js&jtucion_í. Tran.J'lól'i_•• • dá ou"·
trai provid'ncí••.

. O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. faço saber que o Con
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1~ E assegurado aos seringueiros recrutados nos ter·
mos do Decreto-Lei n~ 5..813. de 14 de setembro de 1943, que te
nham trllbalhado durante a Segunda Guerra Mundial nos Serin-
gaia da lteciio Amazônica, amparados pelo Decreto-Lei n~ 9.882,
de 16 d. setembro de 1946. e que nlo possuam meios para a sua
subsistência e da sua família, o pagamento de penslo mensal
vitalícia correspondente ao valor de 2· (dois. sallÚ'ios-minimos
vigentes no País,.

Pará~afo .~niço, O beMfÚ!ió •. qll8! "_ r.feJ'Jf ate arti(.o
estende-se aos seringueiros que, atendendo ao cham.mento 'do
governo brasileiro. trabalharam na produçlo de borracha, na re
gilo Amazônica, contribuindo par. o esforço de guerr•.

A~.2' 'Pbe1illffêio-de:lIue-~~:~Il.i"i:tüll"~vellOa;
delt'Jnd"~uecomproveJII:o ~do de ~rm.u:ia_' .

Art.·~ ir. eempm....tló .da--efefHaprest.çilfde"'setViço"...'
que alu4,o. amlto. ~terior,lar''''á p.r~os,4r~_ do~"
téri4J 4. Pre"idêlleiá·. AiafsWftcia,&ieiti,'ptir t4do'lIl w,m.iiJa-eU~
prova admitidos em direito. in~iv. a justificaçlo adJ:ninistr.
tiva ou judicial.

§ 1~ Caberá ao representante do Ministério Público, por
solicitação do interessado. promover a justificaçlo judicial. nos
casos da falta de qualquer documento comprobatório das quali
ficações especificadas nos artigos anteriores. ficando o solici
tante isento de quaisquer custos judiciais e de outras quaisquer
despesas.

§ 2! O prazo para julgamento da justificaç60 é de 16
(quinze) dias.

Art. 4? A comprovaçao da carência do beneficiário ou do
dependente será feita com a apresentaclo de atest.do fornecido
por órglo oficial.

Art. 5~ Os pedidos de concesslo do benefício ou de sua
transferência. devidamente instruidos, serlo processados e jul
gados no prazo de 46 (quarenta e cinco. dias, sob pena de res
ponsabilidade.

Parágrafo UnlCO. Os pagamentos de penslo especial
inici,r-se-Io no prazo máximo de 30 (trinta. dias após o reco
nhecimento do direito.

Art. 6~ O Ministério da Previdência e Assistência Social
baixará as instruções necessárias à execuçlo desta Lei. no pra
zo de 60 (sessental dias.

Art. 7! O 6rglo previdenciário encurerado do p.ramento
da pen.lo devará firmar convinios. com outros órglos público.
fecierai" estadam ou municipais. a fim d. poaaibilitar aoa be
nefic:iárioa desta. Lei perceberem mensalmente a. respectiva.
pen.õe•• preferencialmente no. 1000~a onde residem. sem nece.
sidade de lP'ande' de.locamentos,
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An. 8~· Eàa.Lei .•ntra .m. vÍlíolli na- ~a ~iua p\lbllca.
~. .

Art. 8~'-·Ravopm>"a. d~.ieoa....·contrÚ'io.
ará.ma.·28 d. deãehtbro a.-lll8t; 168f da .lndepeJldlncia e

10H da R.pl1blica: . .

..o~;E SA1l!f.EY
Jádw,PonleJHIM Barbalbo

DlECRJtTO-LEI N. 5••13 - Da 14.l1li -..o ma 1943

o~ ela R8p6bUca, UMDdo ela atdbuiçia que lha coaf... o 
tlco 180 ela CclMtitulÇio.~:

. DECRETO-LEI N.o .9.882 - DE ~6
. I)Jil SETEMBRO DE 1946

Autoriza a elaboração de fLI3 plano
para a lUBlst~ncia acJ6 trabac1uldDr~s
da borracha. .

O Presidente da Repúbllc:1. usando
da atribuição que lhe contere o artigO
ISO ela Constituição, decreta:
. Art. 1.0 O Dl!Cl&rtamento Nacional

de Im1graçAo do Ministéri:> do Tra
ba.1ho, IndÚlltria e Comércio e a Co
missão .de \ Controle dos Acórdos de
Washington do IoIIln1atáio da Pazenda,
ela.borarão um plano para a execução
de um programa 'de assistênc,1a 1Jml
diata aOll traibalhadorea encaminhado&
para, o Vale AmazOnliCo, durante o
perfodo de lntensllliCaçio da produção
da borracha para o esfôrço de guerra.

Pará.iralfo ún.lco. O p!.a.n!) deverá
ser elaborado 1medla·tamenr.3 e subme
tido à aprovação qo Ministro do Tra
balho, Indústria. e Comércl:> e do Mi-
ldstro da Fazenda. -

Art. 2.0 Para a execução dêsse pla
no, fica constitnida. uma Com1uio
composta do Diretor do Departamento
Nac10nal de Imigração e do DJretor

PROJETO DE LEI N° 3.862, DE 1993
(Do Sr. Osmânio Pereira)

Dispõe sobra a obrigatoriedade de veiculação de mens!
gens educativas pelas emissoras de rãdio e televisão.

(As COHISSOES DE cI!NCIA E TECNOLOGIA, COMUNlCAC~ E I!'
FoRMATICA; E DE CONSTITUICAo E JUSTICA E DE REDACXO(AR~

54) - ART. 24, U)

o CONOR~SSD NACIONAL dRcreta'

Art. 12. As concessionárias • pcr.i~sionárias

de scrYi~os de radiodifusio sonora t de 500S c im.i.os ficaM

obrigadas a veicular .ensagens educativas diárias. com

Art. 1.- Fica aprondo o Acardo .abra .........-, .--in-
• coIocaçio d. trsbalbadoraa para a Amuáaia caIabrado paio CoorcIesIacI« ...
Mobilização Econômica a paiop~ ela ComiIoio da Coatr6Ia doa AclInIaa
da WIllhiDltoB com a Rubbar~ Corporatioa em 6 ela ......
da 1M3.

Art. 2.- A Comiooio AdmiDiItrati-<ra do Encsminhs_ da TrabüIIao
dono para s AmaaóDis (C. A. E. T. A.) da que trata • cU.-Ja 4.· da
Ac&do aproyac!o por Hta d...-Jai, CODOtItuir-aa4 da tria (3)~ _
lIIMCIc. por. d_ do PraoidaDta ela República•

Parácrafo único. Dlricirá OI trabaU>o. da Comiuáo, ns qualidad. da
p<a&idllllta, o mambro que para iuo for •__ta d"~ no .to da

~~·3.0 Todoa OI atoe adminialratiYoa da C: A. B. T. A. -ao flr
mado. por doi. dOI lrh membrot, ou por um dêlaa conjun_ta ~ •
nllistant. de qualquar do. dmai••

Art. 4.° O. m.mbroa ela C. A. E. T. ,.. nada parcaba<io como 
DOririo" vlIIlcímantoe ou lfltiflcaçõao. mas o d......panbo da ..- fWlÇiaa
..m considerado como uniça. relevant. prestada. à Nação.

Art. 5.° O presenta dac:nto-lai .ntra em VilM na dsta da .... publi-
cação. ~,_ . _ _'-'

Art. 6,0 R.voa..............poa:çoaa em cenaano.

Rio da JliIlairo, 14 da NtaIIlbro d. 1943, 122.° da~ a 55.· ...
Rapúblíca.

G&TÓLIO V,,_.

A. d. S ...... Coata.

'Executivo da Comissão d~ ContrOle
dOll AcOrdos de Wuhington, sob' a
presidência do Ministro do Trabalho,
ou seu representante.

Parágra.fo único; O Ministro do
Trabalho, Indústria e CODV~rcio. em
portaria, baixará as 1nstruções que
:regUlem o funcionamento dessa. Co-
m1sIáo. .

Art. 3.0 Ficarão à disposiçb dessa
Comissão, para a execuçia do plano,
as: d!apombilldada atuais e o nume,.
ririo transferidos da Comiss'iQ Admi
niStrativa do Encaminhamentú de
Tra.balhadores para a Amazônia 
(CAETA) à Comissão de Co:ttrôle do.;
Acordos de Washington, peh Decreto
lei n.O 8.~16, de 21 de Dezembro de
1945.

Art. 4.0 Revogam-se us disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, 16 de Setembro de
19~6, 125.0 da Independência. e 58.0 da
RepúblliCa .

EUllIco G. DU:rRA.
Oetacilio Negrão ãe TJíma.
GlUtão Viãigal.

dur.~ãQ MíniMa de 5 (cinco) Minutos, divlsíveís ~. 5

(cinco) M~n~agtns de 1 (UM> minuto r com enfoque RM teMas dE

direitos hUManos, ~orM.~ão política, cid~dania. bons

costUMes. ~or.], urb~nidadt, ~tica t incentívo ao

desenvolviMcnto cultural.

Parágrafo único. As .tns.~cns educativas de

que trata o~ deveria se... levadas ao ar nos horários de
12 (doze) às 14 (quatorze) t de 18 (dezoito> às 21 <vinte t

u••> horas.

r~lrt. 2Q .......0; ,~nllS$Oras ',lIIE' lnfrlnglr"cm .}

di$posto nEsta lei ficam $ujcítaa às penas descrít.s no art.

59 da Lei nQ 4.117~ de 27 d~ agosto de 1962~ co~ a reda~ão

que lhe deu o Decreto-L~j nQ 236, de 28 d~ Fevereiro de

1967.
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Art. 3Q.

SUõI plJbl ica<;ão.

~sta lei entra ~:l\Il vigor nil data de

di SP05 i ,ões IiM

ta ao Inte..-do. por talearama; ou carta l'eIiat.-da. um • outro com .'riIo de
rece~to. ou da pubUcaçIo desta notIflcaçIo fldta no "D16rio 0fIc1a1" da
UnlJo.

I 3.· O recurso para o PresIdente da ReIn1bUca tara eildto lIISpeDSiYO-.

contrár ia. . , " .

~ inadiávrl a transformaçio do rádio e

teleVisão brasileir-os em fonte dE' edlJcação e de: cu.ltura para

tais meios emanam do Podar Plíbl ico para entn::tenimento

divulgação da educação e cultura.. A t:onlPleta

de5~ar~ct~,..;za~~o dos objetivos fundamentaj§ dos mri~s d~

. cOMunicação preocupa _ Nação, sobretudo no que tange

formação d.s futuras geraçõe~ de br~slleiros.

IIJSrrETCACan

A $ociEdade brasileira teM assistido,

dEstruição de seus mais €leMEnt~res valore$

meios de cOnlunica<:ão saciar. Paradoxall'1tente-,

emprRSQr ios f:' públ ico para o resgatlr do'3

Di::;põe sohrc fínunciamento no âmhito do Sistema Financei
ro da "übHüç5o.

o ca.G"5SP KlCIOIAL d.c~taJ

PROJETO DE LEI N° 3.866, DE 1993
(Do Sr. Cesar Bandeira)

C\s CO;,;YSSOES DE DESENVOlVr\IE~TO lJRM·'ll E INTERIOR; DE FI
~I\~CAS E TRIRlJTACIIO; E DE CONSTlTlJlCM E JUSTICA E DE RF.
Ol\CIIO (ART. 5~) - ART. 24,111

plenamenteviva

tiM COMO opcão de lazer. O

início d~ um processo de

povo

qUlf os

vi$a ao

"111de

dlf c id'lldão~os Milhões

,resent~ Projeto

conscie:ntizaçio de

v.lares b'sico$

cidaditnia.

ind ignad&, à
&tr&v~s dos.

Certos dt contnrMDS COM o valoroso appio dos

Par25 para a aprovação do ProjRto que ora apr~sentaMoS,

canelaMa.os toda a Nação para o início de UMa luta que

A própria Constituj~ão Ftderal, eM SEU artigo

221, inciso IV, estabelece COMO princípio fundaMental para a

produ~io e progr&Macão das eMissoras de rádio e t~l.yisão o

'resplfito aos valores éticos E' sociais da pessoa da

fa.í1 ia".

.llme.ia n~'S9atar

'.)rrt$i lei I"'a.

0$ '/€I"'dade i 1"'0$ vaiol"'es da :>OC I edadE:'

Art:'. l" AlI inatituiçõea financeiraa
autorizadaa a operar Ambito do Siatema Financeiro da Habitaçio
deverão fin...nciar' a venda de tc'd;'a aa unidadea, habitacionaia
.de empreendimento por el..., financi...do.

Art. 2- Apóa & quitaçio dó d'bito contratual
do financil1lMnto, a inatituição financeir... fica obrigada ..

financi~ a venda daa unid...de. rasane.cente. do empreendi..nto
pRlo ....BllIO valor estabel.cido no contratô.

Sala da'$ Sessões, ~nl d\- de \j. ...... ':" \..., de 1993-.

k~
• 0 PEREIRA

Art. 3" O valor' correBpondente ..o reman.acente
'do empreendimento nio poderA .ér retido por prazo superior a
12 (doze) _s.a, durante o qual o valor ••rA liberado ea

parcelas trimestrais corrigidas .p";Ilo indice aplicado aos

depóBitoB em Cadernet... de Poup...nç....

Art.. 4. EBta lei entra em vigor n'" data de Bua
publicação.

''lEGISlACAO CITADA ANEXADA PF.lA .
COORDENAÇAo DE ESTUDOS 1.EGISLATIVOS.C.DI' contrário.

Art. 5· Revogam-se aB disposiçõeB e.

LEI N0 4.117 DE 21 DE AGOSTO DE 1862

l ....Ut1li o 'Códll/O Brasileiro rir Telrcomunicaçõe.

O Presiden~t dA Rep'Oblic!' :
Po1;':O sabe:- que o conçrCEsC' N~('ional dfc:reta e eu sanciono a le;u1nte Lei:

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

As,

fin...nceira. que

obstAculoB par... a

JUSTIFICAÇÃO

prAticaB adot...daB pel"'B

...tUIllll na esfera do S.F.H

re...tiv...ção do Betor illlObiliArio.

inBtituições

tornaram-s.

Art. li. I5erlo __s ou .....doI. lia proporçlo ri. llO'f!cIod. ela
intraçlo DI certificadO' dOi operadores I. amaaorfl rnpoDliYllI pelo Cf1m1
... W1nl"cao de t.l1eeomwuc._o.

... .. ~ .
D~LEI N. 23ll - DE 21 DE PEVDEIRO DE lM'1

Com)lJemeDta e lIIOlIIIIca a LeI 11. U12 I·). lIe 17 de ..... de 1l1li

Art. I." Itespeltodu u cIlçQsIções da Lei n. 5.2511 (.). de 2 de te-rerelro de
IVIl7, no qlW .. reterem. radiodltusio. o prnenw Decreto-Le1 mocIlflca e comple·
menta. Lei n. uno de 27 de &l6sto d ellle2.

Art. 2.· 00 artlIOS :H e 53 da Lei n. 4.117. de 27 de .rOsto de Il1e2. qlW InStI·
tulu o CódlIO Braslle1ro de Teleeomunlcaç6es, passario • wr a MluiDte redaçio:

"Art. 24. Das deUberaç6es do COnselho caberá ~do de reconolderaçio para
o mesmo e, em instincla ouperior. recurso ao Presidente da KepIlblica.

I -I." As dec1sões ...rio tomadas por molorla absoluta de votos dotI memb~
do Conselho, em aerc1eio. ezcluld~ aqut1as que ..Untem aUle1'ltas em misolo
oficial do OONTEL.

§ 2.· O reeuno para o PrasldenW da :RepúbUca ou o pedldo de reconsidera·
c:io deft .. aprauntodo no pruo de trinta (30) dias contadoa ela notlf1caçIo feio

Isto porque, ao receberem o. valores do
empr'.tiOlO concedido dur...nte ... construçio, JIllIdiante a

comercialização das unidades, tratam aa unidad•• roaan••cente.
discriminadamente: não concedem financiamento a pretendente. l
..quisição e, qu...ndo o faze., eBt...belece. UM valor inferior ..o

contratado inicialmente, mantidos para a. d...is unidad....

Alé. disso, .......rram ... concenio de fin..nci.....nto da•

remanescentes ~ ..quisiçã~ àe letras hipotecAria. co. prazo d.

ua ano, pelo construtor, tranaformando-o d. proàutor e.
inve.tidor.

Eate projeto de lei pretende corrigir e.ta.
distorçé5tt....0 obrigar o financi nto a todaa aa unidade.,

pelo _s.. valor do contrato inici l.

Sala da. Seesêlea, .. ",'? de

Deplltado CESAIt BIUI1lKIu..
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PROJETO DE LEI N° 3.880, DE 1993
(Do Sr. Jorge Tadeu Mudalen)

ele relatívo, se o fato nio constituir
mais.: grave.

crime

Dá nova redação a artigos das Leia n~s 6.766, dê 19 de d.!

zembro de 1979, e 6.015, de 31 de dezembro de 1973, ê do

Decreto-lei n9 3.365, de 21 de junho de 1941, alterando (

acrescentando dispositivos.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NR 5.788, DE 1990).

o CONú,l;(J:;SSO NACIONAL DECRETA:

Art. 19. Os artigos da Lei n9 6.766, de

19. de dezembro de 1979, adiante mencionados, passam a vig.Q

rar com a seguinte redação:

I) - Art. 99" "caput", mantido o parãgr~

fo único:

"Art. 99 - Orientado pelo traçado e dir~

trizes oficiais, quando houver,

o projeto, centend,? desenhos e memorial descrit!

va, será aflresentado ã Prefeitura Municipal ou

ao Governo do Distrito Federal, conforme o caso,

acompãIlhado de certidões de ônus reais, certidão

negativa de tributos municipais e do tItulo de

propriedade, todos relativos ao imóvel, ressalv~

do o disposto no § 40 do art. 18".

lI} - Art. la, "caput", mantidos os inc.!
sos I, II e 111:

"Art. 10 - Para aprovação de proje-to de

desmembramento, o interessado a

presentarã requerimento ã Prefeitura Municipal ~
ou ao Governo do Distrito Federal, conforme o c~

50, acompanhado do título de propriedade, ressal

vado o disposto no § 49 do art. 18, e de plant";:

do imóvel a ser desmembrado, contendo:

III) - Inciso I do art. 18:

"Art .. 18 -

- tItulo de propriedade do imóvel, res

salvado o disposto nos §§ 49 e 59;"

IV} -. Inciso 11 do Parágrafo único, do art.
50;

"Art. 50 -

Parágrafo único.

I - ..

rI - com inexis.tência de tItulo legítimo

de proprfedade do imóvel loteado ou

desmembrado, ressalvado o disposto no art. 18,

§§ 49 e 59, ou com omissão fraudulenta. de fato a

Art •. 29. são acrescentados à Lei n9 6766,

de 19 de dezembro de 1979, os seguintes dispositivos:

I)- §§ 49 e 59 ao art. 18:

"§ 49 - O tItulo de propriedade será di,!t

pensado quando se tratar de pare,!

lamento popular, destinado às classes de menor

renda, em imóvel decihrado de utilidade pública,

com ação judi.cial de desapropriação em cur!lo e

imissão provisória na posse, desde que promovida

pl!la União, Estado$, Distrito Federal, Municípios
ou suas en'f:.idades delegadas, autori.zadas a impla,!!.

tar projetos de habitaçã.o " •

"§ 59 - No caso do parágrafo anterior, o

pedido de registro do parcelamento,

além dos documentos mencionados nos incisos V e vr,

lserá instruIdo com cópias autênticas da decisão

cóncessiva da imissão provisória' na posse, do d!,

ereto de desapropriação, do comprovante de BUa. p!!.

blicaçâo 'na :iJnprensa oficial e, quando formulado

por entidades delegadas, de seus atos constitut!

vos".

rI) ... §§ 39, 49, 59 e 69 ao art. 26:

"§ 39 - ~ admitida, nos parcelamentos pop!!.

lares, a cessão da posse em que e,!

t±.verern provisoriamente imitidas a União, os Est!,

dos, o Diatrito Federal, os Municípios, 00, como

as: suas entidades delegadas, mediante instrumento

particular, com validade, para todos os fins de

direito, de escritura pública, n'io se aplicando 1

ao caso o disposto no art6 134, lI, do código C!

vJ.1" •

"§ 49 - li.. cessão da posse referida no par!

9'rafo anterior, cumpridas as obr!

g~ções do cessionário, constitui crédito contra o

expropriante, de aceitação obrigatória em gara!!,

tia de contratos de financiamento vinculados ao

sistema financeiro de habitação".

M§ 59 ... Com o registro da sentença que, em

processo de desapropriação, fixar

o valor da indenização, a posse, referida nd § 39

deste artigo, converter-se-á em propriedade e a

~a cessão em compromisso de venda e compra ou em

venda e compra de"finitiva, conforme haja obrig~

çôes a cumprir ou estejam elas cumpridas, circun,!!.

tSncias que, demonstradas ao Registro de Imóveis,

serão averbadas na matrIcula relativa ao lote".

"§ 69 - Os compromissos de compra e vend~,

as cessões e as promessas de ces

S"ão valerão como tItulo para o registro da pro

priedade do lote adquirido, quando acompanhados -;

da respectiva prova de quita'fão".

Art. 39. g acrescentado ao inciso I, do
art. 167, da Lei n9 6.n15, de 31 de dezembro de 1973, item do
teor seguinte:

"Art. 167.

.•••.• 6.f.•• 6•••.•• 666 •••• 6.6.66 .•• 6•••
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"35)·- da imissão provisória na posse e

respectiva cessão ou promessa de
ceuão I quando concedida à Uniao, Estados, Distrí

to Federal, MunicIpio~ ou suas entidades deleg;

das, para a execução de parcelamento popular d;

natureza urbana, destinado às classes de menor
renda".

Art. 49. A alInea "1 11 do art. 59, do D~

ereto-lei n9 3.365, de 21 de junho de 1941, passa a vigorar

com a seguinte redação:

l'Art. 59.

.................................................
"i) - a abex:tura, conservação e melhor~

mento de vias ou logradouros públ!

cos: a .execução de planos de urbanização: o p~

lamento do solo, com ou sem edificação, para sua

melhor utilização econômica, higiênica ou estét!

ca: a 'construção ou ampliação de distritos i!!

dU$.triais" .

Art .. 59. 1!: acrescentado ao art. 59 do
Decreto-lei n9 3.365, de 21 de junho de 1941, o parágrafo
sequinte:

"§ 39 - O imóvel desapropriado, para i~

plantação de parcelamento popular,

destina.do às classes de menor renda, não pode

ter outra utilização, ficando vedada também a r~

trocessãó.. '"

Art. 69. Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicaçâo.

Sala das Sessbes, aos" ~.\í)f, ("'I.~

~
o presente Projeto de Lei, inspirado em s}:!.

gestão do Exmo. Sr. Dr. Luiz Antonio Fleury Filho, MD. GoveE.

nador do Estado de são 'paulo, e que me foi feita dada a m!

nha qualidade de Coordenador da Bancada do PMDB, tem o e levE!.

do desígnio social de resolw grave problema da falta de

habitação para a população c~. .te do País. E busca o ati!},

gtmento desse basilar objetivo mediante a adoção dê medidas

legiferantes: tendentes a viabilizar, no mais curto espaço de

tempo poss.Ivel, a realização do paree lamento de glebas, d~

claradas de utilidade pública e sujeitas a desapropriação j1!

dicial, conquanto pendentes de julgamento, logo que imitido

o expropriante na posse provisória do imóvel desapropriando.

Para esse fim, visa a introduzir na legi~

laTão em vigor a idéia normativa da permissibi lidada da in!
c:t:atiVa do parcelamento do solo, por parte do Poder Público,

ainda que não seja ele proprietário do imóvel, mas desde que
já tenha as.sumido a sua posse precária, em ação expropriató

;r.ta ainda em tramitação no Poder Judiciário.

Em ex}?ediente dirigido ao ilustre Governa

dor paulis:ta, onde foram lançadas as bases do Projeto suger!

dQ,. a,8:S'bn se referiu o Secretário de Habitação do Estado, Sr.

firnaldo Jardim:

lias. modificações propostas revestem-se, s!::

nhor Governador, de extrema importâ.ncia para o desenvolvime!!.

to do Proc;Jrama Habitacional do Estado, na medida em que v!

sam permitir ao Poder Público a realização de parcelamento I

do solo em gleba submetida a proce;sso judicial e.xpropriató

rio r;er.dentes de ~ç-ão definitiva, e também, ao adquirente

de lote, um econômico registro imobiliário do seu titulo.

Não possuindo o Poder Público bens domin1:.

cais suficientes para a implantação de loteamentos popul~

res, necel!lsi ta, quase sempre, de desapropriações para obtê

los, sujeitas, na ausência de consenso quanto ã indenização,

a processo judicial que, na prática, é demasiado lento e i~

pede a pronta transferência do dominio ao expropriante, e o

deixa impedido de lotear ou desmembrar o imóvel, com enor

.mas sacrifícios: para a população carente de habitação. 11

Sem dúvida, tais considerações são comp~

t!'vei~ com a realidade nacional e retratam as aspirações dos

demais Governos. estaduais.

Na afa de alcançar aqUela meta fundamen

ta'l, o PrtJjeto c~ida de alterar diversos dispositivos da
L.e~ nl? 6.766, de'19 de dezembro' de 1979, que "Dispõe sobre

o parcelamento do i!!:.olo urbano fi dá outras providências"', da
Lei nQ 6.Q15, de 31 de dezembro' de 1973 que "Dispõe sabre

Q$ Registras Pú.blicos, e. dá outras providêncIas" e do D!!.
creto....lei n9 3.365, de 21 de junho de 1941, que "Dispõe 52
õre a desapropriação por uti1i~ade pública". E o faz, ju!.

tamente, para estabelecer, na lei, a ressalva da possibili

dade do parcelamento em gleba possuida precariamente pelo I

Poder Público, aS!!fim como da cessão de posse dos lotes re!

}?ectivos às pessoas consideradas carentes de habitação, pr2

pictando, ainda mais, o registro campebentle e transformação

oportuna da po8.'se em propriedade logo que transitada em

Julgado e registrada a sentença expropriatória.

Transmutadas em lei as medidas propostas,

imóveis at@ então destituIdos de ut:tlidade social, grandes

extensões de terra, ociosas, posto que abandonadas por seus

proprletarios no seio da urbe, haverão de servir ã função

social, desde que parceladas, como quer a Magna Carta. E a

fruição imediata do imóvel expropriado impedirá a ocorrê,!!

cia de invasões.

No elenco da.s providências legiferantes I

5Uc;Jeridas merecem destaque, também, duas da maior importá!!

eia: uma que confere ã cessão da posse o caráter de escr,!

turapúhlica, condição necessária para obtenção de recursos

junto aoS' agentes financeiros, para a construção de casas

populares: a outra que vincula a utilização do imóvel e~

propr±ado ao fim especIfico da desapropriação.

Esperamos que nossos nobres pares, compr~

endendo o avantajado alcance social da proposição que ofer~

cernos: à cons:ideração desta Casa, acolham-na com o seu int~

9'ral e decidido apoio.
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"lEGISLACAO CITADA ANEXADA PELA
';OORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS.CIDI··

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

LEI N~ 3.071, DE 1~ DE JANEIRO DE 1916 (*)

C6tfiro Ci_ü.

.......... ..
LIVRO 111

Dos FATOS JVIÚDICOS

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

TITULo I
DOS ATOS JURIDICOS

CAI'tTt1LO IV
DA FORMA DOS ATOS JUJl1DICOS E DA SUA PROVA

.............................................. _ ~ -:.~ .
An. 137. Faria a mama prova qN OI orilinals as~ IIlIluaiI de qualquer

peça judicial. do prococolo du audimciu. ou de Outro qualquer livro. a cvao do escri.
vlo. sendo exIraldas por ele. ou sob a SII& vili/lDCia. e por de subscritu. assim como OI
IrasladOl de aUlOl. qlWldo por OUIlO esc:riVlo CODCIl'llIdoL

• VWO ... IJO..C.......... I.âr.T_
• - __1Dt--. - ... 1.••~~1.l.",.11._. IM, ..d---._....oro.fM_ ___....-.lat.,IJ "'.

.• úi~'.m••ll._.I"'.C6olllo.~_ .'.
• Vidl_ .... 11.úi.~1QII,.IZ.~.,M,•_·~_·_~_ ...__• __,....__úI

n.o'.4JJ••'._.'HI. .
• Vidl_.~I4.4JI••JI.~.,_

......................................................................................
LEI N! 6.16$, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1919

Dilpi» .ob..O.Pur./Illl.Dto do1010urbuo.dli outr••pl't1vidillt:i•••

O ~.id.Dtad. República F.ço ••blrquo o CODIII"O N.c:ioaal dlentl ••u lI...ioo
no a H~lnte Lei:

CAPITULOIII

DoProjM4d.LoIftm.1I1O

................................,- ..
Art. r. - QrillltadaJIIIo traçado. dlntrizM 011c1ala. qua..so IaOUY". o projMo. 00-.10

d.....ItOl.III....orial clucriliYO. Nrã ........tada à Prefoitur. Mullicipal. ou ao Di.trito F..
doraI quando fll' o .aIO. ICOlllp.....ado cio titulo de prollrioclade. Clrtidto de4I1ua .....cortI.
dlo ....-uv.de triblltoe .lJaicjpaia. todoe roIUiYOlIO iJaclvol.

fl~-Oo~--.ao",_:

1- • oulMliYl....duqUllCiru••1_.coa......pedlV...u-.a...II..-acao:
11-00~deYiu_ poctiy.1úoruqlÚa;
111 - •• dllll...-.IIao o uau/.... cio projeto. coa ra1oI. cord............ poatoo de

taJId...la. illculOIcoaua1ld..viu:
IV - o. portl.loq!tud1llall.cruavena!adelodu u Yludeclmllaçloo_
V - .lDdicaç&odoa......,OI de a1IDII....CO.aiv.I","co localizado. IlOl iIIpJoodo.....

v... vi.. prolotad..:
VI- .1ad1caçIo_pIuca.pcfildelodaaulill1aude_du'cuu p1aYiail.

f2!-OIll_oria1doocritlyo~"""'.~"'__

1- .dooc:riçlo lBcia cio l_CO.coa.._.aractarlllieu•• flnçIoda ....o.
.-de..... prodomiD eo;

11- ...olldiç~urbui.ti cioI_...to ••• Iimlueoo. qu.lacido.....b..DI~.
ou..COUtnlÇdol. al41l1 d.qual 0D'Ullta. d..dirttrí... find..:

111 - .lDdi••çIo d..m •• públicuquo paa.ariO.o dOIllÍDio do lllwú.ipio l1O.to d. re
lI.era~10_.lIto:

IV - ••Dum.r.elo dOI equiplllBautoI urbano•• comUDítUa a dOi ..rvi~o.püblic:cl ou
d. utüld.de pública. iá .zi.ltantallO lotollll...to••dj......i••.

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

CAPITULO IV

DoProjM4d. Do.....lllbrllll.nto

A1't..l0 - Para a aprovaao d. projeto d. d..ra.mbrame.nto. o iDtere...doap,....ntal'á zoa.
qaorim.llto à Prefeitura Muni.ipal. ou .0 Dlltrito Federal quedo for o ."0. acompOllhodo
do titulo de propriododa. de pioucio imónl.NrdallII....bndooon..nclo:

••• oooo oo oo .

CAPlTUL9Vl

Do""". ld-_I••n.-......
Art.-I' - A_yedo o'PrGlOto'iIa l-....sto o.:do"-~... o~ do

............-10 lO~ iBloblliárle dastn> do 110 (CIIIto • oi_ dIaa. 1Gb _ da
cadUCidado d••_&CIo........pullado dOI -mia0~

I - titulo da propriodalM cio~; .
11 - laia\6rico doe titlaIoa do propMdado cio imóYoI. .llnqo_ OI 111_ 1O·1Yla-

tal_. _ ............. cIoon~_......__: .

111 - cortide.. _tiv..,
•• de uibutol federaU. lltaduai•• m~eipai.illCid'D~' sobre o imóvel:

bl de IÇOU rUIs referenLl' ao Imovel. pelo peraodo de 10 Idez. anol:
cl de açOu penllS com respeito ao crim~ contra o património e contra. Adminlltra·

çlo Publica:

IV - ••.cid"'"
.1 do••lrtório. d. pro...toa d. titulo•• em nomo do 101l.dor. Pelo Período d. 10 Id••1

Ino.;
bl d••eoo. po'IO.1I ..1.Uv•••0 101l.dor. polo poríado d. 10 Ide.) .000:

c~ d. 6DU' A.i. relauvo. ao imóvel:
dI d••çGo. p....1I .ontn o loto.dll'. pelo poriodo d. 10 (d••l .1101;
V - cópia do ato d. aprovaçlo do loteam.nto I comprovante do termo d. verificaçie

Pel. Pref.itur. d••ucuçAo d.. obrll uicidu por 101l.I.cto mwú.ipal. quo incluirlo. 110
míDimo. a .secuCIO da. vi.. d. circul.çlo do (atum.ato. d.muc:açlo dOI lotei. quadr..
• lo....douzoe • du obr.. d. 'Koam.ato da ácua. pluvia.w ou da aprovaçfo de um Cl'O-'

Do,ll'am•• COIll a dur.~lo múima d. 2 fdot.~ IDO'••companhado d. competelltl inttrume.co
d•••ranUa pu•••s.cuçtod••obru:

VI - ""....plar do .0IlU.to p.drto d. p.......... do vend•••a do .0..10 ou do p ....
m•••• de c...... do qual coutarlo obriptorialDRlte •• itldicaç64t1 pNviau. no art.. •
d.otaLoi;

VII - dle/ataç&o do .6JÍiup do ;..qu.rellto da que .onllllta .... rocllUo do loce_
to;

t 1~ - o. periadOl nforidOl noa incilOl 111.' allD•• b • IV; .U o d. Comeria
por b d... do podido d. relilUo cio lote....llto. d.n_ toda. 01 nu.ide.
.m no doqu.l.. qao. 110' m.lICiolllcioe p.docloo. telllwa lido tituluo. do direito. r..1I
IOb.. o imóvol.

t 2! - A Isutlncia d. protutoe. d. aç6e1 'PI:uoaia ou de aelllel peaaia. ISUCO U
re(.nllto a criEM c:oaua o p.uím61ÜO • COIlU•• adminiltraç'o. Dto í.mptdirá o raciatro
do loteam'Dto .. o ~uerenta comprovar qUI "H. protaleo. ou ae6H Dlo podarlo preju·
dicu o••dq_ doa 1_. Se o Oficial do RqialrO d. IIIIÓYIÍ. julpr iII.uflci._ a
.0000provaçlo f.lta. .uociWá • dúvida por••to o iu~ .om_"".

f ~ - A doel.__ • quo OI ..f.... illCi.. VII d_ ortip Il1o clilpolllerá ...0..
ulltimea.to do declarute pua 01 .toa d••lieDaçlo ou prom d. aUlnaçao de 10tH. IN
d. direito. a .... roIUi...... quo "lÚlIIII ... pnticacIoa pela 6I1i.....

Art." OI compromil~d. compra • v.Dela••1 c•••• ou prom..... r.e ceadO

pod.rio lU' f.itol por ..c.ntura public. ou por lD.ttrumenco particular. d. acordo com o
modelo depoaicado 11& fomaa do meia VI do atI'. 1'. cOttClrllo. pejo m.lna.... HllUintH
illdicaçllol:

1 - .........~ ci..il•••d..u .. 11..... ·110 MiJli...irio. da Fuanda. nlCiollliid.do. n·
todo.iviJ._~cioe_

11 - d~..ç".,ituaçIe cio1_.a_. d.uda i....riçlo:
111 - doocrIçte do 1_ .. dOI r- quo r.... obleM do OOIll~ .ollfronta
~Uoe._~

IV - __ tooaa.1ocaI da~ ..,...im~do.iIIaI:

V_tazadejarnoiaeidlllta..~.d4blto_.borto b....-eaee....lICid ....p_ boe __ ••UlIIlda poDal. nWICI ozcocIoa•• la. !doJ: _ ••nto/ do d4bitn ...
.zIl'YOl__doiatannçAoiudlela1o.cIolllOr&ouPOriora3 llrill 111_;

Vl-~"""._""'•.__ datt __._~
......1eW_~.

vn - dae1araçIo dali~~ _.ac....;. de~.....-...~.--. ..f U O _ ~ _ /lnoaoIe _.ItdIl- _ucraidaa _I IIráIl _
I....... __ lia pano cada~ ... taICOiro ai lO~ imobl1ürio. apda •

~a -..... doYida&.
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.................................... ,; ' .

f r. Quedo o coaltalO houv... lida firmado por procurador da qualquer du P-.
Hr' obrfpl6rio o arquivamealO da procuraçlo ao ra~atro imobililrio.

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

CAPITULO IX

Dj.p...j~. P.am.
Art. &O Coa.titui crime coatra o Aclmiai.troçlo Público.
I _ du inicio. d. qualquer modo. ou .fetuar loteamlnto ou dllm.mbramento do 8010

para finl urbaDOll••em autorizaçlo do 6r,Io. público competente. ou .m d...cordo com
u dia_içOu duta Lei ou d.. aormu parttaaata. do DiltrilO rodaral. Eltad.. e Mu·
aiclpioe:

11 _ dar inicio. d. qualquer modo. ou .f.tuar loteam.nto ou 'dHIDe~br~'r&to d.e:» 80
lo parollal urbu.. 1.10 obaarvlacio dOI detarmiaaçoel coaltaatal do 010 odmialltrot1vd da
li_o
o 111 _ fuu ou v.icular .m proPOlta. contrato. ,pro.pec1.O ou comwlicaçto ao público
ou o latara_d... ofirmaçlo fal.. lobra o lelalldada da loteamaalO ou dalm.mbramealO
do ..10 para liu urbaDOI. ou ocultar fraudul'lltaJDellte fato ••Ie ...latiyo.

Pau: Reelu•••• de lluml o • (quatrol _. o multa de • tciacol o 10 (ciaqaeatal ve·
_ o maior eallrio mlaimo v;pata ao PaIe.

Puálraloúaico - O criai. d.fialdoa_artiIo' qualificado. H.-etido·
I _ por m.io d. vInda. prom.... d. vInda. reMrYa d. lote ou quailCluer Outroe

iaatrumeatOl que maaif._ o lataaClO de v.ador loW aIO lote_ OI> deemembro
minto nlo reci.uado no Reli.tro de Imóvlia cODlpetanta.

11 .:... com ia.ziatl lo da titulo lelltmo da propriedade do imóvelloWade~ dOlm!m-
brado. ou com omi fro..duleate da' falO o ele ralaUvo. H o fate ale coaetitulr cma.
maiJ; cray••

Plaa: ReClullo. d. 1 (umt a 6 (cinco) anol•• multa d. lOldlzl • 100 !c.m. vezeI o
maior lallrio míaimo v;pata ao PIl1•.

LEI N.o 6.015 - l'E 31 DE DEZEMBRO
DE 1973

Dispõe sobre os regzstros públicos e
da outras prol:,dências

o Presidente da República
FaÇO saber que O C<mgresso Nacio...

nal decreta e eu sanciono a segum.
te Lei:

TíTULO IV

Do Registro de Títulos e Documento!

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

CAPITULO V

Do Can~elamento

Art. 167. Os requerimentos de
cancela-mento serão arquivados com
os documemo~ que os instruírem.

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

LEr N! 6.850. DE 12 DE NOVEMBRO DE 1980

.41t.r. a L"i n1 t/.016. de 31 d. dezem·
bro d. 1913 - Lei dos R,~stro. Público••
compatibilizando·. com o vipnte Cddip
d. Processo Civil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. faço saber que o Congresso
:oi"cional decreta e eu sanciono a seeuinte Lei:

Art. I! Fica revoiado o num.ro 22 do Inciso I do art. 167 da Lei
n~ e.015. d. 31 de dezembro de 1973.

, Art. 2~ Fica 'acrescentado ao inciso II do art. 167 da Lei n~ 6.015.
de 31 de dezembro d. 1973. o s.euinta número 14: •

-Art. te7.

r - ..
ll- .
14. das sentMças de sOlparaçfo judicial. ae divórcio e de nu

lidade ou anulaçãO de casamento. quando nas respectivas parti
lhas existirem imó,veis 0';1' dir~itoa reaia sujeieos a reiÍstro.•

Art. 3! Elta Lei entrará em viaot na data de aua publicaçlO.

Art. 4! Revoiam·.e aI dilpoaiçõe~ em contrário.

Braama. em 12 d. novembro d. 1980: lli9! da lnd.p.ndlncia e 92!
da Republica.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrabim Abi-Ackel

LEI N. 8,245 - DE 18 DE OUTUBRO DE 1991

D~p6e -..bre ..l~ doe im6vei. urb_ • oe
procedimantoe a elu pertiDen*

O Preaidente da República. .

Faço ..bar que o C~nlJl'Ouo Nacional decreta e.u lanciono " a.guinte Lei:

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

TiTULOlll

Ou Oilpaeiçõee Fi~a • Traneitóriu

... ~ ~ ~ .. \..,~ , .

Alto 81. O inc~ II do artilO 167 • o artilO 169 da Lei n. 6.015(11, de 31 de
d.z.mbro d. 1973. puHJI1 a viJOrar com u aecuintu alteraç6ea:

"Art. 167.,
11 - .

16) do contrato d. locaçAo. para oe fiM d. asomeio de direito de preCe
rlncia."

"Art. 169.

11I - o regi_tro previ_to no n. :3 do inc'ilo I do artigo 167. e'a averbação
previata no n. 16 do incilo II do artigo 167 _erão eC.tuado. no Cartório onde
o im6vel oateJa motricutado medianto oprea.ntação d. qualquer daa vial do
contrato, auinodo palao porteI e lubacrito por duu teot.munh8ll. butando
a coincidlncia entre o nome d. um doa propriewioa • o locador."

.......................................................................................... ~ ..

DECRETO,LEI K. 3.385...,....0121 DE JUNHO DI 1941

Dúph ,obre IÜIOprOpl'iaç/JCI JlOt' utilidade pllbUc4

O Presidente da n.pllbllcl. ussndo d" atribuiçlo que Ih. con
fere o art. 180 da Constitulçlo. decreta:

Art.. 5.0 Comideram·se CUOI de utilidade pllblica:

i) a alIIrtUl'a, conUrvaoio • melhoramento di viu ou IOl1'adou
rOI pllbllCOl; a uecuolo d. plaDOl de urbaDisaolo; o loteamento de
terrenOl . edificadoa OU ·1110 para aua milhar utl1luolo llCOIl.4mioa.
hlF~1ea .ou .etUtlca;

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

LEI :l9 6.602. d.07 d. dezembro d. 1 97e.
Alt.ra e redação da alinea i do arti
go 59 do o.creto-l.i n9 3.355. d. ZT
d. junho d. 1941. qu. dispõe sob.... d.
saproprhçõu por util'dad. pública:
e .crfSc.nta parãgr.fos ao "'SI!lO arti
go. -

O P R E S 1·0 E N T E O A P O B L I C A

Faço sabar qu. O Congresso :lacional docret. o ou sanciono a

seguinte Lei:
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Art. 29 - são acrescentados ao artigo 59 do O!
creto-lei n9 3,365. de' 21 'de' j~nho de 1941" os seguintes pari

grifas:' .

PROJETO DE LEI N° 3.893, DE 1993
(Do Sr. Ronaldo Perim)

Dispõe .obre .a alaiçõa•••a re.lizarell em 1994 para Pt'!.

sidenta a Vica-Preeidanta da República, Gov.rnador e Vice

Governador de !atado e do Distrito Federal. Senadore. 

Suplent••• Deputados rederai•• Deputado. Estaduaia • Dep.!

tadoa Diatritai••

"Art. 59 - ••• 0 ••• 0.00 .

§ 19 - A construçio ou ampliação de distritos
inQustriois, de que trata a alinu .!. do caput deste a!
tigo, inclui o loteamento das ireas necessirias i in!
t.l.çio de indústr.ias ",' _atividades correlatas. be~ c~

ma a· revenda ou locaç.ão dos respectivos ,lotes a e",pr!,

sas previamente qualificadas.

§ 29 ~ A efeti~a.çio· da des~propriação para fins.
de crilçÃo ou IlIplilÇio de distritos i.ndus.triais depe~.

<le de aprovaçio, prév,ÍI e upressa. pelo Poder Públ2.
co competente, do respectlvo projeto de i ..plontação".

baixaráArt. 40 O Tribunal Superior Eleitora
as instruções necessárias à execução desta Lei.

Por fim, esta proposta torna mais racional a pre
sença dos candidatos ao Executivo nos meios de Comunicação.
eles, cabendo mais tempo, poderão mostrar à opinião pública, seu~

objetivos e planos de governo, possibilitando ao eleitorado, me
lhores condiçOes para a escolha, no exerc!cio do voto.

Pela proposta aqui apresentada, será exigido dos
candidatos ao Legislativo, demonstrarem clareza de idéias e tran!
tarê"cia de posicionamento político -o que irá contribuir, nlo
s6 com a governabilidade, mas com a pr6prla formulação dos planos

ldministrativos . ./

Pelo modelo atual. qu.ndo ocorre o segundo tur
no, 05 ..embros dos colegi.dos legislativos j' estio eleitos. o
que raz parecer como meras adesoes mo.entlneas a este ou aquele
candidato ao Executivo, sem maiores compromisso~ com as idéias
propostas dos candidatos majoritários.

A proposta tende ainda, 8 formar compromissos
mais efétivos e duradou·rôs'. entre 05 m.nd.Uri05 legislativos e
executivos ..

Art. 50 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicaçlo. revog'ando as disposiç~.. 'em contrário.

JUS T I F I C A ç ~.O

A proposta ora apresent.da. tem a intenç~o de ge
rar maior legitimidade nos colegiados legislativos, 'vez que.. o
percentual de votos v'lidos ser' bem'maior do que o verificado,
caso as eleiçOes fossem realizad.s no primeiro tur~o -de que é
exemplo recente o que ocorreu no plelt,o de 1990" c9~, talvez,
m.ior aval.nche de votos brancos e nulos da hist6ria política
eleitorll do PaIs.

Art. 30 Para as eleiç~es reguladas nesta Lei,
os prazos previstos na Lei nO 4.737, de 15 de. junho de 19.65" te
rão, como referê"cia, a data-de 3 de. outubro de ,1994.

Art. 20 A eleiçlo par. Deputado Federal. ""
ta. ser fix.d. pelo Tribunel'Superior Eleitorel d.r-se.'·e..
vinte ~i.s ~. cont.r da procl....çlo do resultado ~a eleiçlo em
meiro turno par. Presidente e Vice.Presidente da Repúbiic••

Par'grafo único. disposto neste artigo apl~

ca-se às eleições para Deputado Estadual e Distrital, constando
se o prazo a partir da proclamaç!o do resultado, respectivamente,
das eleiç~es em primeiro turno para Governador e Vlce- Governador
de Estado e para Governador do Distrito Federal, sendo as datas
fixadas pelos correspondentes Tribunais Regionais Eleitorais.

"Art·. 59 - •..• , .

i) a abertura. c~nservaçio e mel horamento de
vias ou logradouros públicos; a execução d! planos a~

urbanização; o loteamento de terreno. edificados ou
nio, para SUl m!)hor utilização fconômica. higl~nica

ou estética; a construção ou ampliação de distritos
industriais".

Art. 19 - A alinu 2. do artigo 59 ~o Oecroto
3.36;. de 21 de junho de 1941. passa a vIgorar com a s!
redaçio:

lei n9
guinte

Art. 39 - A desapropriaçio. pelos Estados. Di!
trito rederal e Huniefp;os, para os fins de crioção ou ampl';!
çio de distritos industriais. que tl!nhl por objeto imóvel r~.

r.l, inclu;do til ire. declarada prioritiril pari fins di rffo!,

..a agriria. nos ter.os do artigo 161 e pari9rafos da Constitu!
çio Federal. dependa da decreto autorizativo do Presidlnte da
República. nio se aplicando nesse caso o disposto noart i 90 29
do Decreto-lei n9 554. dI 25 de abril de 1969.

Art. 49 - Esta Lei entrari e. vi90r na data de

sua publicaçio. revogadas as disposições eM eontririo.

Brasilia. I. 07 dI dozlmbro dI 1 97B;

1519 da [ndependincia e 909 da República •
.....0
~1aMIe

NO segundo turno, reduzidos a dois 05 concorren
tes, haverá, igualmente, maior tempo de propaganda para o cand~

dato ao Legislativo -o que traz o mesmo efeito de melhor apre
sentaçlo de suas idéias ao eleitorado- sem prejuízo para os can
didatos à eleição majoritária.

(APENS!-S! AO PRO!JTO O! LEI NI 3.831, DE 1993).

o CONGRESSO NRCIONAL dll"creta:

Art. 10 A &leiçlo para Presidente e Vice-Pres!
dente da República e p.r. Govern.dor e Vice-Governador de Estado
e do Distrito Feder.l, cujos m.ndatos inici.m-se em 10 de janeiro
de 1995. ser' re.liz.d. no di. 3 d& outubro de 1991.

Por entender que v.i aperfeiçoar o sistema
toral. peço e' espero o apoio dos nobres Pares na aprovação
te Projeto.

elei
des-

P.r'gr.fo único. N. mesmo dato serlo realizadas
as eleiç~es p.re Sen.dor e Suplentes e. nos Municípios criados
.t~ 15 de junho de 1994. p.r. Prefeito e Vice-Prefeito e Vere.
dor.

Sala das Sess~es. e..

Deputado RONALDO PERIN
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'1.EGISlAÇAOCITADA ANEXADA PELA
COORDENACAo DE ESTUDOS LEGiSLATIVOS· CeDI'

Código Eleitoral

LEI N'! 4.737. DE 15 DE JULHO DE 1965

(Texto consolidado)

'nslil~1 " CódiKO Eleitoral.

o I)n::-.Ilh,:nlc du I~c:rlíhhca:

bll,:u ~ó1hcr lJuc ·!'tancumu a !:Icguinlc Lei. apwvuda pelo Cnngrcssn NaCIOnal,
OI" I""''''' lIlI arl. 4". ,·ul"". lIo AIO InslIluclo",d Uc 'lde abnlde 1'164:

PARTE PRIMEIRA

INTRODUÇ,iO

.Art. 1" E!oIh: Clldigo contém nnrmus destinadas a Isscgumr'a organização c
n c:xcn.:íc.:iu de L1irc1tu~ puli'icn~. prccilHlamcnlc CA. de votar to: ser votado.

"araMnaro único. O Trihunal Supenor Eleilordl expedirá insiruçõc< para M'a riel
CXCCU..:illJ

.\rl. Z- Todo poder cmanu do pnvn e seni exercido em seu ncune, pur Inanda"
Iara.... l:"t·ulhidn~. din:ta c !'tCcrctiUltCnlc. dentre côln,hllatns íntlicadus pur pnrtílkl5
ptlhtll.'u"t IIiICUnml~. rc~~.ll".a(,hl d eleição Indin••.nos ca~ preYist~ na Con~llluição

..: 1L:1~ ~"tpl:clhl:m •. (I)
MI••1" Ou"lquer cidadão pode prelender invcslldura em corlo elelivo. respe~

ladu. u. cund',ciles cunsliluCK}J\lIi~ e leMuis de elelibJlidadc c ineomPllibilidode.
.\rl.,1" !><iu e!cil""'" "" brosileiros ..a•• de Ii_que se ali..arem na lorma

da I", 1'/
ArI. 5' Não podemalis.or·... ew.lolC..
• - ,.. o...lraI"I""; I')
11 - tl:. (1114: lIau ,uih:UIl cxpnmirrM: nu IinlllUI 'nucíunul;
111- 'I' que esleja.n pnvlulu" lelllpo,IÍ""uu defimlivolllClnlc. dI.direiro. polili·

Pari...,. oi.... Os militares são alillljÍveÍll desde que nncialS. aSI'"anlcs·..·ultciuj••
,uardu-marinha. luhlencntes ou l'uborícinil. sargento!' ou alunm da5 escnlils l1Ii1itarc.~

de ensino superior para fomlaçill de oficiais. (')
Art." O alislalll"l~ e o vol" lIlin abrilaIÓ""" para os brasileir". ,I. um e

oulro sexo. salvo: (')
I - quanlo ao alistamento:
a) "" inv:lli<loo;
101 OI maioFell de lelenla anus;
e) OS que se eneonllllm rora do pais;
11 - quanto"" volO:
aI OI enfermos;
101 os que se encontrem fora do seu domicllin; n
ct OI funcionâno. ciYiI e O~ militaTes. em 5CfViçu (lU': n~ in1pt"""ihiIitL" di: Y«llar.

PROJETO DE LEI N° 3.898, DE 1993
(Do Sr. Edésio Frias)

DiSpõ. sobre a homologação do distrato contratual, no âm
bito do Direito do Trabalho, e os seus efeitos.
(AS COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAo E SERVIÇO PQ

BLICO; E DE CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAÇAo (ART. 54)

_ ART. 24,11)

o CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

Art. 1Q _ A homologaçãp da rescisão do contrato de tra
balho far-se-á ~o Sindicato de categoria profissional, nas De
legacias Regionais de Trabalho e, à falta destes, roa Justiça co
Trabalho-. '

Art. 2g - O at~ praticado perante às autoridades menci~
nadas no art....-?Q· terá efeito de coisa julgada, se as partes cO!!).
parecerem assist~d.s' de. advogados- 11' nãO' 0>lJ3ere"", ell oi to dias,
nulidade fundada ell vício de consentimento.

Art._.38 _ Est.. le'! entra em vigor na' data de sua publ!,
caçliG, revógando""se a.s dlsposiçõe.5' ell\ contrárfo:

Brasília_DF., 08 de junho de 1~~3.

J li S T I F I C A T I V A

Sensível ao esforço no sentido da modernização
do Direito Social com reflexos na agilização dos procedi
mentos no âmbito da Justiça de Trabalho, não se pode dei
xar de modiflcar entendimento assente de que 05 recibosde
quitação só valham pelo que neles constem. Matéria, incl~

sive, tratada no Enuciado 41, do TST.
O Tribunal Regional do Trabalho da ,. Região re

cebe centenas de reclamações. movidas por pessoas que mtt5
tante já terem auferido os seus direitos trabalhistas ~
tam com $!ip~indicações,. sob o fundamento de que elas 'nãã
figuraram no.dbcumento relativo ao distrato contratual.

As.repercussões dessa faculdade, assegurada à
parte incónrormada, na vida dos empregadores. dos próprios
empregados e, especialmente, da Justiça de Trabafru são as
mais danosas.

Com efeito 'as empresas despendem quantias vul
tosas para o acompanhamento de questões evitáveis, manten
do departamentos especializados. que analisam o cabimentõ
das tardias postulações judiciais, formalizadas após ares
cisão do pacto laboral homologada. -

Os empregados, por sua vez, se acotovelam nos
corredores dos Tribunais, à espera de prestação jurisdicio
nal somente obtida depois de muitos anos do aforamento dã
pretensão.

A Justiça do Trabalho, por fim, que'se ressente,
ainda mais,_ do acúmulo. de processos à cercear-lhe uma ação
objetiva e ágil no equacionamento das lides demandadas •

Afinal de' cónta~, 'há d~ se respeítar a autonomi
a da vontade das partes que comparecem. devidamente assis=
tidas de advogados, à autoridade administrativa para prati
careM at~ visando à dissolução do, vínculo empr.egatício. Sem
vício~ consentimento, esse ato não deve ensejar redis
cussões, morment~.se ineXistirem ressalvas quanto aos obje
tos quitados" -

,S.ug,!!J;e-se, nessas condições, solicitar ao Congres
'so Nacf'onal a apJ:e.ciaç,ãa:. com a devida ~rgência, para o an
~:~i~~~to d~ lei, cuja minuta ora se apensa a esta justifI

Sala das sesscies em, ,}.,. t" de 1~~3.

EDESIO FRIAS
Oep. Federal - PDT - RJ

PROJETO DE LEI N° 3.900, DE 1993
(Do Sr. Luiz Gushiken)

Revoga diepoaitivo da Lei n l 4.595, de 31 de d.zem~·
1964, que -dispõe sobre a política e a8 Instituiçõe. mon~

tiriaa. bancáriaa e credit1ciaa, cria o Conselbo Honeti
rio Nacional, e dá outra. p~ovidinci••••

(APENSE~SE AO PROJETO DE LEI N$ 1.251. DE 1991).

Ar't. 19 Revoga-s. o inc1.so VI I I. do art. 4Q t:,.
Lei 4.:59:5, d,!, _ 31 d. dezembro d. 1964 (Con~.lho MonetÂr LO

Nacional) •
Art. 2; - O .tendimento ao publico nos

estabelecimento. b.nc~r10. s.~4 realizado em todo pai. da.. 9:00
~s 17:00 "0,......

P.r.9~afâ primeiros Q atendimento .. ~U. s. ,.e1ere
a Ucaput" dev.". s. ,.••11%&,. entre ol.. 2•• ó'" feiras.

P.,..,a.g,..fe 'Segundo. O atendimento sera prllsto1.do
por bane,a.r'ios, trabalhando em dois turnos, sendo que o primeiro
tUr'no 1n1c1.,.-••-. &, BIOO n, w"cerrandO-S. l.. 14:00 h e o
...qundo turno infc:iar-s.-.· A' 12tOO h, enc.rrando-s••• 18.00 n.

P.,.....gr...fo terc:..1rot G'u.. lQu..... ho,..lrio de tr..balho
dif.,.ente dos IJrevl.stos no par.grafo prime1ro 50 poder. se,..

praticado m~dlante acordo C~m a e~tl~ade 51ndlC31 dos ~ancárlos

da base na QUAl se tocallzar a agencla bancárla.

Art~4g Todas as agenclãs banc~rl~S dever~o dlsD~r

de caixas e5peciflco~ para atendimento prlorltárlo je
deficientes fislCOS, ldoso§ e gestantes.

Art.59 Esta lal entra em "l.gor na datll de -=tua
putllic.c;~o~
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JUSTIFtCAÇl'lO

LEI N!' 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964 (*)

Xl - Estipular tndiccs e outras condições tecnlcas sobre enCalxes. moblhzaçõcs e
outras relações patrlmomais. a serem observadas pelas institUições financeiras.

XII - Expedir norma3 gerals de contabilidade e estausuca a serem obser....ac.J.S pc.
las InStitUiÇões financeiras.

XIII - Delimitar. com periodiCidade nóIo mrenor li ~ (dOIS' anos. o .;apltal mml'
mo dti insmuiçóeS financeiras privadas. levando em conta sua natureza. bem .:omo a
locahzacl0 de suas sedes e agênCIas ou filiai •.

XIV - DelermlOar recolhImento de ate 60", (sessenta por cento I do total dos de
POSltOS c'ou outros mulos comabels das lnsmuiçõe5 fmanceiras. seja na forma lJe sub)
ençAo de letras ou obrlgaçõcs do Tesouro NacIonal ou compra de titulas aa DI\.lca Pu~

bhca Federal. seja atra...es de recolhirneOlo em especJc. em ambos os cuas eo[re~ues ao
Banco Central do Brasil. na iorma e condl';õcs Que o Conselho ~onetano Sa~lOnlli de~

termmar. podendo este:
Q) adotar percentagens diferentes em funçlo: - das rCllõcs seo.e..:onômlca.s; 

das priOridades que atnbulr as aphcações; - da natureza das msutuiçôes financeiras;
bl derermmar percentUlh que não seria recoihldos. desde que tenham 5100 reaph·

cados em financiamentos a agricultura. sob juros favorecJdos e outras condições tlxaaas.
pelo Conselho Monelario NaCional.

I - adapw o volume doi meioI de papmetlto .. reais ncceuicIIda da CCOIICllIÚ&
nacional e seu proc:euo de deseftvolvimemo;

11 - rqular o vai« interno da moeda. para lanto preyenindo ou corriaindo OI
sunos inflacioniriOl OU deflacioniriOl de onaens interna ou externa. as deprftI6a __
n6mical e OUUOl deMquillbrios oriIIndoI de fenõmmos conjwuuraill

111 - rcp" o valor _ da 1IIOeda. o equilibrio 110 baIaDçodepe..-ao do
Pais. tendo CISI yi.:a. a lIIClM utiüzaçio doi nlCIInOI' _ moeda~

IV - orienw a apllcaçlo dos recursos das inslituiçlles financeiru. quer públicas.
quer privadas; tendo em vista propiciar. nas direrentes replles do Pais. condíçOes rayo
ráveis ao desenvolvimento harmônico da economia nacional;

V - propiciar o aperfeiçoamenlo du instituiçlles e dos instrumentos financ:eirOl.
com vistu • maior efici!ncia do sIstema de p.pmentos e de mobilizaçlo de recursos;

VI - zelar pela liquidez e solv~nci;, du instituíçlles financeira:
VII - coordenar u polllicu mon,etiria. credilicia. orçamentária. flSCal e da divida

pública. interna e externa.
Alt. 4~ Compete ao Conselho Monetário Nacional. selundo diretrizes estabeleci

das pelo Ptesidenle da República:

• AmlO 'OM~ *,,,,,,ut'" pdI Lft 11.- 6.041. iH /1 di,.... • /11".

I - Autorizar as emissões de papel·moeda (V*todo) u quais flCatlona prévia da
pendancia de autorizaçlo lepslatin. quando se destinarem ao fmanciamento direto,
pelo Banco Central do Brasil. du opetlÇlles de ctédito com o Tesouro Nacional. DOI
termos do ano 49 desta Lei:

O Coztsdho Maaeú.rio NadaaaJ pode. ainda. autorizar o Banco Central do Brasil
aemitir.anuaJmente.aléo limàtle 100000'tdezllOf_ldol1neiDsde~CllÍto
lmIa.a.JJ.de d.eumbro dD..-a anterior. para atender ás exilanciu du auvidades pro
d\llivu e da circulaçlo da tiqueza do .PaIs. devendo. porém. solicitar aUlorizaçlo do
Poder Lqislativo. mediante mensalem do Presidente da República. para as emissOes
que. justificadamente. se lomarem nccessáriu além daquele limite.

Quando necessidades urlentes e imprevistas para o fmanciamento dessas alividades
o determinarem. pode o Conselho Monéla.:io t'!&(;,onal àUIQrizat as emisslles que se fi·
zerem mdispcnsáveis. solicitando imedialamente. alravés dC mensqem'do Presidente
da República. homolopçlo do Poder Lelisllllivo para ao emissões assim realizadas•

11 - Estabelecer condiçlles para que o Banco Central do Brasil emila papel·moeda
(V*todo! de curso forçado•.nos lermos e limites decorrentes desta Lei. bem como u nor·
mas reauladoras do meio circulante.

1II - Aptovar os orçamenlOl monetários. preparados pelo Banco Cenlral do Bra
sil. por meio dos quais se eslimarlo as necessidades Ilobais de moeda e ctédito.

IV - Oeterminar as caraeteristicu lerals ( V*todo) du cédulas e du moedu.
V .,.. FIXar as diretrizes e normu da polllica cambial. inclusive quantO' compra e

venda de ouro e quaisquer operaçOes em Direitos Especiais de saque e em moeda estran
leira.

• (r",. V COIII~ """,,-,1J'Io D«rft... " .. 311. */,....:. IMa

VI - Disciplinar o crédito em lodu U sou modalidades e as operações crediticiu
em lodu u S\I&ll formas. inclusive ilCCÍlCS. avais e prestações de quaisquer larantias por
pane du insriluiçlles financeiru..

VII - Coo~ a política da qUllrat.O an. 3! desta Lei'com ade investimentol
do Governo Federal.

Vm-:... Reaular a COlISliluiçlo. runcio_o e flscaIizaçlo dos que exercerem
alividada SllbordiD8dal a esta Lei. bem COll'O a aplicaçlo du penalidades previstu.

IX - Limitar. sempre que 1lICCS5ário. as tu. de juros. descontos. comissões e
qualquer ouua forma ele remUMrllÇIo de operaçlles e serviços bancários ou financeiros.
ÜlCIUIiYI c.~ pelo llIaco Central do Brasil, usqurando taxas ravorecidu aos
~OI ........ a JIrOIllO"r.

- ncuparaçIo e fatillzaçlo do solo:
- rel'lomlUllCllCO:.
- combate a epizootiu e pr..... nas lItividades rurais;
- eletrificaçlo nnI;
- Men'-inçlo' _

-~.
- inveMilllelllol, iIIlIiIJlIaâwil • Mividades~
x--Del~a parceDI......... dolo racurt05 que u instiluiçOes financei

ras peclerlcr.empragr-a__ cIinl.t OIlIJllJICI de 1ISIpresa...

Dep.Fed. Luiz GushJ.k~n

1ft
SiI:la d.s SeçOes, em r de Junho de· 199"3

aind. r"e55.1 tal'" Que a. orevl.dencia C:Jllmada
lei. poderá preser"vdr" 05 atuaJ.5 postos de

Dis~.fob" O Político ~ as InstituiçÕ6 mon~t6rias, bancárias ~
cmitleias, crio O Co_lho Mon~tárioNacional ~ dá outras provi.
dillcias.

"LEGISLACAO Crtl\OA ANF.XJ\.OA PELA
COORDENAçAa CE ESruces LEGiSLATIVOS· CeDI"

A no~m.tlz.ç~O legal do horAr1o ~e atendimento ao
;:lubli'c:o em est.b.lec:imentos. b.nc:ârios, nas ·=ondiçOes eXpO!:'itAs .,0
pr.sente projeto d.' lei, e n.c:.s••l"'i.a p."oa que os me~mo'5 pos5am
melhor .atender com seus serviços .0 publiCO usu~rio v. preserv.r.
A' c:ondiçOiR. d. trabalho dos &mprvg.do. que prR5ti.1ft sIlrv1ços
ne.t•••st.b.l.cim.nto.~

O grAU d..- moderniz..ç;M.c • complexidade alc.nçadc pela
.conOlu.a br.sil.ir., fez com que as ativJ,.d.ades doç setores
••c:und.rios • terci.rios tr~b.lh.m com os m.is vari.dos horârlOS
pa,.• .atend.,. .as necessidAde. d. economi ...

O 51st.mil. 1 in.nC:R,U"'o Que crast. çltrviço ',à popul ..ç:lo
como um todo telft Qúe < m.nte'" um horolrio eomg,ativel com as
neclt.sidadlt. de' nos.. popul,aç~o... O hor.1l"'io .QUJ. proposto tem
e ••e· ••copo, ,ampliando a di~ponibilidade do serviço ao usu41"'io e
Qarantindo, ~o m••mo teMPO, • rapidez na ~re~taç~o com a
ausenci. de fila., cri~ndo des•• formA um maior c::ontingRnt. de
func:ionllrio. e propol'"'cion~ndo .. cl'"'iaç~o de c,aixils PU"il idosos,
portador•• d. d.ficiencia fis~ca e gestante••

Relev. salientAr, ainda, que .ssa m.dida aCArretArá um
b.n.ftc10 .0 ~.tem. banc~rio com um todo, j.1 QU. po~sibilit.r.

U~ melhol'"' planejamento da••tividade. por parte dos bancos. Essa
narme ensejar. ma1or~ fAcilidade no_gerenciamento _ 5up.rvi5~O do
.1.te",. b.nc:.a~.iD,,: •••1. como na.. r_laç~e. inter banc.tri.s. Na
medida .. qu.. os bancos oferecem qu.alidad. • m,aior
di.ponibi~1d.d•••~.eu. serviços, est••_tend.r~o a s.rem usados
•• ben.f,Lc1a d .... papulac;.O'.., qlt,..andD-IftAÍor moVimant.oJC;:lo. fin,anceir.
pa,..a o. bancos.

Os ~ .. RftIpr~ ..do.:, que: pr••ta... ..rví.ços ,aos
e.tab.l.ctm~to~ b.ncÂrio.~~ po~ outro lado,: estao entre os
trabalhada,.•• QUe. so'f."atlt a- .m.~or incidenci. de doenças. ne,.vos•••
A ...p-l.1&C;JIc .,do,.na,..,ario· d...tenaimanto- po...ibili.t..,.... um tr~b.alho

ccuRpatLv"l com .. d·as.j~v.l manutençao da sAúde do tr.balh,ador
da.t.,.. ..t.r::u··.. ~. co..... ,.. ·d1"'inuiç~ da sobreca"oa..'atu.. l .. Qua estA
• xpo.ta.... :: ",-;-:

o Presidente da República:

Faço saber que o Conaresso Nacional decreta e eu sanciono a leIuinte Lei:

CApiTULO I

DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

An. I! O Sistema Fmanc:ciro Nacional. estruturado e rqulado pela ptesente Lei
SIri collSli1u1do: •

I - do COllICIho MoneWio Nacional;
11 - do Banco Central do Bruil;
111 - do Banco do BtuiJ S.A.~

IV - do Banco Nacional do Desenvolvimenlo Econômico;.0_. • DnIrt__E<M-.. _ .... ___..._".,._

- do DnIrt_.~.SodeI ("~DESJ.

·v - du daDais illSlilllÍÇlles fUWlCCiru públicas e privada.

Deve-se
".,~te projete de
trilb.. lho.

CAPITULO 11,
DO CONSELHO MONET.o.RIO NACIONAL.

. ";rt- 2! F~~intoo c.;.,seIbó da &lua! Superintendfncia da Moeda e do Crédito. e
cnado: em subs!lIulÇlo. o Conselho MORetirio Nacional. com a finalidade de rormular
a poliuca da moeda e do crédito. como prevIsto nesta ui. objetivando o prOlresso eco
nômico e sociaJ do Pais.

An. 3! A poIIlic:a do Conselho MoneWio Nacional objetivari:
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xv - Estabelecer para as mSUlUl'. ~s financeiras públicas a dedut;ào dos depO!lI~

las de pessoioh Jundlcas. de dlre:to p;Jl;\l!co que ihes detenham o controle inonano. bem
como dos das respecu\'as autarquias e sodedades de economIa miSta, no .::aJeuio a Que
se refere o mC1SD antcr:or.

X\'y - En\'1&" I""t'!f1gatOflameme ao Congresso '\;a::ional. ate o uitimo dia do mê!>
')",osequente. reiatOTlO e map;,. OemomilTat1~03 na apll\:a~ão QI.ls, TecoihlmentO~ .:otnPUI
~ono~ t "llaaoJ.

X\'ll - RCluiamentilr. ihanao hmlte!l. prazo!:! e QUitOU condi~õe~. a~ opera.;õe~

de redesconIos e de empresumo. e:etuaaib com quaisquer mstltuu;õe!l :lOan..::::.ras pubh·
cas e prI\adas de natureza bancana.

XVIII _ Omariar ao Banco Centrai ao Brasli o münopoÍlü.ias opera~\.~e~de cãm·
DtO qUinao ocorrer Jfa\C desequll1bno no (\a}.m.;o rJe pagamcmü~ ou hoJu\e: seraa!l ra·
zôe.s para pre\er a Immén':li de tai ~nua.;~o,

XiX _ EStabelecer normas a sc:,crr. ot::scna:i~ peio Banco ~enlrai do Brasil em
suàs transa~ões com mulo!' pubhcoc. e de entldade~ de que particIpe ('t Estado,

XX - -\UhlrlZat o Banco Centrai du Brastl .: .lS 1O:IUlUI-;ÓCS rlnan.:elril!i publicas
federaiS tll:r"etuar a subSCrição. compra. r: \'cnaa Je: a~êt=s (' \Jwros papt:1S emml.1\Js ..Ju· Je
responsablJidádc jas so-.:iedadcs de: 6:onomri mf~'a c cmprcw Ja Estado.

,(XI - Dis-:ipliniU' lU- aU\'llo1adts ~óU cubas út '.alores t UvS ..:ürrc:torc:s YC tundos
publicos.

• ~,lJctUl. '''.111. d.ul,,!5.J"•• ",~~~~"",./~"6.fltl'r/IspotrJ()l)nUMM.'/JUl""hJlUf'I'J

1PHJ000lUlUJ t t:"." C"m~dt ""lom t40lNhw1tíd.

_. ~.XIl - Blalulr normas para", operações das inJliluições finance"as publicas.
para pleservar sua solidez e adequar seu funcionamento aos objetIVOS de"a L.:i.

XXIII - Fixar. até 15 (quinul vezes a somado capilal realizado e reservas livres.
Olimite além 40 qual os excedenles dos depósilOS das instituições financeiras seria reco·
Ihidos IolIBanco Ccmral 40 Brasil ou aplicados de acordo com as normas que o C"nse·
lho cstabelecer.

XXIV - Decidir de SUl! própria orcanruçla. e!aboran40 ~u re,imerlfo IhtlOrilo
no pruo máximo ele 30 (lrinta) dias. '

XXV - Decidir da esuutur~ tOcnica e adminiStrativa do Banco Centrai do Brasil e
fixar seu quaclro de pessoal, bem como estabelecer os vencimentos e vantagens de sellS
funcionarias, servídores e diretores, cabendo ao prestdente deste apresentar as respecti·
vas propoSlas.

XXVI - Conhecer dos recursos de decisões do llarKo Cenllai do Brasil.

• Cnodo. 1rO W"UlllfJOo. FtI:mtJ4. Q COJIUIJ1'0 di R«WSOJ do SUlnrM F·n.tH:ftfO '-loclOiMl. co'" Q

.'iltMda*tM}IIJr",. n'tJq1l~"Il';·;"".um~'·f~fIf~J,J.d«lfdftl'rM"Yetl'.

Jplli:~110 tN /Nf'f.'ldad~,lldmm/J/f"fflllllU p~\lfSl~ no Ift('ISO XXfll ~ 'lU ..... do tlrf "-, ~ no 4 .('
Jo 11", Udll L~,"'~ 459s. d~JI dtdl'umlHOd, {964, D«mo ".~ 'J/ IJ1. d, Ij d',"tI~od' /9IJ•
.m. P.I,III.

XXVII - Aprovar o regimento intemo e as cont...do nonco Centrai do Brasil e
decidir sobre seu orçamento e sobre seus sistemas de contabilidade. bem como sobre a
forma e prazo lletransfer!ncia de seus resultallos para o Tesouro Nacional. sem prejui.
zo da competencia do Tribunal de Contas da Uniao.

• Ittm xxvt/ com rNtlClfO atK1i1 pdo D«rtr~lt, li." 1,J76. dt 2J dt IfowmlNo dt /917

XXVIII - Aplicar aos bancos esllangmos que funCIonem no Pais as mesm.. ve.
dações ou restriçôcs equivalentes. que vigorem. nas praças de suas malrizes. em rclaçlo
3 bancos brasileiros ali inSlalados ou que nelas desejem estabelecer.se.

XXIX - Colaborar com o Senado Federal. na IRsrruçao dos processos de empres.
tlmos externos dos Estados. do Distríto Federal e dos Municípios. para cumprimento do
disposto no ano 63. 11. da Constituição Federal;

• R~f~Tt-,* a COJUlltUlf1Jo FrdnwJ de J9I6.

XXX - Expedir normu e reaulamentaçio para u desilllações c demais efeilos do
ano 7? de"a Lei.

XXXi - Baixar normas que reculem ai operações de cÜllbio. inclusive :rwaps. fi.
un40 Iimiles. l""lIJ. prazos e ourr'" condições.

XXXII - Recular os depósitos a prazo de inslituições financeiras e demais soci..
dades autorizadas a funcionar pelo Banco Cenrral do Brasil. inclusive entre aquelas suo
jeitas ao mesmo controle acionaria ou coligadas.

• I"", )O{.VII ,·am I'ftÚ1IÇIo dltmrttftlJD4 pdtJ D«frtO.Wt"" 1.:90. M 11 d~ IfO~,"bro d~ 1916.

§ I~ O Conselho Monetário Sa<ional. nl' exercício das atribuíCões prevista no in.
ciso VIII desle anico. poderá determinar que o BltI\CO Central 40 BruiJ r....se aUlonza.
çlo para o funcionamenlo de novu instiluíCOa financ:eiru. em fUDÇIa de convenim·
cias de ordem ceral.

§ ~? Competirá ao Banco Cemral do Brasil acompanhar a execuçlo dos orçamen.
10i monerarios e relarar a matena ao Conselho Mon...mo NacIOnal. ap.....nlando u
sUlest6es que conSiderar conVenlentC$.

§~? As emissões de moeda metalica serao reitas sempre contra rec:olhlmenlo ( V••
ladol de icual monrante em cédulas.

4 4? O Conselho Monetário NacIOnal poder. convidar autondades. pessoas ou en.
udacles para prestar esclarecimentos conSIderados necessarios.

~ 5' :"a, hlpoleses do an. 4? I. e do § 6? do an. 49 desta Lei. se o Concres,o ~•.
~íon.1 nelar homoiOSl.çlo • emisslo extraordinâria efetuada. as autoridades rcsponsa.
veis serao responsabilizadas nos lermos da Lei n? 1.079. de lO de abril de 1950.

§ 6? O Conselho Monetário Na<iona! encaminhara ao Congresso NaCional. a,. 3J
de março de cada ano. relalóllo da evoluçla da slluaçlo monetária e credilicia do Pais
no IlIIllUlerlOr. no qual descrever" n,inudentememc. as p'ovldenciasadotadas para
cumpnmenlo doi,objetivos estabclec:idos ncsta.Le.. )uSlifirando. deslacadamen... os
monlallies das emlssOa de papel·moeda que lenham sido le:.., para atendimenlo das
atividades proclutivlllO,

I 7? OBanco NacioMi ela Habilaçlo é o pri~cipal insrru'llent" de execuçao da pc
Iinca habitacional do Governo Federal e intecra o sistema finance"o nacional. juma.

mente com lIJ sociedades de crédilo IIl10biliirio. $Ob ollemaçlo. autor:zaçao. coordena·
Çao e fiscalizaçlo do Conselho Monetário NacIonal e do Banco Central io Brasil. Quan·
lO a execuçJo. nos termos anta Lei. revolada!- IS disposiçôcs especiais em cOnfrârio.
..~.~~ - .

PROJETO DE LEI N° 3.909, DE 1993
(Do Sr. José Serra)

Dá nova redação ao artigo 19 da Lei n9 8.561, de 29 de 4i:r
zembro de 1992, que "prorroqa o termo final do prazo pre
visto no artigo 39 da Lei n9 8.532, de 28 de dezembro de
1991 e dá outras providências".

(As COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAo E SERVIÇO pO
BLICO; DE SEGURIDADE SOCIAL E F1lM1LIA; E DE CONSTITurcJ\O E
JUSTIçA Ji: DE REDAÇAo (ART. 54))

o COHGIlESSO HACIOIlAL decreta:

Art. l' O art. l' da Lei n" 8.561, d. 29 da
d.zembro_d. 1992. ·pas.~ a vigorar.cop a s.guinte redaç~o:

"Art. 1" Jt prorroqada para 31 da da:i.-.ro
da 1993 o ter-> final ela pr1laO referido DO art.
3" da Lei n" 8.352, da 28" da das.-.ro da 1991,
durante o qual _tão di._adooI . os
tra"alb......... cse.iti_ .._ justa causa. para
fina da obtançAo do saguro-...praqo. da
~ do =itú'io da babilitaçAo da que
trata o inciso :u: do art. 3" da Lei n" 7.998. da
11 da janeiro da 1990".

Are.' 2' Esta Lei entra _ vigor na data d. sua
publieação.

Art. 3' Revogaa-... as di..po..iç6•••• contrário.

JUSTIFICATIVA

A Lei n" 8.532, de 28 de dezembro de 1991',
alterou temporariamente os critérios de concessão de
seguro-desempreqo I de modo a aumentar o nÚlllero da
beneficiários do programa ne.te momento de grave cria.
econ6aica que o Pais atrav...a. O artigo 3' d.sta Lei
estabelece que os trabalhadores demitido. se. ju.ta causa
entre l' d. janeiro de 1992 e 30 d. junho d. 1992 e.tio
dispensado. da comprovaçio de 15 meses trabalhado. no.
dltimo. doi. ano. para t.r dir.ito. ao seguro. Para ••te.
trabUhadore., ba.ta a comprovação d. que tiv.raa carteira
assinada nos ~ltimo. seis meses. Além disso, o período d.
carência de 18 meaes para o trabalhador requerer novamente
o seguro n~o é exigido para e.t.. d•••mpr.gado.. O
ben.ficio é calculado da lIIl.ma forma que para os d....i.
trabalhador... 1Ila. é pago por ua período IIáxiao da 3
mesa., enquanto o proqrama paqa at' 4 parcelas para o.
trabalhadores que preencherem todas as condições de acesso
ao seguro.

O objetivo básico d••t. artigo foi instituir um
"seguro d••emprego especial", d. modo a aumentar o núJaaro
do traba1hador.. beneficiados pelo programa. Preocupou-s.
també. em caracterizar a excepcionalidade destas regra.,
através d. um prazo para a sua vigência e também pelo
e.tabe1ecimanto d. ua período d. pagamento do seguro
inferior ao do prograaa normal.

Esta r.gra exc.pcional vigorou ao longo do
primeiro sema.tr. do ano passado, e s.u prazo de vig'ncia
foi prorrogado até 31 d. dezembro d. 1992. através da Lei
n" 8,438, d. 3D d. junho d. 1992 .r po.teriormente, até 30
da junho d. 1993, através da Lei n' 8.561. d. 29 d.
dez.llbro d. 1992. Isto peraitiu uma ampliação de cerca de
3D" do núaero d. ben.ficiário. do seguro-de•••prego, ao
....ao t.JIPQ •• que gerou uaa d••pesa adicional que foi
perf.it....nt. absorvida pelo Fundo d. JlJaparo ao
Trab.lhadol:'~ Esta auaanto d. cobertura do progr.....
r.pr••enta,' pr1ncipelaante, o at.ndimanto d. trabalhador.s
d. baixa-rllllda _ da mano. qualificação, que ••tão suj.ito.
a uaa maiol:' rotatividade no .mprego •• ainda, t'm uaa
vinculaçAo inatáve-l coa o -.:cado foraal da trabalho.

Tendo _ vi.ta a. grav•• dificuldad•• econ6aica.
que o pai. atr.v..... v.nho propor a prorrogação por mai.
••ia ma••• do praso da vigtncia da.tas critério. mais
flaxiv.i. d. conc•••~o do s.guro-d•••llpraqo. Trata-s. d.
uaa -.dida da fácil execução pelo Mini.tério do Trabalho •
da AdaJ.nistraçAo • da grande illp.cto par. O trabalhador -
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principalmente o de mais baixa renda - que tanto tem sido
penalizado ne.ta conj untura de reces.il.o. Além disso, o
desemprego recente das recaita. e despa... a cargo do
Fundo de Amparo ao Trabalho (FAT), que financia o se~o
Desampreqo, mostra que o custo adicional dai decorrente
nào representa qualquer ameaça para o eguilibrio
financeiro do Fundo.

Sala das se..68., e. )~ de junho de 1993.

oeputado~

.LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N9 8.561, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1992

o PRESIDENTE DA REPiJaLlcA
Faço saber que o Conpuao NICioneI ckaN e .. lUlCÍOlIO • leJIIÚIlll LeI:

An. )0 O An. )0 da Lei DO 1.431, de 30 de jaabo de Im JlUII a yjpar cem a
seJUinte redaçIo:

0An. 1° ~ pronopdo para 30 de jombo de 1993 o _1laII do pruo.raido.
ar\. 3" da Lei nOS.3S2, de 21 de dezmbro de 1991, __ o QlIII alio~ •
trabalhadores demilidol sem jlllll _ para fios de ol*IIÇIo dó leJ1lIO~ da
comprovaçlo do criláio de 1labiIi1açlo de que lnII O iIIâIo ndo 111. 3" da LeI if1.\l9I,
de 11 de janeiro de 1990°,

An. 'r' EIII Lei entra em vi...na dali de _ pulJticaçIo.

An. 3" Revopm-se as dispoliçaes em COftlrfrio.

, JUSTIFICAÇIlO

Os trabalhadores brasileiros sofrem hoje o maior arrocho de
salários da história do pais ~ E como consequência comparecem ao tra
balho mal alimentados, dificultando a boa produção nos seus setores
de trabalho e o bom desenvolvimento de suas funç~es profissionais~

Por outro lado via de regra, residem em loca~s afastados das

Empresas, de modo, que nlo conseguem no horárlo do meio dia re
tornar para o almoço em suas casas~ Assim transportam alimentos em r~

cipientes inadequados aos seus locais de trabalho, os quais até o mo
mento do consumo encontram-se impróprios.

No conceito moderno de Empresas destaca-se a sua função 'SQ
cia!. Portanto, não podemos admitir que os trabalhadores sofram tam~

nhas injustiças, para tanto, é preciso que os mesmos tenham pelo me
nos uma alimentação que satisfaça as suas necessidades básicas.

. ;51/ I' ~
Sala das SessOes, ",,'14 C1 ~~ I " ",'

Deputado waldomiro Fioravante - PT IRS

PROJETO DE LEI N° 3.913, DE 1993
(Do Sr. Maurici Mariano)

Altera o artigo 841 da Consolidação das Lci~ do Trnha

lho - CLT.

O.S comssol!s lJIi TRABALlIO, I)I! ADMlNlSTRAÇ,J;O /, Sf:RVIÇO
rOIlI.lCO; E UH CONSTlTlIIÇ,I,Q c .lUSTIÇA r: Dr: REnAÇilp (ART.
5~ I - ART. 24,11)

de 1992; 171° da Indepelldencla o 104" da C': C,••. (,;lr.. .,.~ J..)r".c., I, f:.,l. b •• I'" I 11'... ;

11 - O almoço será de boa qualidade.
Art. 20 _ O Ministério do Trabalho e o Sindicato dos Trabalh~

dores da respectiva categoria, fiscalizarão o cumprimento das dispo
sições da presente Lei.

Art. 30 _ As desposas decorrentes da presente Lei, serão su
portadas pelas Empresas, sem qualquer Onus para o .empregado.

Art. 40 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.

ITAMAIt FRANCO
Paulo Roberto Haddad

Walur H.reJlj

PROJETO DE LEI N° 3.912, DE 1993
(Do Sr. Waldomiro Fioravante)

Determina, no âmbito das empresas privadas, o fornecime~

to de alimentação aos seus empregados e dá outras provi
dências ~

(AS COMISSOES DE ECONOMIA, INDOSTRIA E COM~RCIO; DE TRA
BALHO, DE ADMINISTRAÇÃO ESERVIÇO POBLICO; E DE CONSTI
TUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24,11)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 10 - As Empresas privadas com mais de 100 (cem) emprega
dos, deverl'1o manter refeitório e fornecer aos mesmos; o café da ma

nhã e almoço ao meio dia:
I - O café da ~anhã será no mínimo, com leite e acompanhado

de pão e manteiga, aos trabalhadores que comparecerem com antecedên
cia de 15 (quinze) minutos ao seu 10 turno de trabalho;

Arti~c 1~ - O par~gr~ro 1Q do artigo 841 da Consolid~

ção das Leis do Trabalho apravaea pelo Decreto-Lei nO 5.452, de

10 de maio do 1943, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 841 •••••••••••• ~ •••••••••••••• ~ •••••••••••••••

§ '1;1 - A notificação !!lirÓ feita em regi!st.ro postal com

Franquia, mediante aviso de recebimento (AR), Basin!,

do pelo empregador ou seu reprl!5BntantB legal. Se o r,!!

clamado criar embaraços ao SRU rec.bimento, ou nao for

anco";rada, rar-l!I8-i a notificação por edital, inserto

no jornal oficial ou no qU8 publicar o expediente f.E!,

reneB, ou, na ra1ta, afixado na !lAdo da Junta ou Juízo~

Art. 2Q - Esta- l.ei entra em vigor na data d_ sua pual!

caçio.

Art. 3Q ~ Revogam-se as disposições em contrári~.

~ustificação

o presente projeto de lei pretende adaptar o texto C':l!!,

solidado à realidade dos reclamados, de um modo geral, 'porque .19

mudanças decorrentes do crescimento industrial e comercial têm

gerado, hoje em dia, grandes prejuízos, em conse~Uência do não

recebimento de notificações.

E isso deve-se à possibilidada que hoje existe, dur,!

vada do discositivo da CLT que esta proposiç~o obj9tiva alterar,

de qualquer pessoa vir a receber notiPicaçio concernente ~ reclã

mação trabalhi5~a 9 não entregá-la. devidamente, ao interessado.

Isso ocorre, rreqUent::emento, não só por esquecimento

ou ignorância, nas portarias de edifícios. mas também devido a

pessoas, por veZ8S até empregadas pelo -:6orio reclamado,Que o~i

tem o rBcebimanto do importanto doc~mE',..to com o intuito da fav2,

rar-er a terc9iros.
Nota-"e que a redação :0 • 1Q do artigo 841 da CLT nio

atende a realidade dos reclamadoe • .::Irojudicando-oa sensivelm.ntB e,
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o QUB i pior, impsde a celeridade dos processos trabalhistas, d~

corrent8 d~~ .pro"lir':inares arguidas nos r_CUra0!! ..par.a .. anular as

5entenças ds rsvBlia, -lesando· as pa"rtlls, de um mÓdo. geral, c qUB

poderá !8tBvltado com o comprovante 'do reCBbirBnto identificado

pelo empregador ou· S8U recrBsBritl!lnte 18gal. '.

I

"LEGISLACAO CITADA ANEXADA PELA
COORDENACÃO DE ESTUDOS LEGISLÃTIVOS·CeDI

CONSOLIDAÇÃO
DAS

LEIS DO TRABALHO
DECRETO-lEI N. 5.452. DE 1? DE MAIO DE 194:r'

o Presidente da República. usando da atribuicJo que lhe confere o art. 180 da Consti·
tuiçlo. decret.:
w __ _ & ~ ~ ~ a " ..

TíTULO X
DO PROCESSO JUDICIÁRIO DO TRABALHO·

CAPíTULO 111
DOS D/SslDIOS INDIVIDUAIS·

Seçio I
Da Forma de Reclamaçllo e da Notificação

e Art. 841. Recebida a protocolada. reclam.cJo. o escrivlo ou chefe de ""cretaria.
dentro de~ (qu.renta e oitol horaI. remeter' • segunda via da P'8IiçJIo. ou do termo. ao
reclamMlo, notilicando-<! ao meMnO tempo. par. comparecer' audiAnci. de julg.mento.
que .... primeira dnímpedida, depois de 5 (cincol di...

§ 1~ A n01ificaçlo ... flIita em registro pastai com franquia. S. o reclamado cri.r
8mb8raÇ08 ao .... ....tIimenIo ou nlo for encontrado. f.r·..... notificaçJIo por edital. in·
_ no jomaI trficial ou no que publicar o expedientef~. ou, na falta. afixado na sede
da JuIlUl ou Juizo.

§ 2~ O raclIImante .... notificado no ato d••~t.çloda racl.maçllo ou ne fonn.
do parjgralo .marior.

PROJETO DE LEI N° 3.926, DE 1993
(Do Sr Valter PcrcITa)

Hl'}:ulaml'IILI d L')' 1.1l,,";in dI.: IIOVO-" 1.~t;ltlO:-'. J10~ t<:rmo:" tio

,Ir! 1j..:O IH, p.ll.ígr:I(O ~~. d.1 Con:-t I til í l.';io h:lit·r;lI.

lÃ ce)\IISS.~1l UI. {11~SII J111(;~(l I. .JIISIIÇA I. UI HI.II\<;\I1.

o CO:'<\GRESSO l'iACIO!\AL DECRETA

Art. ]'.:- A llJ1,.O'pllra~ülI :.t "'lIbJI\I~ÜIl c (l d\."l1lcmbramcntll do ...
I !-t~ldll}, panl "c <JIlL'\'lferJl a nutro .. ou I(lT.Tl1i1rcm 110\0" J,: ..t<lun .. dependem de
al'rll\i1lyfIP da 1'1I1'Ula,ftl1 Jndallh.:nk lntcIL· ......aJa. alfa\\.' ... Jl" pIe"!',-!t o

I S ] {·aM.' i./tI I 'rmgrl'\,\1I \ rlCliJllal. l1Jt'dltUl/t' ,it'c re/fI

/t'.l!l\/llll\ (/ 11 (011\ (J( iI~ au do p/I'hl\( l/li

~ r: ('OJ1lI't'/t' II JII\lI~a I./t'lltlr<l/Il t1r}!llw:a\tin ,1.0 p/ehl'Clt"

'..\rt. 2~ () PTt1lcto Ul.: dCl.Tc'tO!c!!I ...hlt1\u dc\e conter ()~ ~C~lIIntc~

cJcmenttl~ e"'~cJ)(..:liJJ!l., rclatí\(l ao j"~taJo que :-.c JOTJU<J c ali que rcmanc!-o(.:c
I • popllla~:1o -iglwl ou !'upcfillr a 1.6"0 I um \ir~ula SCI~ por

lcntil) da THlpula\-üll natitJllul.
II - proulIlll internll hrlltll 1~1Ií.J1 Oll ~lIperiur a 1°0 (um pllr ccnto)

do prooutn lIltcrnll hruttl llul.:inTlul.
III - produto ,do rCl.olhll11cntll do imposto sllhrc opcru~:tlc'"

relal1\ 3'" a c.:lrl;ulu'r:lo de 'nfcr<:adoriu ... e ~llhrc prc~talr'(k~ de scn Ic,:"'" de
traTl~rllrte IIltcre ... t<H.Ju<l1 c IntcTtnul1u.ipal c de <':OIllUllil:uljãll Igual ou ~upt:r1llr

a 1,~lI" (um \lrpldilUnln'ptlr tcnto) dll prnduttl rCltllhiuo n:u:iunalmcntc

..\1"1. .F IlU\CIlOll IlltillltC ... t<.l'ràH l:l\llrt.l\d da popuialr'àll
ln'!l:'fc" ... ~ada. 'o pnll:c~"'Il-~CTa remetidll U A ... :-.t:mblcló I cg.l~13tl\U <.:umpctcnte .

.. § 10 () POl/e;- J.t·;!n/dtn'" L\laclll"/ podt'rti opillar pt'/a
apronlçiio, rt:/t"ÇtlO ou ah~,~rt,.\tClçà(l

§ 2(' () rrUlllllhltmlclltn 1'1('/1,\(lItl,.,O ./i.n"rard c (I da
,1.\ \cmhlcla !l'}!I\ltl1l1·tlU!.'1J .\tlo 1"11( ultltl\,tI.\

"\J't, oS'" ,\ Jl'Ll:,~j!j lJlwnlp ~I (flal,:)o J.I np\~J llllHhll..k 1t:ue:wl é ue:
Lt1mpctcnl.:H1 do Congrc""'ll NUl:ional. mCtl.antc ICI l:1I11lplcmcntar

P~rágraf(l únicu - Ikn:m ',\t·" C'xtll1lllltlciu,\ pc/o ('(m~I"t'.\,\O

'\í.'.(·t(i~/I!/,i'I. ttJl"'Clli('II<.IlI. 'tO tJportul1Idlldc dtl pr0l'tI\fa, 1/'Wllto (10 (1."1'('( /(1 ....

•\(J{ lan t'c ",,,i""(II\ "1'''/111((1\

,\1"1. ~; t\ lei ((Il11l'lclllcntur JI ... poni M\hre
I - a l,;1l1l\\H,alrflo de A ......c:tll~lcHl I"sl:1dual (un ... lltuintc, que

('\.cru.'ra L1I1l1ttlali\<Il11cntc.: a.. fllnc,:t,l.'~ clt.' jJllJI.'r J.qw.. lal1\o I ...wdual.
II - lJ C\tt.'lhihl 1.' -:J Juru'rütl dp~ poJt:Jc:" do (;tHCrnaJor. 11II11H:adll

'nu J"orma d('sta leI. llh~l.'f\aJll o dl!-PO:,to Tlo arl 7 , 11Il:1,.,0 J,
JlI - n fUJlCIOll3l1lcnto dt' '1 nhunal co órgão1> d3 .1ustiçLL até que

1.:1 c",pl.'t:ial di:-,p(lnhu ~(Ihlc a nrguT1l1açãn judi<':láriu, rc')peitada~ a,., gUf3ntla ..
a ...segurud3~ aos .iuí/C~ pelu Cnnstltuiçãtl Federal.

IV • (lo., ~Cf\.i~lI·!-o púhlJt:ll:-; e H~ n: ...pedi\o... :-;Cf\ldllrc~, ngcntt's,

úrgàll~ c rcprc!;t:nhJl1tc~:

V - (l~ dircitu~. ()!- dc\crc~. o!- cn<.:urg(l~ c o!'o bcn~ em que (I oonl
hwJo haja dc ,ucedcr.

VI - as suh\cnçôc!- c os auxílios de qmilql1cr naturclU a serem
prestadoh pela União, com a abertura do!:. crcditu:-. corrcl-.pundcntes:

VlII - quaisqucr outra, matérias rclati,"s à organiza~ão

pro\'isõria dos podercs ~úh]ic(l!; do no\O Estado. aos seus ser\"içollõ. bens e

renda.

Pará2rafo t"nico. A parllr da dala do encamillhamelllo, ao
(·,mgrt'.'óso .\'a(lIl11o/, da mt·Il.\lI~t'm rt'/atil'(I à It!i comp/t"mf!lltar e até a dala

dI..' criaçiifl do 110\'0 Hstado, é \'edado, aoS l::statlo,f qUe! lJlt' deram origem,
adll1l/lr pt·...soal ou "Iterar lU di,'1pO,HÇih','í II.'Ra;s qllt' o rc'gem, !ica"do a
ohlt'Ilre;O dt' (JueI1Cfllt'r t'mpré.\·tinw ;Il1t'rllo /amhém SIYL"ta ao 1'equisilo
C'.\"filnt'It'ddo 110 i1l,'I.\lJ I' c/f) {lrt 52 da COIl.,·tituiçào, para empr~,ftim(J,f

t'xh'rllo.\"

Art. 6° Somcnte se cfctJ\'ará a instalação do no\'o Estado
quando e~tJ\ercm aS!-iegurad_~~s..n-a~amcntáriaanual dotaçôcs relativas 8
cncargo~ que a lei complementar. por\'~ura, impuser a União.

Art. 7(, Prclllll1lgólda n ("on ... tituiç511 do l.stadll
I - C("~!'o:tril u apltc3c,:ão du~ norma ... da lei complementar cum ela

IIlL(lmptltl\ el!'.. cXl.'rl.cnd~), porém (l (io\"crnador nomeadu c scus suhstitutos c
!'IUL'I:~!'oore ... o Podcr I.'\.CClltl\<l ate a po~~c do eleito. nu forma do incisu
seguinte.

11 - a JU'tl~a !'Icitllral prUllll1\crá. nll pralll de 30 (trinta) dias.
elcil,:ân pura a A:-.scmhlcla Estadual c para Go\crnador. dc\cndn II posse dus
clclto~ !-l' dar no" :~() <tnntn I dw ... ~uh~equCl1tc'" it data de di\'ulgaçãn do
rc ... u1taJIl 'Ill'il wl.

Pani.grafo t' nic:o, ..I "I.\,\t,,,,hlt;ia !:'''lac/ulI/ ("eJIIs/ituilJ1L', aptÍ!i "

I'rlJ",tll,l!.tl~ atl da ('mntlftllrcio h,\/"dua/, ClJlllillll"rú II f!.'wrcer as IUllp1f!.\" d(,
..1 Ht'",hh;lll !.t'gn/atl\'" /:"\/,,"u,,1 att; a PO,Ht' c/o" depu/lielos e/dtos,
li/{ /11.\1\(' para" Ilprc( ld~ lio du \' l't'tu.\ opo,\l(J.\ pt'lo J!o"L'rIlCldor li projeto,..
de h'l

Art. ge Durante (I pra/,o chtabclccido na lCI cumplementur4 nus
tcTtno~ dp art 5 . in<.:Í~o 11. o Prcsldente da República nomeará u Go"ernador
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constituintes, como não raro acontece, legislem em callsa própria dado que
estarão expostos à nova eleição dentro de trinta dias contados da
promulgação da Carta Estadual.

Concomitamente. estará exercendo o Poder Exccuth-o do novo
Estado Governador indicado pelo Presidentc da República que. tanto para
esta indicação corno para uma possível exoneração .do referido mandatario
deverá contar com a aquiescência do Senado Federal. precauções vultada. à
garantia mínima da liberdade e estabilidade da função.

Estes os aspectos do projeto que julgamos conveniente
esclarecer. Em vista do exposto, contamos com o apoio de 1105!;05 ilu5itres
Pares, certos de que não hayer.à dú, ida quanto.à utilidade da proposição...

do nO\O I ~taJn. Jcpoi:-. de apro\uda :I escolha pelo Senado Federal. dentre
cldad:1o!-o nwiorc:-. de trinta c cinco t1n(l~. de reputação ilibada

§ )" () (io\'erllac1ol" Ilumt'dtfu IId forma de "capllt" será
dt'l1Ji.\ \in" por dt'cútif) drJ Presid"JlIl' dLJ RI'púhlica. com prfh~i{l allllhlcia do
St'IlIld" ledt'l'ul

§ 2° 1:"", ca.\o.\' de impf..dimell/o do (io\'t!rllador. caberá ao
l'r".'id"1I 1<' da Repúhlica desil{lIar-l"" sflhslilUtO. atendidos os reqflisitos
pr('l'i.\los 110 "cap"t"

§ 3° (J (;o\'ernador tomará po.\·sr pt.~rallle o Afillístro de Estado
da JuStiÇ'Cl

§ 4° Até o illício da l'il{éllcia da lOIlSlilfliçào Estadflal. o
I'r(· ...,delJ{(' da ReplinlIca fixara. com o r('ferendo do Congresso Nacional, a
remrlllt'raç-tio do (jo\'erlladnr e d'!ipOrá snbrf.! n rt~spf!cti\·() pagamento,

Ar!. 9° Esta Ici 'cntra cm ,igor na data de sua publicação.

Arl. 10° jk'I"(lgam-se as d)sposições em contrário.

saladases~

Deputado lI«úup~

1993

JUSTIFICAÇÃO

Dispõe II arl JH. § 3 . da Constituição de 19H1l que os Estados
podem inLllrpnrar-sc entre si. suhdh·jdir·sc nu desmcmbrar·sc para se
anexarem a outros. Oll formarem novo!; Estados ou Tcrrít6rios Federais,
mediante apnnação da população djretamente interessada. através de
plchiscitll. c du Cungresso Nacional. por lei complcmcntar.

Sendo assim. consid<;ramos oportuno deixar assentados todos os
prulcdltllcntos que. dc\-erão ser adotados para a criação de no"a unidade
fcderal.

De in,ieiu. a convocação do plebiscito é da competência do
C()ngrc~s.o Nacional. mediante decreto legislati\"0t e sua realização cabe à
JUSti\3 L1citoral. nos termos constitucionais.

A autorização do Congresso Nacional para a ;calização do
plebiscito de\'e estar assentada não-somente em suporte poliUco. como ocorre
hoje. mas também em critérios técnicos Estes deverão permitir a necessária
avaliação da capacidade económico-tinanccira. tanto da cntídade política que
se cria. quanto da que remanesce, para pleno exercício da autonomia poHtica.

A experiência recente de criação de nO\llS Estado">, lendo como
parâmetro único c exclusÍ\ll () critério politico. revelou-se dCi'o:.tstrnsa. Em
regra. os "U]t050S encargos daí rcsultantch são lc\ados à conta do nrçamentt\
da Uniãp. já que nem a unidade que se cria. nem a rcm3ncs<.;cntc. dispõe de
meios para assumi~Ios.

O resultado tem sido sempre o mesmo, O esgotamento das
finanças federais obriga a União a inadimplir. gerando situações esdrúxulas.
como o descumprimento da própria lei.

Nesse contexto. os parâmetros mínimos referentes ao Produto
Interno Bruto (PIB) e à geração de receitas próprias (ICMS). visam garantir a
auto-suficiência econômico-financeira das unidades que se desvinculam, para
que não se criem - nem remanesçam ~ sob nenhuma circunstância. entes
políticos destituídos de potencial económico quc assegure sua auto
sustentação,

Com a percentagem mínima de população visa-se evitar. em
casos futuros. os atuais desvios de representatividade de muitas bancadas
estaduais, em face do critério .da proporcionalidade Esse percentual ficou
estabelecido de modo quc. aplicando-se o limite inferior constitucional de oito
Deputados Federais por Estado. nenhum Parlamentar rcpresente. em tcse.
menos do que trezentos mil habitantes, hoje. a média nacional.

A apreciação d<.' todo~ es~e!-> elementos, Já na fase de uutorinu;ão
para a realização do plcbüí(~110 entendemo-na imprc!-lcindn'cl. paru que. uma
vez obtida 8 aquiescência da popuJação dirolamcnte interessada. não se \'cnJw
a frustrá-la com a não criação da 1l0YU unidade. por faltarem as condições
mínimas de auto~sustentaçãn.

Somente apus a obtençãu do eon!-;cntimcnto da ptlpulação
envol\'ida e após a audiência da Assemhléia Lcgi~latl\'a é que ti Congresso
Nacíonal deeídir:í pela criação ou não da nova unidade federa1. não estando
vinculado nem à d<:cis5.n popular lotaI. nem à opinião dn~ representantes
estaduaís. uma YCI que ira deliberar em nome do 'intcrc~sc maior da própna
federação.

Na apreciação da lei complementar. cabera ao Congrcs!>o
Nacional adentrar (I mérito da criayãll propriamente dita. t~to c. q'u3nl0
conveniência e oportunidade em todo!; (l~ seu~ aspc(;to~.

Uma vez decidida a formaçü\) do no\ o ente. far-se·â necessano.
para sua instalação. aguardar a inclusão de dotações no orçamento auual da
União, a'fim de resguardar esta. em função de encargos qlJ(,:. por\'(,wlura. lhe
sejam impostos. Tal evitará quc sc rcpitam expcriélÍcta' desagradáveis.
ocorridas na constituição de Estados mai!> recentes.

Efetuada a instalação. deverão iniciar-!::ic O~ trabalho~ da
Assembléia Estadual Constituiute quc acumulará. enquantu pcrdurar a
elaboração da Constituição Estadual e no máximo durunte se~scnta día!:> upú~

seu.-!érmino. as funções de Poder Legislati~'o. Is10 e\itará que os deputados

"LEGISLAçAD CITADA ANEXADA PELA
COORDENACAo DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· Cou,

CONSTITUIÇÃO
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

Título JIJ

DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

Capitulo I
DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATNA

Art. 18. A organização politico-administrativa da Republica
Federativa do Brasil compreende a União. os Estados, o Distrito
Federal e os Municipios. todos autónomos. nos termos desta
Constituição.

§ 30 Os Estados podem incorporar-se entre si. subdivi
dir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros..ou forma
rem novos Estados ou Territórios Federais. mediante aprovação
da população diretamente interessada. através de plebiscito. e
do Congresso Nacional. por lei complementar.

Título IV

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

Capítulo I
DO PODER LEGISLATNO

Seção/V
J)o Senado Federal

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:
• .. a ~ _ ~ _ ~ ~ ..

v - autorizar operaçóes extemas de natureza financeira.
de interesse da União. dos Estados. do Distrito Federal. dos
Territórios e dos Municípios;
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PROJETO DE LEI N° 3.927, DE 1993
(Do Sr. Jackson Pereira)

Altera diSPoSi'tiVO da Lei nº 8.137, de ~7: de~o
de 1990, para definir como crime contra a ordem trib!!

târia a não exigência de documento f~sçal nas, comprtts

de mercadorias e serviços.

(ÃS COMISSOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE

E MINORIAS; DE FINANÇAS·E TRIBUTAÇÃO; E DE CONSTlTUl

çÃO E JUSTl ÇA E DE REDAÇÃO - ART. 24, II)

o Congresso Nacional decreta:

Art. lQ Ficam acrescentados ao art. 2Q da Lei

n Q 8.137, de 27 de dezeml?ro de 1990, o inciso VI e o parágrafo

único, este após a definição da pena, já constante do artigo,

nos seguintes termos;

"VI - pc.......iu. mercadoria desacompanhada do

corresponde'nte documento f iscal ou acompanhada

de documento fiscal emitido por valor menor que

o valor real da compra, bem como utilizar

serviço prestado sem emissão de recibo ou de

documento fiscal, quando exigido, com

documento fiscal ou recibo emitido por valor

menor que o valor real da contratação do

serviço.

mostrando cada vez mais comp"lacente com o despudorado

comportamento de muitos vendedores que, apesar de lhe cobrarem

05 impostos íncidentQs sobre a venCia, não lhe fornecem o

comprovante fiscal da operação e, assim, deixam de recolher

aos cofres públicos, vale dizer, aos cofres da própria

comunidade, os impostos devidos.

O comprador que faculta ao vendedor o desvio do

imposto pago no preço da mercadoria ou serviço, por não exigir

o comprovante fiscal da operação, não só deixa de exercer

elementar direito de cidadania, como se rebaixa à condiçáo de

conivente com a sonegação.

Com a aprovação deste projeto de lei, a Lei n Q

,8.137, de 1990, passará a cominar pena à pessoa que adquirir

mercadorias ou serviços, sem exigir a emissão do

correspondente documento fiscal. Mas, por se saber que a

responsabilidade maior pela, não emissão do documento cabe ao

vendedor, que muitas vezes protela sua emissão até o comprador

desistir de esperar, CI. proposição exime a responsabilidade do

comprador que vier a provocar a iniciativa do Ministério

Público, mediante denúncia, para o ajuizamento da ação penal

contra o sonegador.

Há que se construir uma consciência nacional d~

que, no processo de arrecadação de impostos, o comprador tem

obrigaçáo cívica de exigir a emissão do documento fiscal

referente à compra que real iza. Mais que um direito de

cidadania, trata-se de um dever inescusável do comprador para

com os membros de sua comunidade, que necessitam dos serviços

públicos custeados com os impostos incidentes sobre as

operações de compra e venda.

publicação.

parágrafo único. A denúncia, ao

"nistério Público, do crime referido no inciso

do art. 1 Q , nos.termos do art. 16, exime a

responsabilidade do~omprador."

Art. 2. Esta lef"~n\ra e\VigOr na data de sua

~ posição estratégf' do comprador, perante o

vendedor, como singular testeF! a ~a operação de compra e

venda, confere-lhe a obrigação\so . al\de exigir a emissão do

documento fiscal correspondente. É utópico pretender atribuir

essa responsabilidade exclusivamente ao agente fiscal do poder

Público.

Com este projeto de lei, estàmos inserindo,

entre os crimes contra a ordem tributAria, o crime de falta de

exig~ncia de documento fiscal, nas compras de mercadorias e

serviços.

A Lei nO: 8.137/90 já declara como crime o fato

de alguém negar ou deixar de fornecer o documento fiscal

. referente à venda de mercadorias ou serviços, mas omite-se

quanto à conivência ou conluio de quem, na condição de

adquirento, doixa de exigi.r o documento.

A situação pela qual se poderá configurar 11

ocorrência do crime de omissão de exi~ência do documento

fiscal há de se fundar no fato de:co "comprad?r portar a·

mercadoria desacompanhada de documento fiscal. A inexistência

do documento fiscal ou a recusa de sua exibição constituirá

prova presuntiva de que não foi emitido, situação que, por sua

vez, c~nstituirá prova de que não foi exigido.

A nova hipótese de crime estA sendo arrolada no

artigo 2g da Seção I da Lei, de forma a respeitar a gradação

da pena, em função da escala de gravidade do crime. Assim,

enquanto o vendedor que não fornece o documento f iscal é

passível da pena de reclusão, de dois a cinco anoS, o

comprador que SQ omite na exigência do documento estará

sujeito à pena de detenção, de seis meses a dois anos.

Objet~vamos, COP'-(P\OPOSi9ãO, provocar uma

mudança de atitude .~o_ cot:s~~~~~"~·b\~~!~~~:'~!..__~~~ vem se

contrário.

Art. 312 Revogam-se as disposições em

JUSTIFICAÇÃO

Competisse exclusivamente ao Poder Público

fiscálizar se, 'naS' operações de compra e venda, são emitidos

os documentos fiscais correspondentes, certamente seria

preciso multiplicar muitas vezes o número de agentes fiscais,

a um custo insuportável para a própria comunidade, sem que se

obtivesse a garantia de eficiência que pode ser alcançada pela

atuação dos próprios consumidores.

O agente fiscal do Poder Público será eficiente

para impedir o desvio do imposto referente às operações

comprováveis por documentos fiscais, mas não será eficiente,

como pode sê-lo o comprador, como testemunha da operação, para

rastrear operações não registradas nos documentos fiscais

competentes ..
Nesse contexto, apresentamos esta propos ição,

visando compelir o consumidor brasileiro a deixar de lado sua

atitude de conivência, quando não de conluio; com o crime da

sonegação fiscal, mediante a simples postura de exigir,

sistematicamente, a emissão de nota fiscal. contamos, pois,

com o apoio dos nobres Pares do Congresso Nacional para

aprová-la com brevidade. í\
",. MO "r'"(1",. \J."" M "".

,,1,: ,~~'" '~'AA
''lEGISLACAO CITADA ANEXADA PELA

COORDENACAo DE ESTUDOS LEGISLATIVOS·CeDI"
LEI N. 8.137 - DE 21 DE DEZEMBRO DE 1990

Defme crimes contra a ordem tributária. económica e contra as
rl!laçães de consumo. e dá outras providências

O Presidente da Reptiblica.

Faço saber que o Coni:resso Nacional decreta e eu sanciono a seeuinte Lei:
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CAPITULO I

Dos Crimes Contra a Ordem Tributária

SEÇÃO I

Dos Crimes Praticados por Particular~s

Art. 1,- ConstitUi crime contra a ordem tributária suprimir ou redUúr tributo,
ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as aeruintes condutas:

v - negar ou deixar de fornecer. quando obril.tório, nota fiscal ou doeu,..
menta equivalente, relativa a. venda de mercadoria ou prestação de serviço, efeti
vamente reali.zada. ou fomec6-la em desacordo com a lep.sIaçio.

Art. 2,- Com;ütui crime da mesma natureza:

I _ fazer declaração falsa ou omitir declaraçio sobre retidas. bens ou fatoA.
ou empregar outra fraude. para eximir.oSe. total ou parcialm.ente, de paC:ameIlto

de tributo;

II - deixar de recolher. no prazo leea1. valor ele tributo ou de contribUiçio
SOCial: descontado ou cobrado. lUl quaUdade de .lUjejto passivo de obrlraçio r: q~
deveria recolher' aos cofres ptlbllcos;

. 111 - exicir, ;parar ou receber, para !õi ou para o contribuinte beneficiUio,
qualquer percentagem sobre a parcela dedutfvel ou deduzida de imposto ou de
contribuiçio como incentivo fiscal:

IV - deixar de aplicar, Ou apllcar em desacordo com o estatufdo. incentivo
fiscal ou parcelas: de imposto liberadas por 61'110 ou entidade de desenvolvimento;

v - utilízar ou divulgar programa de processamento de dados que penníta
ao sujeito pasSIVO da obrigação tributária possuir inlorlllllÇão contábil diversa
daquela que ~, por lei. fornecida à Fazenda Pública.

Pena - detenção. de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

CAPITULO IV

Das Disposições Gerais

Art. 16. Qualquer pessoa poder' provocar a iniciativa do Min1s~rio Público
nos cr1me5 descritos nesta Lei. fornecendo-lhe por escrito informações sobre o
fato e a autoria, bem como indicando o tempo. o lucar e 05 elementos de cÜn·
vi~io.

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

PROJETO DE LEI N° 3.934, DE 1993
(Do Senado Federal)

PLSN°28192

Estabelece as hipótese. e condiçõe. em que o Poder PÜbl!
co dará assistência aos herdeiros e dependentes carentes

de pessoas vitimadas por crime dolosa.

lAs COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMtLIA; DE FINANÇAS
E TRIBUTAÇAO, E DE CONSTlTUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAÇAo

(ART. 5~11

o CONGRESSO NACIONAL decmI:

Art. I· O Poder Público, sem prejuizo da mpoosabi1idade civil do llItOr do
iIJcito. dazá lJJiJtbJeia _ henIeinlI e depeDdentes carenIa de pessou vi1imadu por.crime
cIo1oIo.

Art. ');" A UIiIt&Icia de que trata o atiBO lIderior coostituír-so-á de auxilio
fiDIDceiro equiwIeme 10 lIIOIIlaDle que a vitima pen:ebia em vidI. a qualquer titulo.
COIIIidenda, para efeito de cüculo, a média doa nmdimeIIIoa aufericlol DOI últimos seis
meses, detde que alo u/tnpIIIe o límiIe mhimo esUbeIecicIo para papmento de beneficios
pda~Socia1.

§ 1· ExistiDcIo mais de lDD cIepeDdaIte da vitima, o wlor do lIUld1io de que
trata ale artiIO lCri rateado em pates iguais enln: os beoeficürioa.

§ Z' Deixa de Nr devido o pIpJIICDtO da rapectiva pule do beDeflcio se o
cIepeademe:

I . atiqir alllllioridadeõ
n•vier a falecer;
m•RaJIlCIW a capKidade.

§ 3· Constitui crime deixll" o dependente de infonnll" • Previdência Social
a cessaçlo da condiç!o que amparou a concesslo do beneficio.

Pena: recluslo de um a cinco anos, e multa.
Ar!. 3· NIo farlo jus 10 beneficio previstll no Irt. Z' os herdeiros que

POSSI11l prover a própria subsistência, bem como as que percebam dos cofres públicos, a
qualquer titulo, rendimento equivalente • parcela a que teriam direito, em decorrência da
aplicaçio do dispostll nesta Lei.

Parágrafo único. É devida aos herdeiros e dependentes a diferença entre o
valor dos rendimentos recebidos a qualquer titulo dos cofres públicos e a parcela a que
teriam direito nos tenDas do Irt. Z'.

Art. 4" Para os fins desta Lei 510 considerados:
I - herdeiros, os necessários, segundo a lei civil;
n-dependentes carentes, os que dependiam economicamente da vitimL

Art. S· O auxilio pecuniúio de que trata esta Lei é isento do imposto de
renda e de qualqu« contribuiçlo de natureza social.

Art. 6· AJ. despeaas decorrentes da aplicaçlo desta Lei correria • conta do
orçamento da seflU1'Ídade social.

Art. ,. O reajustamento do valor do auxilio de que trata esta Lei obedeceri
.. nonnu do regime da Previdência Social, destinadas • atualizaçlo de beneficios,
confmme o disposto na Lei n" B.213, de 24 de julho de 1991.

Art. 8" Esta Lei entra em viBor DO prazo de noVenta dias a contar da data de
sua publicaçlo.

Art. 9' O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no pr&zo de
noventa diu a partir de sua publicaçlo.

Ar!. 10 Revogam-se u disposições em contrário.

SENADO FEDERAL, EM / r DE JUNHO DE 1993

UI" ••21,),.14. j.1JIe *",1.""'""_._*-*-_...-....-.

SINOPSE

Projeto de Lei do Senado n· 28, de 1992

Estabelece u hipóteses e condições
em que o Poder Público dart
usist!ncia aos herdeiros e
dependentes carentes de pessou
vitimadas por crime doloso.

Apresentado pelo Senador Joio França

Lido no expediente da SessIo de 2613192 e publicado DO DCN (Seçio ll) de 2713192.
Despachado' Comíssio de AJ.suntos Sociais (decido tenninativa), onde poderá receber
emendas, pelo prazo de 5 dias úteis, após publicado e distribufdo em awlsos.
Em 2313193, anUllciada a matéria é proferido pelo Senador Cid Sabóia de Carvalho, relator
designado, puecer de plenário favorive1. É aberto o prazo de cinco sessões ordináriu para
recebimento de emendai.
Em 214193, a PresidbIcia COIIIlDIÍca 10 Plenário o ténnino do prazo para apresentaçio de
emendas, sendo quç 10 projeto Dia foram apresentadas emendas.
Em 261SI93, aprovado. A CDIR para redaçJo final
Em 1·/6193, leitura do Parecer o" 164-CDIR (Relator Senador Nabor Júnior), ofereceudo •
redaçio fina1 do projeto.
Em 816/93. aprovada. redaç.Io final
À Ctmarados Deputados com o OFISM 0·".107 .15.6. 93
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SM/N04o:t (Regime Jurídico anico), o auxílio-natalidade é dev!

do ã servidora por motivo de nascimento de filho, em

Trata-se, na realidade, de um importante direito

assegurado às servidoras públicas, porquanto por

ocasião do nascimento de filho, as despesas sempre 

aão de yulto, o que justifica a concessão de auxíli~

natalidad.e.

Senhor Primeiro-Secretário

Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser submetido à revisto da

C!mara dos Deputados, nos termos do art. /íS da Constituiçio Federal, o Projeto de Lei do
Senado nO 28, de 1992, constante dos aUlógrlíos em anexo, que "estabelece as hipóteses e
condiçlles em que o Poder Público dart assistência aos herdeiros e dependentes carentes de

pessoas vitimadas por crime doloso".
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos

de estima e consideraçio.

quantia equivalente ao menor vencimento do

público, inclusive no ca~o de natimorto.

serviço(\

r ~\

SENADORA JONIA MARISE
Primeiro Secretário, em exercício

, Entretanto, temos para nós que o "quantum" esta

beleoido no·referido dispositivo legal (menor vencime~

t~·do serviço públiéO} paca põr ser exoessivamente p~

q~eno, representamo, em verdade, importânc~d insigni-

ficante em dinheiro.

Por esse motivo, dO preconizarmos nova redação p~

ra o questionado dispositivo, estabelecemos que o dU

xílio-natalidade terâ valor equivalente ao vencimento

integral da servidora.

Em se tratando de medida de justiça, temos plena

convicção de que a medida merecerá acolhimento.

''''o ,~ ,...õ••••oo.'l. '" ~'\t."'- \"'-'\"
Deputado FfI9n1

A Sua Excelência o Senhor
Dep.rt.oo WILSON CAMPOS
DO. Primeiro-Secretário da Cimara dos Deputados

vpll.

PROJETO DE LEI N° 3.945, DE 1993
(Do Sr. Freire Júnior)

Dá nova redaçáo ao caput do artigo 196, da Lei n9 8.112,

de 11 de dezembro de 1990 - Reg1me Jurídico Onico.

(Devolva-se a proposição, nos termos do artigo 137, par!
grafo 19, inciso lI, alínea "b", do Regimento Interno da
Cámara dos Deputados. Oficie-se ao Autor, sugerindo-lhe
a 'forma de indicação. publique-se.)

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

SGMlPn'5'lO Brasília..-r de julho de 1993

Art. 19 O caput do art. 196, da Lei n9 B 112, de

11 de dezembro de 1990, passa a viger com a seguinte

redação: .

"Art. 196. O auxílio-natalid!!

de é devido ã servidora por motivo de na~

cimento de filho, em quantia equivalente

aos seus vencimentos integrais, inclusive

no caso de natimorto.

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua pu-

blicação.

Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões,aos

JUS T I F I C A ç Ã O

Em conformidade com o preceituado no caput do

art. 196, da Lei n9 B 112, de 11 de dezembro de 1990,

Senhor Deputado.

Repono-me ao Projeto de Lei n' 3.945. de 1993. ~e sua autoria. que

"dá nova redaçio ao caplIl do art. 196. da Lei n' 8.112. de 11 de dezembro de 1990 

Regime Juridico'Único".

Tenho a infonnar que nio setà possível dar seguimento à mencionada

proposiçio. tendo em vista dispor sobre matéria cuja iniciativa legislativa é privativa do

Presidente da~blica, nollermosdo.d. 61.·§'1·"a1~·é:·daCo.mituiçio Federal.

N..... sentido. encaminho-lhe .m devoluçio o ref.rido Projeto. de

confonnidade com o disposto no art. 137. § I', inciso 11. a1inea "b", do R.gimento Interno

da Câmara dos Deputados, sugerindo-lhe, outrossim. a fonna de Indicaçio. p<evista no art.

113, do Estatuto doméstico.

Colho o CIl5ejo para renovar a Vossa Excelência protcst07!Ldeel

apreço e distinta consideraçio. ~ . A

~

INOCÊNCIOOLIV~

Presid.nte

A Sua ExceIõncia o Senhor

Deputado FREIRE JÚNIOR

Anexo IV. Gabinet. 601

NESTA
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o SR. PRESIDENTE (Edmar Moreira) - Finda a leitura
do expediente, passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Hélio Bicudo

O SR. HÉLIO BICUDO (PT - SP. Sem revisão. do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, tive oportu
nidade de ler no jornal O Estado de S. Paulo de 14 de agosto
deste ano uma notícia que diz que o Líder do Governo' na
Câmara, Deputado Roberto Freire, entregou ao Presidente
Itamar Franco projeto que pretende a extinção da Justiça
Militar estadual.

Diz S. Ex~:

"A intervenção na Polícia Militar de Alagoas e
a lastimável chacina da Candelária são exemplos elo
qüentes do desvio que sofre eSsa atividade policial não
militar. "

E prossegue: "Polícias militares são policiais, e não milita
res", pondera o Líder do Governo, S. Ex~ informa ainda o
artigo acha que o projeto terá mais força na revisão constitu
cional se o Planalto concordar com a mudança.

Sr. Presidente, lembraria ao nobre Líder do Governo
que a matéria pode ser resolvida através de lei ordinária,
e não de uma emenda constitucional, cuja tramitação é difícil
e a discussão alongada. Lembraria também a S. Ex~ que está
tramitando no Senado Federal um projeto de lei que, em
última análise, resultou numa emenda aglutinativa oferecida
pelo PMDB e que busca regulamentar essa matéria. Essa
emenda aglutinativa, na verdade, reduziu o alcance do projeto
originário.

Foi com surpresa que ouvi, deste microfone, a sustentação
feita pelo eminente Deputado Ibsen Pinheiro, que buscou
defender, ao invés dos interesses populares, os interesses cor
porativos das Polícias Militares empenhadas na permanência
da competência da Justiça Militar para o julgamento dos cri
mes eminentemente civis praticados por policiais mifitares no
desempenho de suas funções.

Pois bem, Sr. Presidente. ·Esse projeto, que se encontra
no Senado, tem como Relator o eminente Senador Cid Sabóia,
do PMDB, o qual está recebendo manifestações não apenas
de organizações não-governamentais, mas do próprio Ministro
da Justiça, o ilustre Senador Maurício Corrêa, no sentido
da restauração do projeto, que tramitou primeiro nesta Casa
e era muito mais abrangente e mais justo do que o emendado
pelo PMDB, que busca apenas transferir para a Justiça Co
mum os crimes dolosos contra a vida praticados pelos policiais
militares.

Ora, Sr. Presidente, é um verdadeiro contra-senso, por
que os policiais militares, no desempenho de ~uas funções,
eminentemente civis praticam outros crimes, como lesões cor
porais, prisões ilegais, extorsão, tortura e, muitas vezes, até
mesmo homicídio.

Sr. Presidente, tenho a impressão de que essas manifes
tações não são mais apenas de pessoas, mas do próprio Go
verno.

Tenho em mãos ofício do Sr. Ministro da Justiça em
que S. Ex~ roga ao Ministro Henrique Hargreaves que o Go
verno oficie aos membros do Senado no sentido de que se
restabeleça a justiça do projeto apresentado por mim e pelo
Deputado Cunha Bueno.

Sobre o assunto manifestaram-se inúmeras organizações
não-governamentais, todas elas insistindo em que o projeto
originário seja restaurado, mesmo porque ilão tem sentido
algum resguardar-se apenas os crimes de homicídio quando
tantos outros, talvez em maior número, são praticados pelos
policiais militares nas suas atividades de policiamentos, que,
repito, são eminentemente civis e devem se julgadas pelos
tribunais comuns, e não pela Justiça Militar.

Aliás, se nosso projeto já estivesse em vigor, se tivesse
sido aprovado na Câmara e no Senado, não teríamos tido
o desprazer e o desconforto de assisitir a casos como os de
Carandiru, no ano passado, em São Paulo, e o massacre da
Candelária, no Rio de Janeiro.

Para finalizar, gostaria de comentar, a manifestação da
Comissão de Defesa de Direitos da Pessoa Humana, que fun
ciona junto ao Ministério da Justiça. Na reunião dos dias
29 e 30 julho do corrente, os participantes decidiram por
unanimidade, enviar moção aos Senadores solicitando que
apoiassem o projeto conforme o espírito original da proposta
dos Deputados Hélio Bicudo e Cunha Bueno, assegurando
à Justiça comum julgar todos os crimes cometidos por policiais
militares contra civis, e não apenas os dolosos contra a vida.

Aguardamos, Sr. Presidente, que o Senado, com sua cos
tumeira experiência e sabedoria, restaure o projeto originário.
Não por esse projeto ser de minha autoria e do Deputado
Cunha Bueno, mas porque pleiteamos que seja, vamos dizer
assim, ressuscitado na Câmara Alta, recebendo as manifes
tações do Líder da Maioria, que se posiciona claramente favo
rável ao nosso projeto; da Comissão de Defesa dos Direitos
Humanos e do Ministro da Justiça, empenhando sua palavra
naquilo que realmente é condizente com o espírito de justiça,
de liberdade e com a democracia que devemos permear.

Sr. Presidente, aguardo confiante em que esta Casa, ao
receber o projeto modificado no Senado, aprove o projeto
originário, fruto não do restolho que a ditadura militar nos
deixou, mas de uma democracia interrompida por aquele pro
cesso. E, para ressuscitar, ela tem que passar pela democra
tização de sua Polícia.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB - AP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados, a socie
dade brasileira, atônita, espanta-se a cada dia com as situações
criadas pela mídia através dos estimuladores e dos fatos. Te
mos acompanhado alguns noticiários e observamos revoltas
e mais revoltas nos presídios pelo País afora; gangues têm
proliferado, com a juventude se defrontando, talvez por falta
de opção ou por falta de uma orientação mais séria, em que
a base seja a família, mas o Estado tem sua responsabilidade.
São sintomas que precisam ser analisados. A sociedade mostra
que está debilitada com todas essas convulsões que emergem
a cada dia. Não temos tido o controle da situação, é verdade,
Sr. Presidente. Questionamos as autoridades constituídas, e
o próprio povo se questiona.

A verdade é que estamos no ápice de uma crise moral,
uma crise que precisa ser vista por um outro ângulo. O Estado
precisa rever com urgência a questão da educação, que seria,
sem sombra de dúvida, um dos mecanismos ou uma das variá
veis que poderia realmente definir a mudança e a busca de
verdadeiros horizontes.

Sr. Presidente, estamos, sim, debilitados. Essa crise, repi
to precisa ser revista. E no momento em que nos encontramos
nesse atoleiro queria fazer um apelo aos candidatos a candi
datos à Presidência da República, para que atentassem para
a questão. Não podemos esperar muito das gerações que ora
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conduzem esta Nação. Precisamos investir maciçamente nas
gerações vindouras, com um projeto delimitado, que tenho
como diretriz máxima a educação.

Vejo todos esses problemas sendo discutidos, cada qual
sob prismas diferentes. A sociedade precisa, com urgência,
através de seus líderes, reaValiar a educação em nosso País.

Nós, as pessoas que integramos a sociedade, como suas
células vivas, sempre dissemos que o grande mal deste País
são os políticos.

Mas nós, que representamos o povo brasileiro, seja na
Câmara Baixa ou na Câmara Alta, somos escolhidos pelo
voto. Então, o problema está justamente aí: qualidade do
voto, o voto consciente, o voto lúcido, também como um
elemento de transformação da sociedade.

Sr. Presidente, encerro este pronunciamento dizendo que
irei tabalhar numa emenda na qual contarei com técnicos.
Um professor não pode ganhar menos do que dois salários
mínimos. Entretanto, em algumas regiões há os que ganham
apenas um terço do salário mínimo.

Creio em Deus, e espero que tenhamos realmente, nesta
próxima disputa que está às portas, candidatos à Presidência
da República com projetos sérios de médio e longo prazos.

Era o que tinha a dizer.

O SR. LUIZ GIRÃO (PDT - CE. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, a maior satisfação do homem público
é ver suas idéias aplaudidas e seus ideais compreendidos pelos
demais companheiros e pelo povo em geral.

Como Deputado de primeiro mandato, se tivesse ficado
no meu Estado, praticamente teria cumprido minha obrigação
cívica junto a esta Nação. Como nordestino, aqui chegando,
comprometi-me a convencer os companheiros das demais re
giões nordestinas de que no Nordeste brasi.leiro era um proble
ma nacional e·precisava de medidas capazes de resolver suas
dificuldades, pois, com a seca, até os recursos remetidos com
urgência, pela própria necessidade, são, muitas vezes, desper
diçados.

Chegando a esta Casa, encontrei companheiros que, da
mesma forma que eu, lutavam há anos para fazer valer esta
idéia. Poderia citar o exemplo do nobre Deputado Osvaldo
Coelho, de Pernambuco. Juntos, desenvolvemos um trabalho
muito grande - e não só S. Ex~, como também Pinheiro
Landim e muitos outros Deputados nordestinos - mas realiza
mos nosso sonho, o de fazer constar na Lei de Diretrizes
Orçamentárias um artigo que garante ao Nordeste, no míni
mo, três vezes os recursos públicos alocados para as obras
hídricas nos últimos três anos.

Sr. Presidente, os problemas do semi-árido nordestino,
dos Estados do Rio Grande do Norte, da Paraíba e, em parti
cular, do meu Estado, o Ceará, só se resolverão com obras
hídricas. Recentemente, conversando com emissários do Ban
co Interamericano de Desenvolvimento, observei que estra
nhavam o fato de'se construir barragem no Nordeste, porque,
no resto do mundo, normalmente se constroem barragens
para hidrelétricas. Em todos os lugares, a barragem é normal
mente uma indústria de energia elétrica; neles os rios são
perenes e há solo em condições de absorver a água. Mesmo
com pouca água, os rios são perenes, como o São Francisco
e diversos outros da Bahia e do Piauí. Mas no semi-árido
nordestino o problema é muito mais sério: além da falta de
chuva, há a falta de solo, porque a menos de um metro de
profundidade temos um cristalino tão profundo que faz com
que nenhuma água possa ser aborvida. Dessa forma, toda

ela é escorrida sobre aquela pedra e, terminando a chuva,
praticamente todos os rios deixam de correr.

Como se pode fazer uma irrigação e tornar essa região
fértil, se ela não acumula água nem para os quatro meses
normais de seca? O trabalho dos últimos quinze anos· tem
provado que a construção de grandes obras hídricas faz com
que a seca, mesmo pesada, possa ser enfrentada com muito
menos sofrimento do que o que teríamos se não houvesse
essas obras. Com esse artigo introduzido por nós na Lei de
Diretrizes Orçamentárias, no próximo ano, o Governo Fede
ral terá de destinar recursos para a construção de pelo menos
cem açudes e de trinta grandes barragens para que possamos
ter rios totalmente perenizados. E há garantia também de
que os recursos alocados para as obras hídricas serão aumen
tados três vezes.

De público, quero agradecer aos companheiros da Comis
são de Orçamento, que aceitaram este ponto de vista, e aos
companheiros de outras regiões do Baú. o apoio. O Nordeste
poderá, nos próximos quinze, yinte anos, concorrer em pé
de igualdade com regiões que têm água farta, e o Brasil terá
menos desquihbrios regionais.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. VICTOR FACCIONI (PPR - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente Sr" e Srs. Deputados,
é com satisfação que venho hoje à tribuna para registrar a
aprovação pelo Plenário desta Casa, no dia 11 do corrente
mês, do Projeto de Lei ne 1.052, de 1983, de minha autoria,
que "dispõe sobre o fornecimento de leite pelos empregadores
aos empregados", pelas empresas aos trabalhadores.

A aprovação deste projeto, que agora vai para o Senado
Federal, vem em boa hora, num momento em que se contabi
lizam mais de 32 milhões de brasileiros famintos, que vivem
na pobreza absoluta. Aprovado pelo Senado e transformado
em lei tenho a certeza, constituir-se-á em importante apoio
à campanha que vem mobilizando o País na luta contra a
fome e a miséria.

Não se trata, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, como
pode parecer à primeira vista, de proposta de cunho pura
mente assistencialista ou paternalista. O trabalhador, como
sua famI1ia, necessita de alimentação adequada e é certo que
o leite desempenha função nutricional importante para o ser
humano.

Pela nossa proposição, as empresas que participam dos
Programas de Alimentação do Trabalhador, previamente
aprovados pelo Ministério do Trabalho e de Administração,
deverão complementá-los com o fornecimento diário de um
litro de leite para cada trabalhador levar para sua casa. Terão
direito a este benefício os trabalhadores que percebem até
cino salários mínimos ou que tenham mais de quatro filhos
e recebem remuneração inferior a oito salários mínimos. Esta
complementação, paga in natura pela empresa, não tem natu
reza salarial, não constitui base de incidência de contribuição
previdenciária ou do FGTS e nem se configura como rendi
mento tributável do trabalhador.

Devo registrar ainda, Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Depu
tados, que na Comissão do Trabalho, onde o projeto recebeu
parecer favorável do Relator Paulo Paim~ foram introduzidas
algumas modifica' ·,ks. É o caso da participação dos sindicatos
de trabalhadores no programa. Estabeleceu-se que as empre
sas e empregados poderão realizar convênios para que o sindi
cato dos trabalhadores realize a distribuição do leite. Também
abriu-se a possibilidade de as secretarias municipais de agricul
tura ou os sindicatos de trabalhadores rurais poderem orga-
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nizar os produtores de leite da região para que forneçam
o produto diretamente às empresas ou sindicatos, sendo-lhes
garantida preferência no fornecimento.

Assim. Sr. Presidente, ganham os trabalhadores, as em
presas exercem, sem custos excedentes e exorbitantes, umà
importante função social e também os produtores de leite
são beneficiados, na medida em que o consumo de leite au
mentará.

Os esforços para minorar as necessidades da população
brasileira ainda são insuficientes, é óbvio, em face da magni
tude e extensão do problema, que vem desafiando todos os
programas de ação social. Acredito, no entanto, que esta
sugestão, já apresentada em 1982, através do Projeto de Lei
n'~ 6.744, de 1982, e arquivada ao fim daquela Legislatura
por força do Regimento Interno, o qual tornei a apresentar
em 1983 - Projeto de Lei n" 1.052, de 1983 - constitui
um esforço a mais no sentido de levará mesa dos mais carentes
o alimento básico, que certamente está ausente do cardápio
das famílias menos aquinhoadas e que constituem a maioria.

Durante o discursi do Sr. Victor Faccioni, o Sr.
Edmar Moreira, l° Suplente de Secretário, deixa a cadei
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr. Adilson Motta
I" Vice-Presidente

o SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Concedo a
palavra ao Sr. Ivo Mainardi

o SR. IVO MAINARDI (PMDB - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"' e Srs. Deputados,
vimos a esta tribuna para solicitar o registro nos Anais desta
Casa do transcurso do II Seminário Nacional de Extensão
Rural, que está sendo realizado no Auditório Nereu Ramos
em 17 e 18 de agosto deste ano.

O seminário é promovido pela Fazer - Federação das
Associações de Servidores da Extensão Rural, Associação
e Sindicatos de Servidores da SIBRATER e pela Secretaria
de Desenvolvimento Rural do Ministério da Agricultura, com
o apoio de EMBRAPA, SINDSEPIDF, SINPAF e CON
TAG. Pela manhã, na data de hoje, realizou-se o ato solene
de abertura, com a participação do Ministro da Agricultura,
Barros Munhoz.

O II Seminário Nacional de Extensão Rural conta com
a participação de autoridades, Parlamentares, produtores ru
rais, pesquisadores, professores, tendo em vista discutir os
principais temas referentes à extensão rural, especialmente
associando-a ao desenvolvimento rural e à produção agrícola.

Nossas congratulações aos organizadores. pela importan
te iniciativa e pelos objetivos, primeiros desse seminário, per
mitindo aos pequenos produtores e à pequena propriedade
rural condições de alcançar o desenvolvimento agrícola susten
tado.

O SR. NILSON GIBSON (PMDB - PE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados,
o álcool combustível consumido em Pernambuco foi impor
tado irregularmente com um alto teor de isopropanol e buta
nol. Calcula-se que cerca de 60 milhões de litros foram despe
jados nos postos de abastecimento, sendo que não foram re
processados para se adequar aos padrões exigidos pelos órgãos
ligados ao setor, princip~lmentepela omissão total do Gover
nador de Pernambuco. E um escandâlo!

Sr. Presidente, isso provocou um cheiro horrível e, segun
do os entendidos, faz um terrível mal à saúde.

O Estado de São Paulo produziu na Uftima safra 14 bilhões
de litros de álcool. O maior domínio da tecnologia de produção
agrícola e industrial e os avanços tecnológicos gradativamente
incorporados aos processos ampliaram a capacidade produ
tiva, elevaram a eficiência e aumentaram a produtividade.
A comercialização de álcool alcançou um volume de 3.38
bilhões de litros, dos quais 97% foram destinados a fins com
bustíveis. O álcool é um produto de elevada importância estra
tégica para o Brasil, pois reduz a nossa dependência energética
do petróleo importado e é uma apreciável fonte de economia
de divisas.

Com relação á importância estratégica do alcoo\' vale
lembrar que, além dos riscos das instabilidades políticas no
Oriente Médio e da capacidade de controle do mercado por
meio do cartel, existem problemas inerentes à própria ~cono

mia brasileira, como as dificuldades que a PETROBRAS en
contJ:a para a renovação de suas linhas de crédito de curto
prazo e, conseqüentemente, para a manutenção das impor
tações de petróleo. Uma eventual crise nessa área é, cert,a
mente, muito mais séria do que a atual escassez conjuntural
de álcool combustível; mas é inviável, entretanto. importar
álcool imprestável. A venda de álcool proibido. pior ainda;
sendo importado, é grave e doloroso.

Sr. Presidente, ã importação do álcool adulterado, que
causa odor desagradável e acaba com o motor do veículo,
somente ocorre no Brasil. É um absurdo!

Os jornais de Pernambuco divulgam notícias cujos títulos
chamam a atenção dos leitores para os fatos mais importantes:
"Usinas importaram álcool proibido" e "Importação de álcool
teve subsídio de 25%. A colocação de produto de péssima
qualidade no mercado interno pode implicar uma multa de
CR$250 mil aos responsáveis. lbama lacra em Suape 19 tan
ques e 17 plataformas". Eis as manchetes dos periódicos.

Sr. Presidente, peço a V. Ex', na forma regimental, a
transcrição das matérias nos Anais da Câmara dos Deputados,
a fim de ficar gravada a ilicitude ocorrida no Governo de
Pernambuco, em virtude da importação de álcool adulterado.

MA TÉRIAS A QUE SE REFERE O ORADOR:

USINAS IMPORTARAM
ÁLCOOL PROIBIDO

O Instituto Tecnológico de Pernambuco (ITEP) confir
mou, ontem, que as usinas e destilarias Trapiche, Miriri (PB),
JB e Matari são as responsáveis pela importação do álcool
adulterado que causa odor desagradável e pode provocar até
câncer. A informação já tinha sido anunciada pelo Diário
na edição da última terça e desmentida no dia seguinte pelas
próprias usinas e distilarias, em nota oficial. Ao mesmo tempo,
o ITEP está realizando análise de amostras do álcool coletadas
em todos os reservatórios do Estado, para avaliar se há tanques
com algum teor do produto. O IBAMA (Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente) decidiu abrir investigação sobre a movi
mentação do combustível nos Estados da Bahia, Ceará. Paraí
ba e Rio Grande do Norte, com o objetivo de verificar se
existe o mesmo problema. Ainda ontem, a Assembléia Legis
lativa de Pernambuco decidiu enviar ao Departamento Nacio
nal de Combustíveis (DNC) um pedido de informações sobre
toda a importação de álcool feita no Estado. No documento,
assinado pelo líder do PSB, Eduardo Campos, com apoio
do líder do PT, Humberto Costa, a AL solicita a identificação
das empresas que importaram o produto. Páginas C-I e C-2.
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ITEP IDENTIFICA QUEM
IMPORTOU ÁLCOOL

Usinas Trapiche, Miriri, Tabu, Matari e JB
trouxeram produto adulterado da África do Sul

O chefe da Divisão de Química do Instituto Tecnológico
de Pernambuco (ITEP). Jéferson Silva, confirmou, ontem,
que as usinas responsáveis pela importação do álcool adulte
rado para Pernambuco foram a Trapiche, Miriri, JB, Matari
e Tabu. Segundo ele, esse álcool é derivado de Petróleo e
foi procedente da Àfrica do Sul. A informação confirma repor
tagem do Diario na edição da última terça feira, desmentida
no dia seguinte em nota oficial publicada pelas usinas citadas.

Silva disse que ainda não tem o levantamento de quantos
litros do álcool adulterado entraram no Estado. O levanta
mento será realizado a partir de amanhã. Paralelamente, o
ITEP está fazendo análise de amostras de álcool, coletadas
em todos os reservatórios Jo Estado, tanto de Suape quanto
das destilaria, para saber o teor de cada um deles, Há alguns
tanques com concentrações menores de álcool carboquímico,
que ainda vão passar por estudos para saber se podem ser
liberados para a comercialização. .

Ainda não há definições do que poderá acontecer com
as usinas que importaram o álcool contaminado. O Departa
mento Nacional de Combustíveis espera, ainda, o laudo defini
tivo do ITEP sobre o restante do álcool importado e informa
ções mais detalhadas sobre a compra do álcool africano para
agir. Tudo indica que o primeiro passo será a devolução de
toda a quantidade de álcool importado da África às·destilarias.

QUATRO NAVIOS ATRACARAM EM SUAPE

O álcool carboquímico (Isopropanol),'que foi interditado
pelo IBAMA, chegou ao Recife em pelo menos um dos quatro
nuvios que o consórcio de empresas formado pelas Destilarias
Miriri, JB, Tabu e Usinas Trapiche e Matary.contrataram
desde abril último.

Os petroleiros "Batumi" "Stolt Stream", "Stolt Protec
tor" e "Conquit V~nture" que atracaram no Porto de Suape
trazendo carga da Africa do Sul, emharcada no porto de Moss
Bay na costa oeste daquele País, são os suspeitos de terem
transportado o isopropanol.

A razão da opção pelo álcool da África do Sul é que
ele é abundante e fácil de ser adquirido. O mesmo consórcio
de empresas receheu, no começ9 deste mês, um novo carrega
mento, também procedente da Africa do Sul. Segundo revela
ram ontem funcionários do Terminal de Tancagem em Suape,
o novo carregamento está à espera de autorização do DNC
para que possa ser comercializado.

O grupo de emwesas tamhém tem feito importações regu
lares de álcool da Africa do Sul há pelo menos cinco anos,
mas até agora sem qualquer problema com as autoridades.
O último carregamento do "Stolt Stream" fez descargas de
álcool em Salvador e em Cahedelo, na Paraíba, onde o grupo
de empresas também distribui comhustível importado.

A revelação do chefe do Departamento de Química do
ITEP abre caminho para uma sé"rie de discussões, uma vez
que há um problema técnico que aparece com a interdição.
A análise do Itep e a confirmação feita com base na verificação
das entradas do álcool no pool de distribuidoras. significa
que os importadores de álcool de qualidade, dentro dos pa
drões do TNÇ; também serão punidos, na medida em que
a PETROBRAS devolver o produto.

Isso deve levar a questão para uma batalha jurídica, pois
além do álcool das cinco empresas existe no pool da PETRO
BRÁS álcool de outros importadores, que tendem a reclamar
os prejuízos. Esse prohlema já é ohjeto de sérias discussões
entre os empresários do setor, que até agora preferem não
levar a questão à Justiça.

IBAMA ESTENDE INVESTIGAÇÃO À REGIÃO

A interdição realizada quarta-feira passada pelo Instituto'
Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA) no Complexo Portuá
rio de Suape das 17 palataformas e 19 tanques contendo álcool
carboquímico, resultou na ahertura, pelo IBAMA, de uma
investigação sobre a movimentação desse combustível nos Es
tados da Bahia, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará
para saber se essas localidades também são vítimas do produto
misturado.

O coordenador de Controle e Fiscalização do IBAMA,
Alexandre Cavalcanti Sitônio, já enviou circular para as regio
nais do órgão nesses estados para que o rastreamento comece.
A medida, segundo ele, é uma das formas de saber exatamente
a origem do produto, quem são os proprietários e quando
o álcool foi bombeado para os tanques do pool das distribui
doras, que controla todo o processo, a partir de autorização
do DNC.

Aliada à investigação, o IBAMA está aguardando que
o Terminal do Pool de Distribuidoras de Suape, a PETRO
BRÁS e a Terminal Químico de Aratu enviem lista com nomes
das usinas que forneceram, comercializaram e estocaram esse
produto desde de abril último.

Estes órgãos só terão até sábado à noite para entregar
as informações solicitados pelo Instituto. Caso ultrapasse o
prazo estipulado, afirma Alexandre Sitônio, as empresas não
só serão responsabilizadas pelo acontecido, como também
o IBAMA irá multar os culpados, podendo o valor variar
de Cr$150 mil a Cr$250 mil.

Logo em seguida o processo será encaminhado ao Minis
tério Público, ficando a cargo da Polícia Federal usar de força
para ohrigar as distribuidoras a revelarem os nomes dos forne
cedores do combustível nocivo àsaúde. Por enquanto o produ
to está preso e lacrado em Suape por tempo indeterminado"
só podendo ser liberado mediante definição do Governo. E
proibido portanto, não apenas a saída, mas também a entrada
no porto de qualquer tanque de álcool, inclusive o desem
barque de navios carregados desse combustível.

Reunião - O reexame imediato dos critérios técnicos
estabelecidos para análise de combustíveis, contidos na Porta
ria n° 23/91 do Departamento Nacional de Comhustível 
DNC, também foi proposto, ontem, pelo coordenador de Fis
calização do IBAMA, Alexandre Cavalcanti Sitõnio, ao presi
dente do órgão, em Brasília, Simão Marrul Filho.

O Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos
Automotores (PROCONVE) será o instrumento através do
qual o IBAMA poderá fazer essa proposta. De início, serão
formuladas ao DNC seis indicações. Entre elas, por que a
Resolução n" 1191 restringe o método de análise dos álcoois,
deixando de considerar, também, o julgamento de outros com
ponentes nobres?

Os representantes do DNC, aós a análise comparativa
realizado no período de importação do combustível, executam
o devido acompanhamento nas fases de comercialização e
consumo nos respectivos Estados, onde o produto será vendi
do. Alexandre Sintonio quer saber, também, quais os critérios
técnicos que levaram o IBAMA a definir novas maneiras de
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verificação. especificadas na atual Resolução, em detrimento
àqueles estabelecidos pela Resolução n" 1185. do extinto Con
selho Nacional do Petróleo.

IMPORTAÇÃO DE ÁLCOOL
TEVE SUBSÍDIO DE 25',i

A colocação de produto de péssima qualidade no
mercado interno pode implicar numa multa de

CR$250 mil aos responsáveis. Ibama
lacra em Suape 19 tanques e 17 plataformas

As usinas e destilarias pernambucanas receberam do Go
verno um subsídio de 25°+ na importação do álcool de péssima
qualidade que colocaram no mercado, benefício normalmente
concedido à produção local para compensar a baixa produti
vidade da Região NortclNordeste. Os consumidores foram
duplamente prejudicados: compraram produto ruim e ainda
financiaram sua importação. através do pagamento de impos
tos. Pela colocação de combustível impróprio para consumo
no mercado interno, os importadores estão sujeitos a uma
multa de Cr$250 mil. Com base num parecer técnico da UFPE,
condenando o produto importado. o lbama lacrou em Suape
19 tanques contendo o combustível e 17 plataformas de carre
gamento de caminhões-tanque. O abastecimento dos postos
revendedores será normalizado até às 18h de hoje com álcool
de cana-de-açúcar produzido no Estado, segundo informou
o secretário de Transportes. Romário Dias. O Ibama solicitou
ao Departamento Nacional de Combustíveis (DNC) a refor
mulação da Portaria n° 23191, que regulamenta a venda de
álcool combustível no país. (Cidades 1)
Petrobrás paga a contaH

ÁLCOOL SUSPEITO VEIO PARA
O BRASIL COM SUBSÍDIOS

Nas operações de compra do combustível ao
exterior são beneficiados não apenas as

usinas, como outros importadores alheios à
produção sucroalcooleira. O álcool

importado, de qualidade inferior, é 25%
mais caro que o produzido na região

O álcool importado, que vem causando mal-estar nos
usuários de veículos de Pernambuco, é subsidiado. As usinas
importadoras recebem pelo produto um preço que é 25%
mais caro do que o praticado na Região Sudeste. A transação
é regulamentada pela portaria n" 20 do Departamento Nacio
nal de Combustíveis (DNC). reeditada em 9 de agosto de
1993. O documento autoriza - para todas as usinas do país
a im~ortação com o benefício, concedido para compensar
a produtividade menor das regiões Norte e Norte.

Segundo a coordenação de preços do DNC, as compa
nhias distribuidoras pagam aos produtores (nesse caso impor
tadores), os preços praticados no Norte e Nordeste e são
ressarcidas, posteriormente. pela Petrobrás, do adicional de
sembolsado a título de subsídio. Na prática, os importadores
acabam vendendo um álcool de qualidade inferior pelo preço
do derivado da cana-de-açúcar, considerado um dos melhores
do mundo.

As usinas têm uma vantagem a mais: podem comprar
o produto por um preço inferior ao praticado no Brasil, já
que importam de acordo com as regras de livre mercado.
"Oprodutor pode comprar a qualquer preço. Determinamos

apenas as cotas", afirmou ontem o gerente do departamento
de assuntos sucroalcooleiros da Secretaria de Desenvolvimen
to Regional (SDR), Gregório Maranhão, explicando que o
órgão autoriza as importações nacionais.

Só para se ter uma idéia, o álcool hidratado brasileiro
pode ser utilizado para consumo humano. Em alguns casos
serve para fabricação de cachaça ou de vodca. Os similares
importados. como o da África do Sul - um derivado de
carvão e petróleo - servem exclusivamente para fins carbu
rantes.

O pagamento do benefício era destinado apenas aos pro
dutores de cana-de-açúcar, mas o DNC entendeu que ele
deveria ser estender aos importadores de álcool brasileiro.
De acordo com o coordenador de preços do DNC, Carlos
Orlando, a operação é sustentada pela conta Faturamento
de Uniformização de Preço (FUP) e Faturamento de Unifor
mização de Preços de Álcool (FUPA).

PARECER TÉCNICO DA UFPE CONDENA
COMERCIALIZAÇÃO

Contrariando a determinação do secretário de Transpor
tes, Romário Dias, o coordenador de Controle e Fiscalização
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (lbama), Aleksandro Cavalcanti Sitônio.
divulgou ontem parecer técnico da Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE) sobre o álcool importado. A análise
cromatográfica feita em cinco amostras recolhidas em prol
das empresas distribuidoras de combustível, em Suape, pelo
Departamento Nacional de Comhustíveis (DNC/PE) condena
a comercialização do álcool importado. mesmo após o produto
ser submetido a um reprocessamento.

O documento, de autoria do chefe do Laboratório de
Cromatografia do Departamento de Química da UFPE. Ale- .
xandre Schuler. diz o seguinte: "Todos os tanques analisados
possuem um teor tão alto de contaminantes vários, que nos
leva a crer inclusive que esse produto não passou por, uma
etapa final de processamento, denominada retificação. E exa
tamente por essa razão, que acreditamos que o reprocessa
mento desse produto ora em análise não atingirá o objetivo
de atender a especificação da legislação".

"Uma demonstração disso está nas análises efetuadas pe
lo ITEP (Instituto Tecnólogico de Pernambuco), por solici
tação do DNC/PE, uma com o produto não reprocessado
e outra com o mesmo após processamento, onde se observa
que a melhoria na qualidade foi insignificante", relata o pare
cer. Mais adiante, o professor Alexandre Schuler diz que tam
bém foram detectados. em alto teor, contaminantes não identi
.ficados, cujos produtos de comhustão são igualmente desco
nhecidos. As amostras foram coletadas por solicitação da pro
motora de justiça e coordenadora de Defesa do Consumidor,
Rosana Grinberg. O laudo foi concluído no sábado (7) e divul
gado somente ontem.

NORMALIZAÇÃO SE COMPLETA HOJE, ÀS 18 HO
RAS

O abastecimento de álcool do Estado será normalizado
até às 18 horas de hoje com o combustível produzido em
Parnambuco. O secretário de Transportes, Romário Dias,
informou.que dois tanques de Suape começaram a ser desocu
pados desde a tarde de oq.tem para receber o álcool hidratado
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nativo. O volume total reservado' nas destilarias é de 13,3
milhões de litros e não de 12,5 milhões, como havia sido
divulgado anteriormente. Segundo o secretário, esta diferença
é um estoque excedente das destilarias, que o Departamento
Nacional de Combustíveis (DNC) requisitou para ser colocado
no mercado.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama) liberoua desocupação e transfe
rência do álcool importado da Rússia, armazenado em um
tanque de Suape, com capacidade para cinco milhões de litros.
Ele vai para o Maranhão e no mesmo tanque será armazenado
o álcool produzido em Pernambuco. Segundo o secretário
Romário Dias, o laudo do Itep garante que o álcool procedente
da Rússia está dentro das especificações do Departamento
Nacional de Combustíveis, mas não será comercializado em
Pernambuco, porque foi feito um acordo entre os órgãos en
volvidos no trabalho de diagnóstico para que todo álcool im
portado só seja liberado ao comércio local após a conclusão
das análises do Instituto Tecnológico de Pernambuco (Itep),
o que deverá acontecer na próxima segunda-feira (16). Apesar
de o Itep ainda não ter concluído todas as análises das amostras
recolhidas nas sete destilarias do Estado, os técnicos confir
mam que o álcool Sul-Africano, derivado de petróleo, não
atende às especificações do DNC e, portanto, seu uso como
combustível é impróprio. As amostras foram recolhidas nas
destilarias e identificadas as cinco usinas que importaram o
produto. São elas: JB, Mirinri, Tabu, Matary e Trapiche.

IBAMA QUER MODIFICAR REGULAMENTAÇÃO

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (lbama) está solicitando ao Departa
mento Nacional de Combustíveis (DNC) uma reformulação
na portaria n" 23/91, que regulamenta a venda de álcool com
bustível no país. "Do jeito que está, não temos condições
de avaliar os possíveis impactos ambientais causados pelo ál
cool importado", diz o coordenador de Controle e Fiscalização
do Ibama, Aleksandro Sitônio.

Segundo ele, a portaria do DNC limita os padrões de
análise dos componentes qüímicos dos álcoois, deixando de
fora exames que diagnosticam a presença de acetaldeído, ace
tona, isopropanol, acetato de etila, álcool metélico, álcool
n-propanol, álcool iso-amI1ico e álcoois superiores. O manu
seio e a combustão desses elementos são prejudiciais à saúde,
segundo o técnico. "Queremos que o Ibama de Brasília propo
nha o reexame dos critérios estabelececidos pelo DNC".

O que motivou o pedido foi a autorização dada pelo
DNC para a compra de um produto totalmente desconhecido,
sem o licenciamento ambiental que deve ser emitido pelo
Ibama. "Não fomos consultados, o DNC não enviou amostras
do produto para analisarmos". A resolução do Conselho Na
cional de Meio Ambiente (Conama) de n" 18/86 prevê que
a entrada de um álcool novo no país deve ter o aval do instituto.

USINAS ESTÃO SUJEITAS A MULTA

As usinas e destilarias pernambucanas que importaram
álcool carboquímico estrangeiro, que está provocando mal
estar nos motoristas e usuários, podem ser multadas em Cr$
250 mil, por terem lançado no mercado um combustível impró
prio para consumo e prejudicial à população. "Nós precisá
vamos de uma análise técnica comprovando que o álcool não
é de uva nem de cana, para intervir", disse ontem, em entre
vista coletiva, o coordenador de Controle e Fiscalização do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Natu
rais Renováveis (lbama), Aleksandro Sitônio.

Além disso,.o Ibama notificou as empresas Tequimar,
Petróleo Brasileiro SIA e o pool de Suape para apresentarem
o nome dos responsáveis pela importação do álcool. "Elas
tem até sabado para dizer quem são os proprietários, caso
contrário, serão autuadas e responsabilizadas pelos danos cau
sados à população", diz Aleksandro Sitônio. Em caso de resis
tência por parte das empresas, o Ibama pode acionar a Polícia
Federal e a Justiça Federal. O Ibama já multou o Departa
mento Nacional de Combustível (DNC) em Cr$ 150 mil por
ter permitido a importação do produto, sem permissão.

"Também pedimos à Fundação Instituto de Tecnológico
de Pernambuco (Itep), que está coletando amostras nas usinas
e destilarias, que nos forneça a relação daquelas que impor
taram o álcool", diz ele. Outra medida adotada pela Ibama,
depois de receber o parecer técnico da UFPE confirmando
que o álcool é carboquímico, foi a interdição de 19 tanques
e 17 plataformas em Suape, apesar da a saída de combustível
ter sido embargada desde sabado, pela Companhia Pernam
bucana de Controle da Poluição Ambiental e de Adminis
tração dos Recursos Hídricos (CPRH).

Os técnicos do Ibama sugeriram a participação do órgão
de Meio Ambiente de São Paulo (Cetesb) na análise do
produto. "Não estamos duvidando da capacidade dos técnicos
de Pernambuco, todas as análises são importantes e se comple
tam", diz Aleksandro Sitônio.· O lbama enviou circular para
todas as superintendências do instituto, no Nordeste, pedindo
informações sobre possíveis problemas ambientais que este
jam ocorrendo por causa do uso do álcool carboquímico im
portado. "Temos conhecimento oficial de que o produto de
sembarcou na Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Bahia".

O SR. PRESIDENTE (Ady.lson Motta) - Esta Presi
dência quer registrar, neste momento, a presença honrosa
para nós, aqui no plenário, de uma comitiva da República
da China, chefiada pélo Deputado da Assembléia Nacional
Popular da China, Sr. Wang Qun. Então, é com grande satisfa
ção que a recebemos neste plenário, na visita que faz ao
nosso País, a convite do PMDB. (Palmas.)

O Sr. Haroldo Lima - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. HAROLDO LIMA (PC do B - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, quero aproveitar a oportu
nidade da visita que ora faz ao Legislativo brasileiro a delega
ção de oito Parlamentares da República popular da China,
já saudada por V. Ex", para em nome dos Parlamentares
desta Casa, também apresentar uma saudação entusiástica.

Nós, Deputados do Brasil, membros da Câmara dos De
putados, e também os Senadores, acompanhamos com muita
atenção o desenvolvimento da República Popular da China.
O nosso País é de Terceiro Mundo. Por essa razão, vemos
também com muito interesse o desenvolvimento da China,
que é um país de Terceiro Mundo. Consideramos um sucesso
o que se está passando na China, do pondo de vista do desen
volvimento econômico; auguramos que esse desenvolvimento
tenha uma prolongamento e que 'a China consiga sair para
uma posição de país desenvolvido. A nosso ver, a China procu
ra encontrar o seu caminho, libertando o seu povo e permane
cendo independente e desenvolvida.

Sr. Presidente, em nome dos Parlamentares presentes
- penso que de todos -, reforçando as saudações já feitas
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por V. Ex", queremos tamhém saudar e parabenizar os compa
nheiros da República Popular da China que nos visitam neste
momento. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - As palavras
do Deputado Haroldo Lima são endossadas pela Mesa neste
momento. Concedo a palavra ao nobre Deputado Jório de
Barros.

O SR. JÓRIO DE BARROS (PMDB - ES. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados,
o Governo paulista, através da Coordenação de Adminis
tração Tributária, editou a Portaria n'> 54 (CAT - 54), de
14-06-93, que veda o crédito do ICMS nas entradas de merca
dorias estrangeiras decorrentes de operações interestaduais
realizadas com importadores estabelecidos no Estado do Espí
rito Santo, com irremediável prejuízo para o meu Estado.
As empresas operam na sistemática do Fundo das Atividades
Portuárias - F;.mdap, criado pela Lei Estadual n" 2.508, de
22.05.70. E obtêm diferimento do ICMS incidente sohre im
portação para a data da saída da mercadoria do estabele
cimento importador, que vem sendo largamente concedido
por todos os Estados, mesmo em operações não vinculadas
ao comércio exterior. Além disso, as empresas, após o recolhi
mento do imposto, recebem financiamento do Bandes, no
valor de até 7,4% do faturamento, ohrigando-se a fazer inves
timento, em projeto produtivo, de 50% do valor dos financia
mentos, gerando produtos, empregos e impostos no Espírito
Santo.

O posicionamento do Estado de São Paulo, hoje temera
riamente trasformado em instrumento legislativo, foi, antes,
enfrentado por eminentes tributaristas, como Rubens Gomes
de Souza, Ruy Barbosa Nogueira, Marco Aurélio Grecco e
outros, todos com magistério em São Paulo, concluindo pela
legalidade do Fundap. A mesma conclusão ohteve-se no Judi
ciário, inclusive através do STF, em ações isoladas. Temos
que considerar que as operações do Fundap tem amparo na
legislação Federal, não se enquadrando, absolutamente, nos
fundamentos da Portaria n" 54, por não constituirem devolu
ção de impostos, premios ou estímulos. O incremento das
atividades de importação tem sido formulado pelo Bandes
como forma de minor o brutal desequihbrio no.intercàmbio
com o exterior.

Historicamente, o Espírito Santo é um Estado eminente
e quase que exclusivamente exportador, bastando lembrar
que é o maior exportador de minérios e de celulose e um
dos maiores exportadores de café, granito, mármore, aço,
pimenta-do-reino, cacau e inúmeros outros manufaturados.
Essa condição de exportador vinha gerando muito pouco para
o Estado, em termos de receita tributária, já que essas exporta
ções são desoneradas de impostos.

As receitas advindas das operações pelo Fundap são de
vital importància para o Espírito Santo e seus Municípios,
e é por isso que apelamos para o Governador paulista, nobre
companheiro do PMDB, a fim de que revogue a portaria
do CAT-54, considerando que do ponto de vista técnico já
se esgotaram todas as informações e a decisão passa a ser
meramente política.

Era o que tinha a dizer.

O SR..PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão do orador)
- Sr. PreSIdente, Srs. Deputados, o Governo adotou a tática
do já ganhou. Gostaríamos de destacar que nós entendemos
que, nesta quarta-feira, qualquer prognóstico do resultado
da votação da Política Salarial é precipitada. A decisão é

imprevisível. Nós não adotaremos a tática de cantar vitória
antes do resultado. Isto me faz lembrar 1950. Maracanã, deci
são do campeonato mundial, jogo do Brasil contra o Uruguai.
O Brasil entrou de salto alto e perdeu a Copa do Mundo
para o Uruguai.

Nesta quarta-feira quero que o Brasil saia vitorioso, que
ganhe 100%. Por isso, com humildade vamos buscar voto
a voto. O que não acredito é que os Deputados e Senadores
cederão à tentação dos 5 bilhões de dólares ou de cargos
no Governo. Acreditamos que votarão com sua conciência,
ao lado dos trabalhadores.

Com esse objetivo, fornecemos os dados abaixo:

PIS ~~Ita

Evolução

1988 _Jo o

1989 _I,,~oó

1990 - 6_2 0
0

1991 - 10
0

1992 - 1°0
Como podemos ver, nos últimos 5 anos o PIB per capita

cresceu somente 1,3% no ano de 1981J, tendo reduzido em
média, aproximadamente, 1,8'A: ao ano.

No entanto, sendo otimistas, pela previsão do IPEA,
o PIB brasileiro de 1993 crescerá 3,1%, o que permitirá, pela
política salarial do projeto do Senador Beni Veras (Conversão
da MP n" 340), um aumento de 1,1 % no ano (1.10% de
crescimento do PIB per capita - taxa de crescimento da
população: 1,89% em média por ano)

Supondo que a economia brasileira se estabilize com cres
cimento de 3% do PIB ao ano e a variação do PIB per capita
fique em torno de 1% teremos o seguinte:

- Salário mínimo de 65 dólares paralelo, em 13-8-93.
- Aumento do salário mínimo de 0,65 dólares em 1994,

passando o salário para 65,65 dólares.
-Salário de 6lJ,67 dólares no ano 2000.
- O salário mínimo alcançaria 100 dólares somente no

ano 2037, ou seja, depois de mais de quarenta anos de apro
vada a lei salarial.

- Isso em um país com um dos salários mais baixos do
mundo.

Salário mínimo em dólares:

Salário mínimo em dólares:
Venezuela J ~5
Argentina 200
México 100
Paraguai J 80
Equador 150
Senegal 100
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NOSSA EXPECTATIVA DE VOTO FAVORÁVEL
AOSTRAGALHADORSÉ: '

Estimamos que quem tiver 230 votos em plenário ganha
a votação.

Sr. Presidente, por fim, quero registrar que recebi moções
pelo reajuste mensal integral dos salários do Cimi - Conselho
Indigenista Missionário, da Câmara Municipal de Barracão,
Rio Grande do Sul e de entidades sindicais dos Estados do
Piauí, Pernambuco, Distrito Federal, Minas Gerias, Santa
Catarina, Rio Grande.. do Sul, Bahia, Ceará e Amazonas,
pedindo a derrubada-da Medida Provisória n° 340 e propondo
o reajuste mensal de 100% da inflação do período.

Esses dados são mais alarmantes se tomamos em conta
a situação que tem prevalecido a partir de outubro de 1992,
quando o Presidente Itamar Franco tomou posse.

Inúmeros produtos tiveram seus preços aumentados em
mais de 2000%.

A inflação acumulada nos últimos dez meses é de 1.075%.
O salário mínimo foi reajustado no período em 958,8%.
Mensalidades escolares tiveram reajuste de 2.550%.
Transportes, aumento de 1.632%.
Frango, aumentou de 1.407,6%.
Hoje (16-8-93), quando o salário mínimo já está em me

nos de 62 dólares do paralelo do dia, tendo perdido 3 dólares
de sexta-feira para segunda-feira, os jornais anunciam a expec
tativa de inflação de 34% para o mês em curso.

Com a inflação em alta e o fracasso do atual Governo
em controlar os preços, a opção do Ministro Fernando Herri
que Cardoso do Presidente Itamar Franco está sendo de man
ter o maior arrocho possível nos salários, responsabilizando
os trabalhadores pela aceleração da inflação pelo simples fato
de aspirarem recuperar o que lhes vem sendo extorquido siste
maticamente.

Para concluir, gostaria de lembrar que o Governo Itamar,
via Ministro do Tràbalho, anunciou que o salário mínimo
iria a 100 dólares no primeiro de maio de 1993, quando isso
só acontecerá no próximo milênio, na metade do próximo
século.

PDT
PT
PCdoB
PPR
PP
PSTU
PV
PMDB
PSDB
PFL
PTB
TOTAL

- -+0
- ':;6

- 06
- -+-+
- -+0 (?)

-O~

- OI
- 20
- 10
- ':;0

- 15

~

o SR. DEJANDIR DALPASQUALE (PMDB - Se. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - SI". Presidente, Sr'" e Srs. Depu
tados, estamos a menos de noventa dias do início da revisão
constitucional sugerida e autorizada pelo Constituinte de 1988.

Diariamente, na imprensa escrita, falada e televisiva, to
mamos conhecimento de idéias e propostas para alterar a
Carta Magna, vindas dos mais diferentes setores de opinião;
desde os juristas que afirmam não ser possível a revisão, uma
vez que o plebiscito de 3 de outubro ratificou o presiden
cialismo como forma de governo, até os que preconizam mun
danças em todos os capítulos do texto vigente.

O que mais nos preocupa, neste momento, é a forma
aberta, escancarada até, com que muitos formadores de opi
nião deste País vêm pregando uma alteração da maior impor
tância para os Municípios brasileiros: a reforma do capítulo
refeente ao sistema tributário nacionaL

Essa verdadeira campanha, contudo, não está apoiada
em propostas concretas, que digam exatamente como deverá
ser redigido o novo texto. Não. Mas nota-se, claramente,
pela ênfase que emprestam aos seus pronunciamentos, pela
maneira repetitiva que utilizam para inserir suas idéias na
imprensa, que setores da Administração Pública Federal e
da iniciativa privada estão preparando paulatinamente terreno
para apresentar, no momento próprio, suas propostas concre
tas de alteração constitucional.

E o que têm em comum esses dois grupos que assumiram
a dianteira no processo de aliciamento de prosélitos para suas
idéias?

É certo que apresentam visões antagônicas os servidores
do Poder Executivo e o setor privado a respeito dessa matéria,
pois o primeiro pensa em fortalecer sua posição, e o segundo
em reduzir o insuportável peso de sua contribuição para os
erários. Mas num ponto estão de acordo: a União aspira,
com indisfarçada cobiça, a se beneficiar de uma eventual redu
ção das receitas próprias estaduais e municipais. O setor priva
do concorda em gênero, número e grau com a redução das
competências privativas de Estados e Municípios, embora não
aceite o inchamento da competência federal para tributar,

.que, com razão considera mais do que satisfatória.
E os Estados e Municípios? .Os primeiros temos visto

aquietados mais do que aconselharia a boa prudência.
Dos dirigentes municipais temos tomado cOflhecimento

de reuniões e conclaves que organizaram com a finalidade
de convencionar uma posição comum diante do perigo imi
nente.

Através deste pronunciamento desejamos nos càlocar ao
lado desses dirigentes para caminharmos ombro a ombro com
todos os municipalistas deste País, para enfrentarmos juntos
a refrega da revisão constitucional e evitarmos que nossos
ideais, tão ardentemente defendidos, e nossas posições, tão
duramente conseguidas, se esvaiam por falta de união e com
batividade.

Somos membro de um partido - o PMDB - que consi
dera ser inadiável a revisão constitucionaL devendo os traba
lhos com essa finalidade ter início na primeira data permitida
pela Lei Maior: 6 de outubro próximo. Queremos, no entanto,
acrescentar que também pessoalmente estamos convictos de
que a revisão, a partir dessa data, é não apenas desejada
como necessária.

Nossa Constituição está impregnada por duas influências
fortíssimas, decorrentes do momento histórico vigente quando
de sua promulgação: uma externa, representada pela mani
queísta visão de um mundo dividido entre o bem e o IJ1al
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entre o capitalismo e o comunismo; outra, interna, advinda
de terríveis cicatrizes provocadas por vinte anos de ditadura.

O mundo, de lá para cá, mudou bastante e rapidamente.
O comunismo desabou na Europa, e os países de outros conti
nentes que ainda o praticam já dão mostras de aceitar inúmeras
práticas capitalistas. Por outro lado, o distanciamento dos
tempos de ausência de liberdade e de práticas democráticas
nos permite ver mais claramente alguns excessos cometidos,
involuntariamente, é certo, pelo Constituinte de 1988.

O perigo da revisão está em cairmos no erro oposto;
em aceitarmos fórmulas simplistas, exageradas e sedutoras;
em imaginarmos, por exemplo, que o Estado como indutor
do desenvolvimento econômico e social morreu e que, portan
to, o País deve adotar o mais puro laissez-faire econômico;
ou que a União deve ter reforçada sua receita com recursos
hoje pertencentes aos Municípios, porque supostamente mais
necessitada do que estes.

Cremos, firmemente, que essas conclusões não são verda
deiras. E os exemplos que nos vêm dos países do Primeiro
Mundo confirmam nossa crença.

O Estado sobrevive forte nos países da Europa Ocidental
e está se fortalecendo, ainda mais, nos Estados Unidos, no
atual governo do Partido Democrático.

Na Europa, o regramento complexo e o protecionismo
econômico do Mercado Comum indicam a criação de um super
poder que vela por 12 países, afastando a concorrência econô
mica de outras nações e protegendo a agricultura das antigas
colônias.

Evidentemente, as mudanças políticas mundiais dos últi
mos quatro anos não mataram o Estado. Apenas mostraram
que o melhor caminho para o desenvolvimento econômico
- e também para fazer desabrochar as liberdades democrá
ticas - é reduzir a intervenção do Estado na economia e
confiar mais na iniciativa privada.

A esse propósito vislumbramos algumas idéias que, apro
priadamente, deverão ser debatidas na revisão constitucional,
a começar pela redução do tamanho do Estado brasileiro.
Para tanto, a privatização de empresas estatais é imprescin
dível, e deverá prosseguir até com mais velocidade; e, depen
dendo do resultado do aprofundamento do debate, talvez nela
incluindo setores atualmente resguardados pela Carta Magna.

Mas daí a dizer-se que o Estado não mais deve interferir
na economia vai um grande passo que, estamos certos, não
será dado pelo atual Congresso Nacional.

O Estado tem que administrar os conflitos entre o capital
e o trabalho, proteger a população dos oligopólios, adotar
políticas de distribuição de renda. O Estado empresário, con
cordamos, deverá ser reduzido ao mínimo possível; não o
Estado legislador, o Estado coordenador da economia, o Esta
do direcionador das atividades privadas que mais interessem
ao País, o Estado indutor de investimentos privados na econo
mia.

Além disso, não deve Estado moderno descurar de suas
funções clássicas e permanentes: prover os serviços sociais
e implantar e manter a infra-estrutura necessária à vida nas
cidad,es e no campo.

E justamente nesse ponto que entra o Município. Diaria
mente são divulgadas notícias que comprovam a falência da
União como prestadora de serviços públicos que atendam
diretamente os cidadãos; até mesmo em áreas essenciais como
saúde e educação.

O caminho correto e viável para a melhoria de qualidade
dos serviços públicos é a descentralização. Pode-se acrescentar

que esse era o pensamento e o desejo do Constituinte de
1988, quando reforçou as receitas dos Estados e Municípios.

Por que, então, a descentralização não deslanchou no
Brasil nos últimos cinco anos? São várias as razões para que
isso assim ocorresse, como por exemplo, a falta de recursos
e de avaliações apropriadas de custo e oportunidade. O fator
principal, contudo, é que descentralização de serviços públicos
importa transferir encargos, e encargos representam poder.
Não tendo o Constituinte inserido na Lei Maior a obrigato
riedade de transferência dos encargos, o administrador federal
sentiu-se desobrigado de fazê-lo. E agora luta por maiores
recursos para não precisar fazê-lo no futuro. Infelizmente,
tem conseguido o apoio de personalidades públicas que com
ele fazem coro, afirmando que o Brasil é ingovernável com
a atual distribuição de receitas. Esse é um argumento que
se tornou forte pela repetição, não por seu valor intrínseco.
Martelado constantemente pela imprensa, adquiriu foros de
verdade indiscutível. No entanto, esses advogados da centrali
zação da prestação dos serviços públicos teriam que provar
que a administração da coisa pública é melhor conduzida pela
mão da União, que na Administração Federal não há corrup
ção em elevado nível, nem desperdício de recursos financeiros
riam que provar que os serviços públicos prestados pela União
são exemplares, não podendo, em conseqüência, o Gpverno
Federal correr o risco de reduzir-lhes a qualidade transfe
rindo-os para as mãos menos qualificadas de Estados e Municí
pios. A esse respeito, fazem-se extremamente apropriadas
as seguintes palavras de conhecido municipalista gaúcho:

"Sem nenhum processo de alquimia ou de com
plexa investigação, chega-se à conclusão de que a esfera
de Poder Estatal que consegue o melhor nível de de
sempenho na relação entre atendimento de demandas
sociais e receita disponível é o Município."

Essa verdade, porém, não é facilmente reconhecida e
aceita por todos. A União possui poderosos meios de solapar
a confiança que o cidadão comum deposita na Administração
Municipal. Utiliza a imprensa, e principalmente as cadeias
nacionais de televisão, para veicular notícias sobre o pretenso
mau emprego do dinheiro municipal. Emprega com insidiosa
habilidade a tática de generalizar o fato excepcional.

No passado recente ficou famosa a campanha federal
em favor da centralização das decisões e das transferências
vinculadas de recursos para os Municípios - inclusive das
previstas na Constituição - sob a acusação de que os prefeitos
utilizavam o dinheiro público na construção de fontes lumino
sas e não na prestação de serviços públicos desejados pela
população.

A generalização contida na notícia foi tão bem plantada
na mídia que por muitos anos a população do País inteiro
ficou pensando que aquele fato ocorria em todos os Municípios
brasileiros. E embotou de tal forma as mentes dos cidadãos
que ninguém foi capaz de parar para pensar que talvez um
chafariz fosse um equipamento público desejado pela popu
lação_de muitos Municípios.

Bom para os Municípios, seg~ndo o Governo Federal,
eram os estádios esportivos polivalentes, tidos e havidos pelos
técnicos de BrasI1ia como a obra municipal mais necessária,
naquele momento. Essa mentalidade federal não mudou, pois
hoje temos o exemplo dos CIAC, obra que em muitos casos
não atende às necessidades e à capacidade - relativa a recur
sos financeiros e humanos - e de nossas comunas.
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Brasnia continua ditando o que é bom e o que é ruim
para o Brasil, mesmo que se trate de matéria do mais puro
interesse municipal.

É bem verdade que nesse interregno tivemos algumas
iniciativas dignas de elogio, ao menos em tese. Assim, a lei
que criou o Sistema Único de Saúde democratiza o tratamento
médico e hospitalar, descentraliza as iniciativas para sua imple
mentação, reduz custos de manutenção atribuindo-a ao Muni
cípio e, o que nos parece essencial para o seu êxito, delega
sua fiscalização à sociedade. Infelizmente, o sistema engatinha
e ainda demorará até que seja realmente colocado em prática.
Tem servido, no entanto, para tirar noites de sono de prefeitos
mais ousados, que implantaram o sistema e não recebem os
recursos do Ministério da Saúde para sua manutenção.

Outro exemplo de descentralização posta em prática pela
União, em benefício de alguns poucos Municípios, é o da
transferência de recursos para aquisição local da merenda
escolar, medida há muito tempo reivindicada pelos prefeitos
de todo o País. Esperamos que essa iniciativa prospere e seja

. disseminada por todos os Municípios.
Não devemos, contudo, ficar na dependência de inicia

tivas isoladas de Ministros ou do Governo. Devemos, isto
sim, nos preparar para, na revisão, fazer inserir no texto do
constitucional meios mais eficazes de transferência para os
Municípios dos recursos necessários ao atendimento de de
mandas sociais.

Essa luta será árdua, pois a União jamais demonstrou
a intenção de institucionalizar a transferência de encargos
e recursos. E, porque não pensa em descentralização, neces
sita de mais recursos para fazer frente a despesas cada vez
maiores com os péssimos serviços sociais que presta. Dessa
necessidade provêm as periódicas proposições de reforma da
legislação fiscal e até da Constituição; são os projetos de lei
de final de ano e as propo!!tas de emenda (e emendão) enviadas
pelo Executivo ao Legislativo nos últimos anos.

O drama da prestação de serviços públicos, pelos três
níveis de governo, foi descrito com arrebatadas palavras pelo
sociólogo Herbert de Souza, o Betinho; disse ele:

"Construímos uma nação que tem povo, mas não
tem cidadania; tem Estado, mas não tem democracia;
uma federação com União, mas sem Estado, onde o
chefe do governo se senta e atua como imperador e
os governadores são mero auxiliares, pretendentes ao
trono no próximo turno. Construímos Estados onde
os governadores reinam sem governar e os prefeitos
governam sem recursos, administrando problemas sem
soluções."

Fazemos duas ressalvas a esse texto: primeiro, refere-se
ele ao Presidente da República anterior; segundo. não com
partilhamos do tom pessimista com que se refere aos Muni
cípios.

As administrações municipais têm dado provas constantes
de desprendimento no trato da coisa pública, de largo e correto
conhecimento das obras necessárias à população, de criativi
dade nas soluções administrativas e de atendimento dos legíti
mos anseios de seus munícipios. O forte texto do sociólogo,
em nossa visão, deve ser entendido como o desabafo de alguém
que vê o Poder Público brasileiro desmoronar, e que encontra
alguma esperança justamente nas administrações municipais.

Afastando o pessimismo do sociólogo, afirmamos nós
que os Municípios são, no momento, os únicos entes políticos
que; conseguem, quase sempre, prestar os serviços público

que deles e-spera a população. A União e os Estados há muitos
já não o conseguem.

Essa incapacidade da União e dos Estados é seguramente
um dos fatores - embora não o único, e também não o
mais importante - que contribuem para o esgarçamento do
tecido social, traduzido na baixa adesão espontânea às políticas
públicas. na propensão à desobediência às regras destinadas
a possibilitar a vida em sociedade, e até mesmo no desenvol
vimento crescente e generalizado da economia informal.

Por tudo isso torna-se incompreensível que as últimas
propostas de emenda à Constituição apresentadas pelo Poder
Executivo pretendessem sempre a redução das receitas muni
cipais. Em decorrência de tão forte determinação federal,
somente a sensibilidade do Congresso Nacional evitou que
a Emenda Constitucional n'! 3 apresentasse, em seu texto final,
redução imediata da competência impositiva municipal, como
propàs o Poder Executivo.

Agora, aproximam-se os trabalhos de revisão constitu
cional. Que podem os Municípios deles esperar? Primeira
mente proteção contra aqueles que no passado demonstraram
intenção de reduzir-lhes a receita. Os Municípios terão que
se unir mais uma vez para enfrentar inimigos astutos que
sob nomes pomposos - como o "estabelecimento da verdade
tributária" - não escondem a insidiosa intenção de retirar
lhes mais uma fatia do que conseguiram, a duras penas, na
Constituição de 1988. Deverão também reivindicar a anulação
de perdas futuras previstas na Emenda Constitucional ng 3.
Ao mesmo tempo, deverão os municipalistas combater o bom
combate para garantir e alargar o campo de algumas conquis
tas já conseguidas, mas ainda não generalizadas na medida
por todos almejada.

A primeira delas deverá ser a garantia democrática de
autonomia financeira. Sem ela o Município definha e morre;
ou, o que é pior. torna-se dependente, não podendo mais
atender adequadamente aos justos anseios de sua população.
A autonomia dos entes políticos - sejam Estados ou Muni
cípios - é conseguida através da obtenção de recursos compa
tíveis com sua responsabilidade constitucional.

Importante para a consecução ou a manutenção da auto
nomia financeira será conseguir que os recursos nele arreca
dados permaneçam, em sua maior parte, no próprio Muni
cípio. Além da justiça contida nessa medida, a visão do retorno
de porção substancial dos tributos por eles recolhidos incentiva
os contribuintes a pagarem o que devem. Nada mais frustrante
para quem recolhe os tributos que ver o fruto de seu esforço
ser gasto fora de seu controle e sem o seu conhecimento.

Esse ponto leva a outro de primordial importância: o
cidadão fiscaliza melhor as despesas municipais porque vive
no município; conhece de perto os legisladores e os executivos;
sente-se parte da comunidade e por ela responsável. A idéia
de Estado e de União é, para o cidadão comum, um conceito
abstrato. Ele não os sente, não os vê, não conhece nenhum
de seus dirigentes e dificilmente conseguirá com eles manter
qualquer contato em caso de necessidade. Em decorrência,
sente-se menos responsável pelos destinos desses entes polí
ticos.

Esperamos sinceramente que a revisão constitucional não
tome rumos que a desviem dos interesses municipais. Desde
já garantimos que estaremos atentos a seus passos, e prontos
para lutar em prol dos elevados e verdadeiros interesses dos
Municípios.

Como ex-prefeito e municipalista de longa data, compro
meto-me mais uma vez, desta tribuna, a combater todas as
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propostas que reduzam de qualquer forma a autonomia ou
as finanças municipais e a lutar em favor das que fortaleçam
o Município brasileiro.

Era o que tinha a dizeL

A SRA. MARIA LAURA (PT - DF. Sem revisão da
oradora.) - SL Presidente, Srs. Deputados, o jornal Correio
Braziliense publica hoje a notícia de que o Ministro da Fazenda
está estudando o fim da estabilidade dos servidores atingidos
pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Tran
sitórias.

O Ministro da Fazenda, Sr. Fernando Henrique Cardoso,
com toda a certeza. sabe dos estudos feitos pelos seus assesores
e parece estar com a mesma coceira. leia-se "urticária", que
acometeu o Sr. Collor de Mello na época da famigerada refor
ma administrativa. No Ministério da Fazenda eles se estão
"coçando" para demitir servidores públicos.

Sr. Presidente, apesar de toda a discussão em torno da
revisão constitucional. que tem dividido opiniões - aliás,
a cada dia cresce mais a posição contra a revisão -. parece
ser consenso entre os que dela divergem: os itens constantes
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias são cláu
sulas pétreas. Riscar qualquer daqueles artigos significa afron
tar o poder constituinte originário, significa negar a atual Cons
tituição e os direitos adquiridos por seu intermédio.

Imaginem. Sr. Presidente, Srs. Deputados, se neste mo
mento. quando as autoridades do Ministério'da Fazenda que
rem anular o direito, inclusive já praticado, concedido pelo
art. 19, estes mesmo senhores ou outros quisessem colocar
em discussão o art. 80

, que concede anistia. Na realidade,
seria um dos maiores absurdos!

A sanha de equilibrar as contas públicas demitindo pes
soal retoma com força total em proposta desta natureza. Esta
ação não deu certo antes, com o Sr. Collor de Mello, e tenho
certeza absoluta de que não vai ser desta vez que surtirá
efeito.

Aliás, gostaria de saber se os técnicos do Ministério da
Fazenda têm conhecimento dos relatórios da SAF que de
monstram, através de estudos, o déficit de pessoal na Adminis
tração Pública.

Na semana passada, o Ministro Jamil Haddad, partici
pando de uma audiência na Comissão do Trabalho, disse com
todas as letras. o que reafirmou no dia seguinte, que gostaria
de ter de volta todos os trabalhadores do Ministério da Saúde,
porque, na realidade, as demissões implicaram um desmonte
na prestação de serviços de saúde no País.

As autoridades do Ministério da Fazenda não sabem tam
bém que as demissões feitas pelo Sr. Collor de Mello foram
condenadas pelo TCU e chamadas de nocivas à coisa pública,
ao resultarem em prejuízo para o Estado e para a população.

A mistificação, Sr. Presidente, Srs. Deputados, do Minis
tro da Fazenda e sua equipe visa esconder o caráter autoritário
das medidas adotadas ou por adotar. Só resta agora ao Minis
tro da Fazenda deixar vir à tona sua vocação imperial, revo
gando o art. 1" do Ato das Disposições Constitucionais Transi
tórias, o qual manda o Presidente da República, o Presidente
do Supremo e os membros do Congresso Nacional obede
cerem à Constituição, e se autoproclamar Imperador do Bra
sil.

SI. Presidente, Srs. Deputados, é com satisfação que re
gistramos o crescimento no Congresso Nacional da posição
contrária à revisão constitucional, da qual somos adeptos e
defensores desde o primeiro momento. Temos dito que a

revisão constitucional, na verdade, sgnifica o desfecho de um
golpe institucionalizado. E isso não pode acontecer, por con
trariar a vontade da maioria do povo.

Daqui a pouco haverá mais uma reunião da Frente Parla
mentar Contra a Revisão Constitucional, que a cada dia recebe
o apoio de mais Deputados e Senadores, somando-se à posição
já assumida pelas diversas entidades representativas da socie
dade civil e do movimento sindical.

Quero informar aos nobres Deputados que amanhã, dia
18, a partir das lOh, na OAB, ocorrerá uma reunião nacional
para discussão das articulações necessárias contra a revisão
constitucional. Registramos também que no dia 19, no Audi
tório Petrônio Portella, realizar-se-á ato nacional entre todas
as forças que hoje cerram fileiras contra a revisão constitu
cional.

O Sr. Paulo Ramos - Sr. Presidente, pelo a palavra
para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Tem V. Ex"
a palavra. Gostria, no entanto, que o nobre Deputado citasse
o artigo do Regimento Interno em que se baseia a questão
de ordem.

O SR. PAULO RAMOS (PDT - RJ. Sem revisão do
orador.) - SI. Presidente, existe uma máxima no Direito
que diz que o juiz conhece a lei. Por isso, também cabe a
y. Ex' saber se a questão de ordem que vou formular é proce
dente, na medida em que não é a primeira vez que a faço.
Ela está baseada no Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE(Adylson Motta) - Nobre Depu
tado, para facilitar, vou ler o que determina o Regimento
Interno. .

O SR. PAULO RAMOS - Agradeço a V. Ex'

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - O § 4~ do art.
95 determina o seguinte:

.. A questão de ordem deve ser objetiva, clara
mente formulada, com a indicação precisa das dispo
sições regimentais ou constitucionais cuja observância
se pretenda elucidar, e referir-se à matéria tratada na
ocasião."

O SR. PAULO RAMOS - Parece-me que, ao mesmo
tempo em que a Mesa se sente autorizada ...

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Quero dizer
ao nobre Deputado que o meu zelo é para que esta Casa
mantenha...

O SR. PAULO RAMOS - Sr. Presidente, a Mesa exige
que os Parlamentares citém o Regimento. Minha questão de
ordem é no sentido de exigir da Mesa que também cumpra
suas obrigações em função de uma iniciativa de minha autoria.
A Mesa, por relaxamento injustificável, vem sucumbindo ao
posicionamento de lideranças partidárias, que também não
cumprem suas respectivas obrigações.

Encaminhei proposta de emenda constitucional, subscrita
por cerca de duzentos Srs. Deputados, que beneficia inativos
e pensionistas. Os ofícios foram encaminhados pelo Presidente
desta Casa a todos os líderes partidários há aproximadamente
oito meses, e durante esse tempo venho, reiteradamente, for
mulando a mesma questão de ordem.

O Regimento Comum determina que, na omissão das
Lideranças, cabe ao Presidente da Mesa fazer as indicações.
Portanto, em relação à Emenda Constitucional n~ 71, gostaria
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de saber a razão pela qual a Mesa, tão ciosa de seu dever
de exigir que citemos o Regimento para a feitura de uma
questão de ordem, não tem cumprido sua obrigação, exigindo
também dos líderes a indicação que ainda não foi feita. Por
que a Mesa não faz as indicações, cumprindo determinação
regimental?

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - A Presidência
esclarece que, se faz oito meses, o assunto começou a ser
tratado na gestão da Mesa anterior. As decisões da Mesa
não invalidam minha postura enquanto eu estiver presidindo
os trabalhos. So!J a minha Presidência não admitir~i qualquer
inobservância ao Regimento Interno. Enquanto for o Vice
Presidente e estiver presidindo os trabalhos desta Casa, o
Regimento será respeitado.

Evidentemente, procede a reclamação de V. Ex' no que
diz respeito ao retardamento no atendimento do seu pleito.
Tomarei todas as providências para que V. Ex~ obtenha as
informações solicitadas, embora me comuniquem que, nesta
semana, de ofício, serão designados os membros da comissão
a que V. Ex' aludiu. Baseado no art. 95 do Regimento Interno,

. encontro respaldo para a sua formulação. Por isso, V. Ex'
será atendido.

O SR. PAULO RAMOS - Agradeço a V. Ex'
Obviamente, não há qualquer razão para esta alteração,

na medida em que tenho por V. Ex' a maior estima, apreço.
consideração e amizade.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Nobre Depu
tado Paulo Ramos, devo acrescentar que o Presidente Inocên
cio Oliveira cobrou hoje dos Srs. Líderes as indicações. Se
elas não forem feitas, serão formuladas, de ofício, pela Presi
dência.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Valdir Colatto

O SR. VALDIR COLATTO (PMDB - SC. Sem revisão
do orador.) Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, o Congresso
Nacional aprovou a Lei das Licitações, sancionada pelo Presi
dente da Repúlica sob o número 8.666. Ela veio coibir abusos
e acabar com muitas arestas nas licitações piíblicas realizadas
em todo o País, mas trouxe sérias dores de cabeça aos Prefei
tos, principalmente os dos pequenos Municípios, pois deter
mina que Minicípios com menos de 21 mil habitantes terão
direito a receber cerca de 20 mil cruzeiros reais referentes
ao valor da carta-convite.

Esta Casa estudou e discutir essas medidas por mais de
dois anos. No entanto, deixamos de consultar os Prefeitos
que assumiram no dia 19 de janeiro e não se aperceberam .
das entrelinhas da Lei n~ 8.666.

Muitas Prefeituras de Santa Catarina, meu Estado, estão
tendo de fechar as portas porque a lei não lhes permite fazer
as carta-convites necessárias para a aquisição, por exemplo,
de um pneu, de uma máquina, de uma peça de trator.

Já vimos muitos Deputados se manifestarem a respeito
do assunto, inclusive o nobre Deputado Osvaldo Bender, que
se encontra neste plenário. Essas medidas trouxeram proble
mas insanáveis aos Prefeitos, principalmente aos dos pequenos
Municípios, onde os custos das publicações em jornais tornar
se muitas vezes mais caros do que o bem a ser adquirido.

As Prefeituras e os Prefeitos tamb.ém ficaram amarrados
no que se refere a outras questões, como a proibição de faze
rem doações de terrenos para escolas, para igrejas ou para
o desenvolvimento de um projeto industrial.

Sendo assim, consultamos vários companheiros desta Ca
sa, argüindo a necessidade de uma mudança na lei. E, nesse

sentido, quero parabenizar o Presidente em exercício, Depu
tado Adylson Motta, que apresentou o Projeto de Lei n9 4.060;
através do qual tenta sanar essas questões, que dificultam
as ações das administrações municipais.

Entendo que o Congresso Nacional fez uma lei boa e
necessária, mas, talvez, com excesso de zelo. Ele não teve
o cuidado de observar as questões que prejudicariam os peque
nos Municípios de todo o País. Por isso, Sr. Presidente, nós,
Parlamentares, estamos sendo enxovalhados tanto nos Esta
dos quantos nos Municípios.

Tenho em mãos publicação do Diário Catarinense com
o seguinte título: "Protesto contra Nova Lei Fecha Prefeitu
ras". Os Deputados Federais e os Senadores, que não fizeram
uma lei de acordo com os interesses das Prefeituras. É o
que está acontecendo no Estado de Santa Catarina. Os Prefei
tos baixam decretos para que leis não mais sejam cumpridas,
e com isso a população sofre sérias conseqüências.

Devemos, portanto, tomar uma decisão imediata. Con
clamo nossos colegas Parlamentares para, através de acordo
de liderança, darmos caráter de urgência urgentíssima ao Pro
jeto de autoria do Deputado Adylson Motta, que faz as modifi
cações necessárias. Caso contrário, será preciso que o Sr.
Presidente da República edite uma medida provisória no sen
tido de que as Prefeituras possam resolver todos os seus pro
blemas e desenvolver seus trabalhos.

Sr. Presidente, ao parabenizá-lo pela iniciativa do proje
to, peço a V. Ex! que, como membro, ajuste esta Casa solici
tando que a tramitação do seu projeto seja feito em regime
de urgência urgentíssima. Assim, estaremos evitando futuras
cobranças nos nossos Estados, onde estão pedindo que a popu
lação não vote mais em Deputados e Senadores. Justificam
essa posição dizendo que os Parlamentares aprovam projetos
que muitas vezes nem lêem, o que é o caso. Precisamos tomar
providências no sentido de, ao invés de prejudicar, ajudar
os Prefeitos com a elaboração de leis que realmente favoreçam
as administrações municipais, sem deixar de coibir os abusos
que ocorrem nas licitações públicas.

O-SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Esta Presi
dência, para colaborar com o nobre Deputado, comunica
que esta matéria, pela sua importância, está na pauta de discus
sões da reunião de Líderes a ser realizada na próxima terça
feria. Concedo a palavra ao Sr. Ruben Bento.

O SR. RUBEN BENTO (Bloco Parlamentar - PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr?xsr se Srs. Depu
tados, parece-me que a questão da internacionalização ou
ocupação da Amazônia por forças internacionais está solucio
nada.

Os nossos Ministros militares têm negado que haja qual
quer intervenção ou ocupação da Amazônica por países ricos,
que, na verdade, querem que aquele. imenso continente 
podemos assim dizer - fique inerte, espera da época em
que resolvam desenvolver aquela região.

Portanto, parece-me que a solução está dada. Os nossos
Ministros estão tranqüilos com relação a essa situação, o Brasil
também, e não temos mais por que nos preocupar. Realmente,
a Amazônica está ocupada por brasileiros, o Brasil parece
que já assumiu a responsabilidade de desenvolver aquela re
gião.

Mas isso é só figura, Sr. Presidente, porque, apesar da
tese de que a Amazônia precisa ser preservada, todos desejam
aquela região e dela se estão aproximando.
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No jornal Correio Braziliense de hoje, vemos um artigo
do·Sr. Richard Melton, Embaixador dos Estados Unidos no
Brasil, no qual S. Ex' diz claramente que não há qualquer
intenção do governo norte-americano de ocupar a Região
Amazônica. Perguntamos, então, o porquê do treinamento
de tropas militares norte-americanas nas proximidades da
Amazônia. Por que essa ocorrência?

Diz, ainda, o Embaixador em seu artigo:

" ... A Amazônica exerce um grande fascínio tantç
para os brasileiros quanto para os estrangeiros. A expe
dição de 1914 do Merechal Cândido Rondon e do ex-Pre
sidente Theodore Roosevelt ao longo dos afluentes desse
grande rio conquistou a imaginação dos nossos países.
Mais recentemete, a Conferência das Nações Unidas so
bre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio
de Janeiro, focalizou a atenção mundial sobre essa re
gião... "

O Embaixador reconhece que a região está sendo pesqui
sada e que os países ricos têm-se voltado para ela.

A respeüo da questão de os Estados Unidos e o.utros
países desenvolvidos quererem internacionalizar a Amazônia,
o Sr. Richard Melton diz que é uma tolice, que as decisões
soberanas sempre ficaram a cargo do Brasil - como se, na
verdade, essa não fosse uma decisão nossa, como se a Ama
zônia não estivesse sob a supervisão do Governo brasileiro.

Segue o Embaixador:

" ... Porém, vivemos em um mundo mutuamente de
pendente. A maioria dos problemas que enfrentamos,
tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, são globais
em seu escopo. Promover os direitos humanos, proteger
o meio ambiente e fortalecer o sistema de comércio inter
nacional são apenas alguns exemplos que me vêm à men
te. Longe de ser uma ameaça, a cooperação internacional
com entidades brasileiras em apoio a uma agenda brasi
leira para a Amazônia - ou outras partes do País 
é uma manifestação bem-vinda de um novo sentido de
responsabilidade mundial compartilhada.

O Governo brasileiro está promovendo a implemen
tação de um Programa Piloto do G-7, administrado pelo
Banco Mundial, que tem por fim o estabelecimento da
base para o uso sustentável dos recursos naturais da Ama
zônia brasileira... "

Sr. Presidente, em que pese o fato de o Embaixador
dos Estados Unidos querer tirar o seu país da missão de preser
var a Amazônia, prefiro ficar com o direito e o dever de
defender aquela região e de preservá-la para uso devido do
Governo brasileiro e do nosso País e, portanto, para nós mes
mos, brasileiros a desenvolvermos.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

o SR. OSVALDO BENDER (PPR - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, quando
da elaboração do último Orçamento, além de outras falhas,
houve uma quase imperdoável.

Sempre houve, no Orçamento, recursos destinados exclu
sivamente à faixa da fronteira, que ,::ai do Oiapoque ao Chuí
e tem 150 quilômetros de largura. E uma área predominan
temente pobre, onde as necessidades administrativas são mais
prementes. No entanto, para ela não consta absolutamente
.nada do Orçamento deste ano. A Secretaria de Assuntos Es-

tratégicos tõdos os anos destinava recursos àqueles Municí-
pios, que hoje somam 527. _

Sr. Presidente, isso não é admissível. Não podemos acei
tar e silenciar diante de' tais fatos, que causam um prejuízo
irrecuperável à faixa de fronteira e à população que lá habita,
precisamente a mais pobre do País.

Faço este alerta para que, na elaboração do próximo
Orçamento, não se incorra mais nesse erro. Serei um dos
vigias. Permanecerei atento para que voltem a ser destinados
recursos para as faixas de fronteira .. Quem sabe ainda este
ano S.' Ex', o Sr. Presidente da República, não remeta a
esta Casa um projeto, uma medida provisória pedindo uma
suplementação, a fim de destinar recursos, mesmo que não
seja para suprir todas as necessidades, pelo menos atender
às maiores emergências daquela faixa, tais como conservação
de pequenas rodovias vicinais, pequenos bairros, pontes, pos
tos de saúde, enfim, necessidades que tão somente poderiam
ser atendidas através desses recursos.

Sr. Presidente, quis fazer uso da palavra para deixar regis
trado nesta Casa este alerta aos Srs. Parlamentares, para que,
no próximo exercício, aquela Secretaria inclua no Orçamento
recursos a fim de fazer frente a essas necessidades.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. REDITÁRIO CASSpL (PP - RO. Pronuncia o
seguinte discurso.) Sr. Presidente, Sr"' e Srs. Deputados, o
Governador do Estado de Rondônia Oswaldo Pianna, sofreu,
nos dois primeiros anos de seu mandato, todos os tipos de
dificuldades com o firme propósito de que Rondônia voltasse
a desenvolver-se como antes, trabalhando durante todo este
tempo com o principal objetivo de pagar as dívidas que o
Governo anterior havia deixado.

Para se ter uma idéia do trabalho que vem sendo realiza
do, basta ver que, este ano, a maioria dos Municípios de
Rondônia voltaram a ser beneficiados com inaugurações de
novas obras, construídas pela atual administração.

Por outro lado, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
os agricultores estão recebendo, também, mais apoio do Go
verno, o que vem sendo feito através da construção e conser
vação de estradas, incentivando, dessa forma, a permanência
do homem no campo, Ó que pode acarretar um significativo
aumento da produção agrícola daquele Estado.

Com essas medidas, o Governo de Rondônia luta pelo
desenvolvimento e crescimento da nossa região, favorecendo
principalmente o povo sofrido, cuja sobrevivência em certas
cidades é quase impossível.

Sr. Presidente, é bom registrar que nem sempre a impren
sa tem motivos para divulgar notícias ruins sobre o Estado
de Rondonia, que hoje, levando em consideração admir.is
tração do Governador Oswaldo Pianna e do Vice-Governador
Assis Canuto, serve de exemplo a muitos outros Estados da
Federação brasileira.

Ao encerrar este modesto pronunciamento, faço um con
vite aos colegas Parlamentares de Rondônia, Deputados e
Senadores, para trabalharmos irmanados, com a finalidade
de levar recursos para aquele Estado, destinados à construção
de mais obras, atitude esta que o povo espera de todos nós
e é nosso dever e a nossa obrigação.

Era o que tinha a dizer.

O SR. FÁBIO FELDMANN (PSDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, inicialmente quero deixar regis
trado que esta Mesa tem agido com muita rapidez e presteza
no encaminham"ento dos nossos requerimentos de informações



Agosto de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quarta-feira 18 16573

ao Executivo. E, já que V. Ex', Deputado Adylson Motta,
é o responsável, na Mesa, por essa presteza, faço lhe de público
um elogio. O requerimento de informações acredito é um
dos instrumentos mais importantes colocados à disposição dos
Parlamentares.

Mas, lamentavelmente, Sr. Presidente, venho à presença
de V. Ex' requer o enquadramento do Sr. Ministro do Meio
Ambiente, Senador Coutinho Jorge, Parlamentar como nós,
pelo atraso na resposta a mais de dez requerimentos de infor
mações. O prazo está vencido de longa data. Desses requeri
mentos a que me refiro, o mais antigo teve o prazo de resposta
esgotado em 19 de maio de 1993. Outros treze requerimentos
estão com o prazo de resposta vencido, sem que o Sr. Ministro
do Meio Ambiente se tenha a prestado a dar qualquer expli
cação.

Sr. Presid~nte, levanto esta questão com o propósito de
proteger as prerrogativas dos Parlamentares de fiscalizar o
Executivo Federal. Não há nela qualquer enfoque partidário.

O Brasil saiu muito prestigiado da Conferência das Na
ções Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento reali
zada no Rio, no ano passado, mas, desde então, temos perdi
do, dia a dia, credibilidade no exterior, por não aproveitarmos,
em inúmeras oportunidades, os recursos externos colocados
à nossa disposição, como, por exemplo, os do "Global Envi
ronmental Facility", da ordem de 30 milhões de dólares. Esses
recursos foram colocados à disposição do Brasil a fundo per
dido.

Esta é apenas uma das questões sobre as quais requeria
informações. Há outras, como, por exemplo, a dos contratos
celebrados entre o IBAMA e o Banco do Estado do Pará.
O prazo de resposta desses requerimentos vencem no dia
19 de julho de 1993. Esses contratos celebrados com o Banco
do Estado do Pará, e não com o Banco do Brasil, como
sempre foram feitos, indicam que o Sr. Ministro do Meio
Ambiente estaria fazendo campanha eleitoral pata o Governo
do Estado.

Sr. Presidente, são inúmeros requerimentos versando so
bre diferentes matérias. O importante - insisto - é que
a prerrogativa do Parlamentar de acompanhar as ações do
Executivo seja mantida e respeitada.

Por esta rázão, encaminho pedido de enquadramento do
Sr. Ministro do Meio Ambiente em crime de responsabilidade,
de acordo com o art. 50, § 29 , da Constituição Federal, e
art. 115 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

o SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - A Presidência
mandará examinar devidamente o requerimento de V. Ex\
inclusive no que diz respeito aos prazos, para precisar exata
mente o dia em que foram encaminhados os requerimentos
de informações. A partir da data do encaminhamento do re
querimento, contam-se 30 dias; não respondido o requeri
mento, o Deputado poderá valer-se do art. 50 da Constituição
Federal, que possibilita o enquadramento do Ministro pela
prática de crime de responsabilidade.

O SR. CARLOS LUPI (PDT - RJ.) Sr. Presidente, Srs.
Deputados, há mais de seis meses venho travando verdadeira
luta contra os abusos cometidos pela rede particular de ensino.

Demos entrada a duas representações na Procuradoria-.
Geral da República, argüindo crime contra a economia popu
lar, abuso de poder econômico e abuso na cobrança das mensa
lidades, e fornecemos àquela Procuradoria, que designou o
Dr. Rodrigo Junot para estudar a matéria, os subsídios neces
sários para o enquadramento, a abertura de processos e inqué-

ritos, ãfim de que esses fatos tenham a apreciação e a punição
que legislação em vigor ache necessárias.

Infelizmente, a tramitação desses processos se encontra
um tanto lenta, porque o Ministério da Educação ainda não
prestou as informações solicitadas, há mais de trinta dias,
pelo Procurador Rodrigo Junot.

Venho à tribuna para cobrar, mais uma vez, a resposta
do Ministro da Educação a essa ação da Procuradoria-Geral
da República.

Em que pese à ação da Procuradoria, apresentamos, tam
bém, há mais de sessenta dias, um projeto de lei que procura
disciplinar a questão da cobrança das mensalidades escolares.

Há mais de trinta dias o Governo Federal anunciou que
iria enviar o projeto a esta Casa, mas até agora não o apre
sentou.

Faço um apelo às lideranças de todos os partidos, como
já estou fazendo hoje pela liderança do PDT, no sentido de
que têm U1;gência urgentíssima desse projeto, a fim de que
possamos ter finalmente uma lei que discipline a questão das
mensalidades escolares.

No que diz respeito às mensalidades escolares, também
gostaria de ressaltar que uma pesquisa realizada pela UNE
e publicada hoje, dia 17, no Jornal do Brasil, a qual solicito
seja transcrita nos Anais da Casa, afirma que, de dezembro
de 1989 a julho de 1993, quarenta e quatro meses, o augtento
das mensalidades escolar foi de 36% acima do IGP - Indice
Geral de Preços - da Fundação Getúlio Vargas. E foram
cobradas cerca de sessenta mensalidades, em quarenta e qua
tro meses.

Trata-se de mais uma comprovação, que enviarei à Procu
radoria-Geral da República, referente aos abusos cometidos
pela rede particular de ensino. Não estamos querendo parecer
radicais demais, não aceitando que a rede particular de ensino
tenha algum tipo de aumento de lucro. Natutalmente, os em
presários que investem nesse setor também, esperam retorno
do seu capital. Porém, estão fazendo da mensalidade escolar
um negócio melhor do que aplicação financeira. Pesquisa feita
pela FIP, da USP, apontou um, índice de 200% acima da
inflação, nos últimos dez anos. E uma comprovação inequí
voca dos abusos cometidos e da total omissão por parte do
Governo Federal e do Ministério da Educação e Desporto.

A legislação em vigor está caduca; não serve mais. As
planilhas de custos apresentadas pelas escolas, para justificar
os aumentos, são verdadeiras panacéias empregadas com base
em argumentos velhos e cansativos, de que o aumento salarial
é o responsável pelo aumento das mensalidades. Como sabe
mos, na planilha isso não representa 40% do custo de cada
escola.

Assomo à tribuna a fim de cobrar novamente uma ação
mais efetiva do Ministério da Educação e do Presidente da
República, Itamar Franco, pois é dever do. Estado a oferta
de ensino público gratuito de boa qualidade a todos os brasi
leiros. Como isso não é feito, como a Constituição não é
cumprida, dá-se concessão à rede particular de ensino para
que explore a educação no País. Acontece que eles estão
explorando no sentido mais veemente da palavra; estão explo
rando o bolso dos pais, que não agüentam mais os aumentãS .
das mensalidades e estão a cobrar uma ação mais efetiva do
Ministério da Educação.

Aguardo também que o Sr. Ministro da Educação Murílio
Hingel responda aos questionamentos feitos pela Procurado
ria-Geral, para que o inquérito possa dar resultados mais obje
tivos e puna realmente aqueles que estão abusando do bolso
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popular, ao cobrarem mensalidades reajustadas bem acima
do índice inflacionário do País.

Era o que tinha a dizer.

MA TÉRIA A QUE SE REFERE O ORADOR:

ESCOLA SOBE 36% ACIMA
DA INFLAÇÃO DESDE 1989

Entre dezembro de 1989 e julho de 1993 - 44 meses
-, cada estudante de escolas e universidades particulares pa
gou, em média, 60 mensalidades. Isso porque os estabele
cimentos de ensino reajustaram os valores 36% acima da infla
ção do período, medida pelo IGP (Índice Geral de Preços)
da Fundação Getúlio Vargas. A constatação é da UNE (União
Nacional dos Estudantes), com base em pesquisa realizada
em todo o país. .

"E não se pode atribuir esses aumentos aos salários dos
professores", afirma o presidente da UNE, Fernando Gus
mão. Segundo ele, desde dezembro de 1989 os salários dos
professores perderam, em média, 18% de seu valor real. "Ou
seja, dos 44 meses trabalhados, eles receberam 36 salários",
diz Gusmão, que prepara a mobilização dos estudantes para
uma passeata amanhã, às 9h, da Candelária à Cinelândia,
centro do Rio.

Se o Presidente Itamar Franco não tivesse estipulado na
semana passada uma nova forma para calcular a mensalidade,
em agosto O reajuste teria sido de 195,97%. Isto faria com
que a mensalidade ficasse 232% reais acima da cobrada em
dezembro de 1989. Para que se igualassem, as mensalidades
de agosto deveriam cair 12'%.

A pesquisa da UNE mostra que no instante que as mensa
lidades passaram a ser reajustadas acima da inflação, o salário
dos professores começou a baixar. Segundo Gusmão, isso
destrói o argumento de que as mensalidades aumentavam
porque repassavam os 70% do aumento dos professores.

Os líderes da UNE pediram ao Presidente Itamar na
semana passada que uma nova lei para o controladas mensali
dades fosse formulada, no lugar das Leis n'" 8.070 e 8.178
de março de 1991. Segundo a UNE, esta lei deveria ter como
base três pontos: a auditoria nas escolas sempre que houvesse
aumento, reajustes quadrimestrais tendo como base os índices
da inflação e o fim das represálias contra os estudantes que
não estão em dia com as mensalidades. Além disso, eles pedem
que o pagamento seja efetuado no final do mês, ao contrário
do que acontece atualmente.

O SR. PAULO DUARTE (PPR - Se. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr'l' e Srs. Deputados, a matéria
de capa da revista Veja desta semana é: "Os médicos pedem
socorro". E sob o título "A insuportável leveza da morte",
traz uma reportagem que retrata, com fidelidade, a situação
da assistência médico-hospitalar, hoje, no Brasil.

Ao ler a referida reportagem, uma série de indagações
veio a nossa cabeça. Estamos próximos da revisão constitu
cional, e se na Constituição de 1988 existe um capítulo que
não deve ter alterado um artigo, um parágrafo, uma vírgula
sequer, esse capítulo é o referente à saúde. No entanto, temos
de fazer algumas reflexões para que fatos como os denunciados
na revista Veja não se repitam no Brasil.

O fator principal para que a saúde seja de boa qualidade
é a vontade política. Não há um Prefeito, um Governador,
nem mesmo um Presidente da República que, em seus discur
sos, não declarem ser a saúde uma de suas prioridades. No

. entanto, destinam verbas mínimas ao setor de saúde.

Uma coisa é o discurso e outra é a prática. É necessário
ter determinação, ter uma vontade política firme para que
a saúde seja realmente uma prioridade em nosso País. E o
caminho que se deve tomar. na revisão constitucional, para
que isso aconteça, é o enxugamento do Estado, que ele possa
dedicar-se a esse binômio que é fundamental para o desenvol
vimento de uma nação: educação e sa~de.

Outra medida necessária para que o setor funcione bem
é a fixação de um percentual do Orçamento para a saúde,
tal como existe para a educação. Mas um percentual que
abranja Estados e Municípios, porque, sem alocação de recur
sos, nunca vamos ter assistência à saúde de boa qualidade.
Saúde é caro, e no Brasil o investimento per capita, no setor,
é um dos menores do mundo. O orçamento do Ministério
da Saúde diminui ano a ano, enquanto a nossa população
aumenta.

Outra providência essencial para o setor é a definição
de um plano de cargos e salários. O salário dos médicos,
principalmente dos que trabalham nos pequenos Municípios,
que prestam seus serviços com a maior dificuldade, porque
não têm acesso a equipamentos, está deteriorado.

Há necessidade inclusive de uma mudança no currículo
universitário, incentivando a formação de clínicos gerais, es
senciais para que o setor de saúde se desenvolva.

Por último, Sr. Presidente, é essencial a participação da
comunidade. O SUS preconiza a criação dos Conselhos Esta
duais e Municipais de Saúde. No entanto, poucos Estados
e poucas Municípios os têm; e quando os têm, não gozam
de representatividade para tomarem deliberações visando a
um bom plano de saúde.

São estas medidas que poderiam modificar o panorama
da saúde no Brasil, desde que realmente implantadas, sem
se modificar uma vírgula do capítulo da atual Constituição
referente ao setor.

O SR. ALCIDES MODESTO (PT - BA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"- e Srs. Deputados
, o governo Itamar Franco lançou, no mês passado, um plano
de safra para o ano agrícola 199311994.

Foi, então, amplamente divulgado que o pacote agrícola
de apoio governamental às atividades agropecuárias, que abria
uma nova era na história do crédito rural, com a implantação
do sistema de equivalência em produto, que era francamente
favorável aos mini e pequenos agricultores, que retomaria
o processo de reforma agrária.

Nada disso, no entanto, é efetivamente verdade. Parece
até que estamos ainda no tempo do Governo Collor, quando
o então Ministro Antônio Cabrera, com grande cobertura
dos grupos que oligopolizam a mídia em nosso País, conpen
sava a ineficiência da equipe no Poder com um extraordinário
esquema de marketing e de publicidade.

A rigor, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o pacote itama
rino não modifica substancialmente a desastrosa política agrí
cola que tem vigorado entre nós. A TR, tão útil ao enriquecie
mento dos banqueiros, continua reinando e balizando toda
a área de financiamento à agricultura. A equivalência em
produto anunciada pelo Ministro Barros Munhoz está, obriga
toriamente, vinculada aos preços mínimos definidos pelo Go
verno Federal e ancorada na famigerada TR.

O seríssimo problema das dívidas dos agricultores teve
um pífio equacionamento: os débitos poderão ser rolados com
encargos que englobam, em última instância, a correção pela
TR e taxas de juros. Ou seja, dentro do mesmo sistema pelo
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qual o endividamento de muitos tornou-se praticamente impa
gáveI!

Falando claro: o governo Itamar empurra com a barriga
e trata do mesmo modo os mini, pequenos e médios produtores
que deixaram de pagar por que não conseguiram fazê-lo e
os grandes proprietários que, embora tivessem condições, es
colheram a inadim-plência por saberem que nunca os bancos
oficiais tomariam medidas rigorosas contra eles.

Se existe uma novidade no pacote, Sr. Presidente, esta'
é o maior favorecimento ao grande produtor, a quem foram
estendidos alguns mecanismos anteriormente conquistados
pelo mini e pequenos agricultores.

Quanto à reforma agrária, rebaixada a simples item de
um plano de safra, diz-se que serão assentadas 20 mil famI1ias
este ano. Mesmo esta meta tão irrisória tende a não ser atingi
da, devido ao recente corte sofrido pelo INCRA em seu orça
mento e pela força que detém no Governo Federal o núcleo
conservador incrustado no Palácio do Planalto.

Se o que o Governo Itamar Franco propõe para o setor
agrícola decepciona pela mesmice e pelo reaciorarismo, mais
grave é que o pacote anunciado deixa de tratar de questões
realmente estruturais e estruturantes para o fortalecimento
de nossa agropecuária.

É inexplicável, Sr. Presidente eSrs. Deputados, a omissão
sobre novas fontes de financiamento rural, sobre efetivos estí
mulos ao associativismo e sobre a nociva atuação dos oligopó
lios que estão a jusante e a montante da agricultura.

Indesculpável nada ser dito a respeito do processo cientí
fico e tecnológico das atividades rurais.

Vergonhosa a inexistência de orientações precisas que
visem a um desenvolvimento rural que se concretize na melho
ria da qualidade de vida dos que vivem e trabalham no campo.

Neste quadro já tão desalentador é sobremaneira lamen
tável a irresponsével conivência do governo Itamar com o
desmantelamento do Sistema Brasileiro de Assistência Téc
nica e Extensão Rural, o SIBRATER.

Em meados dos anos 80 os serviços oficiais de extensão
rural, por pressão dos movimentos sociais dos agricultores
familiares e em decorrência de uma autocrítica levada a efeito,
através de seus órgãos de classe, pelos próprios extensionistas,
passaram a considerar como sua missão prioritária o desevol
vimento tecnológico, gerencial, organizativo e social dos pe
quenos produtores e trabalhadores rurais.

Esta orientação mais democrática do extensionismo brasi
leiro teve, como resposta, a decretação da extinção da Em
presa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural,
EMBRATER, coordenadora nacional das EMATER, pelo
ex-Presidente José Sarney, em janeiro de 1989, no bojo do
que emblematicamente se chamou de "operação desmonte".
Esta insensata decisão foi exemplarmente corrigida pelo Con
gresso Nacional, que, atendendo ao clamor dos agricultores
e de suas lideranças, em abril, do mesmo ano, através de
decreto legislativo, sustou aquela injustificada medida.

Quando, entretanto, o Sistema Brasileiro de Assistência
e Extensão Rural começava a reerguer-se, o fatídico advento
na cena nacional de Fernando Collor, Paulo Cesar Farias,
Zélia Cardoso de Mello, João Santana e outros comparsas
de igual estatura significou um novo gOlpe neste serviço públi
co que tentava dedicar seus conhecimentos técnicos e esforços
à viabilização econômico-social da agricultura familiar.

Montado nos 35 milhões de votos tão apregoados, conse
guidos por meios hoje do conhecimento público, a gangue
"colorida" dobrou a resistência dos Congressistas em seu últi-

mo ano de mandato e obteve deste Parlamento a aquiescência
para a dissolução da EMBRATER.

Eliminada a única instituição do Ministério da Agricultura
voltada para os mini, pequenos e médios produtores, o Go
verno Collor dedicou-se a todo o vapor ao que o Presidente
da República, o Sr. Antônio Cabrera, as elites empresa~iais

e a grande imprensa chamavam de modernidade no meio
rural. O resultado disso todos conhecemos.

Se não bastasse a extinção da EMBRATER, com demis
são sumária dos seus 400 empregados, dos quais mais de cem
eram técnicos recrutados entre os mais experientes das EMA
TER, com nível de mestrado ou doutorado, vários Governa
dores de Estado, em covarde mimetismo, resolveram tabém
realizar suas "operações desmonte" e desestruturar as empre
sas estaduais de assistência técnica e extensão rural: as EMA
TER.

O desmantelamento dos serviços estaduais de extensão
rural concretizou-se de diversas forças: extinção ou fusão das
EMATER com outros órgãos públicos (alguns deles sem qual
quer afinidade com a natureza e oS objetivos dos trabalho
extensionista); demissão em massa dos servidores daqueles
empresas; fechamento de escritórios locais; arrocho salarial
em tamanha intensidade que redundou, por exemplo, no fato
de a EMATER-Paraíba estar pagando um salário de 15 mil
cruzeiros reais a um engenheiro agrônomo.

Outras vezes, tendo minguado os recursos federais, os
Governos Estaduais forçaram as EMATER a gerar receita,
como se fossm empresas fornecedoras de energia, água ou
telefonia, o que acabou levando seus técnicos a trabalharem
para aqueles agricultores mais ricos, em condições de pagar
pelos serviços de assistência técnica.

Irresponsavelmente, alguns Governadores trasferiram,
pura e simplesmente, os escritórios locais das Emater para
a Administração municipal, como que passando adiante um
mico indesejável.

Instaurado este caos na extensão rural, serviço tão neces
sário a um padrão de desenvolvimento democrático e dura
douro que torne possível crescimento econômico, distribuição
da riqueza e da renda, exercício da cidadania, qualidade de
vida e respeito ao meio ambiente, o Governo Federal, prin
cipal responsável pelo início desse processo de desmantela
mento do Sistema EMBRATER, pensou em atenuar as conse
qüências negativas de seu erro, atribuindo à EMBRAPA a
responsabilidade de coordenar o que resta das Emater.

A EMBRAPA, entretanto, Sr. Presidente e colegas De
putados, malgrado seus incontáveis êxitos em termos de pro
dução de resultados de pesquisas, não consta em seus quadros
com técnicos especializados em extensão rural, além de não
ter demostrado grande competência em fortalecer, estimular
e coordenar as próprias empresas estaduais de pesquisa. Seu
deseJ:.lho administrativo é nitidamente federalista, com pratica
mente nenhum traço federativo.

A cultura institucional da EMBRAPA, por outro lado,
não privilegia o atendimento das necessidades tecnológicas,
gerenciais, organizativas e sociais dos mini e pequenos produ
tores, dos sem-terra, dos trabalhadores rurais.

Em tais circunstâncias, Sr. Presidente, não surpreende
que a EMBRAPA não tenha conseguido estancar a sangria
e o conseqüente desfalecimento da extensão rural brasileira.

É, portanto, de grande relevância e altamente" oportuna
a realização, hoje no Auditório Nereu Ramos desta casa,
do II Seminário Nacional de Extensão Rural, em busca de
saídas para a crise político-institucional daquele serviço.
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Este evento, promovido peIa Federação das Associações
e Sindicatos de Servidores da Extensão Rural do Brasil 
FASER -, com apoio da CONTAG, SINDSEP, SINPAF
e EMBRAPA, é uma excelente oportunidade para que o
Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária modifique a posição de descaso que tem mantido
com relação aos mini e pequenos produtores, conseqüente
mente, à extensão rural.

Acredito, Sr. Presidente e Srs. Deputados - e esta é
a posição do Partido dos Trabalhadores -, que a segurança
alimentar da nação passa por uma política agrícola voltada
prioritariamente para os pequenos e médios agricultores e
para a produção dos alimentos básicos dos brasileiros. -_

A proposta de meu partido valoriza O espaço e as popula
ções de nosso interior, dinamiza as pequenas e médias cidades,
cria mecanismos mais eficientes de comercialização agrícola
e de abastecimento. Em decorrência, lança -as bases da reto
mada do crescimento econômico, amplia as oportunidades
de emprego, reduz o êxodo rural e redistribui a renda.

Implementada esta política, em conjunto com uma verda
deira reforma agrária, o País, terá, certamente, formas eficazes
de caminhar, determinadamente, na direção da eliminação
da miséria, da fome, da marginalidade e da opressão. Nos
campos e nas cidades.

Este padrão de desenvolvimento rural não se tornará
viável em competentes serviços de assistência técnica e exten
são rural, comprometidos com a promoção integral dos agri
cultores que trabalham suas terras, juntamente com os seus
familiares.

Serviços de extensão rural públicos ou pertencentes a
cooperativas e associações dos agricultores a quem devem_
prestar apoio. Quando pública, a extensão rural, penso eu,
deverá ter sua programação, execução e avaliação realizadas
descentralizadamente, a nível municipal, e sob o controle e
acompanhamento dos mini e pequenos produtores rurais e
suas organizações representativas.

. Extensão rural municipalizada, com apoio técnico e finan
ceiro dos Estados e da União, permeável à participação popu
lar, parece ser uma das melhores saídas para a crise político
institucional pela qual passa o SIBRATER.

Dessa forma, não só estaria a ação da extensão rural
perfeitamente adequada às necessidades dos agricultores e
de suas famílias como também ficaria mais resguardada e
práticas políticas eleitoreiras ou clientelísticas, infelizmente
ainda existentes em nossa Administração Pública Federal, Es
tadual e Municipal.

Desejo que o II Seminário Nacional de Extensão Rural
seja um foro de discussão democrática do qual participem
extensionistas, representantes da sociedade civil, autoridades
e funcionários dos Poderes Executivo e Legislativo, dos diver
sos níveis da República.

Conclamo, com veemência, Sr. Presidente e Srs. Depu
tados, o Governo Itamar Franco a que deixe de relegar a
um segundo ou teceiro plano os serviços de extensão rural.
serviços que, nos Estados Unidos da América, se constituíram
no eixo central do programa de reerguimento da economia
agrícola americana, implementado pelo New Deal do Presi
dente Roosevelt, hoje tão citado nas esferas palacianas de
Brasília. A não ser que a atual equipe presidencial queira
manter-se fiel ao conceito de modernidade e de desenvol
vimento economicamente concentrador e socialmente exclu
dente que tanto mal faz ao nosso tão sofrido povo.

Era o que tinha a dizer.

o SR. SARNEY FILHO (Bloco Parlamentar - MA.Sem
revisão do orador.) Sr. Presidente, peço a V. Ex' que considero
como lido o artigo do jornalista Washington, Novaes, intitu
lado "Cadê a Norte-Sul?", em que constata, por dados, que
a única preocupação dos produtores de trigo dos Estados Uni
dos é com o sistema ferroviáriono centro dó país, com vistas
a diminuir o preço do transporte dos grãos.

É para reforçar mais uma vez a necessidade da Ferrovia
Norte-Sul, que solicito o registro desse artigo nos anais da
Casa.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR:

CADÊ A NORTE-SUL?

JB, 16-8-93
Há poucos dias, o governador de Mato Grosso botou

a boca no mundo, via jornais, para um protesto: os produtores
agrícolas do seu estado estão gastando 70 dólares por tonelada
para levar até os portos de Santos, Vitória ou Paranaguá
a soja destinada à exportação, enquanto seus concorrentes
norte-americanos não precisam de mais de 10 dólares por
tonelada para transportar a soja por ferrovia/hidrovia. Como
competir no mercado externo?

Não fosse o fato de que o país todo paga pelos erros
de uns poucos, a tentação seria dizer "bem feito". Na hora
em que todo mundo confundia o acessório com o principal
(as denúncias sobre irregularidades na licitação das obras da
ferrovia Norte-Sul com a obra em si) , quase todos os que
sabiam qual seria o prejuízo real com a inviabilização da ferro
via ficaram calados, temeram enfrentar a fúria e o escárnio
sulista. Na hora em que a construção de uma verdadeira ferro
via Leste-Oeste foi preterida em favor da Cuiabá-Santos,
da mesma forma quase ninguém piou. Agora, no momento
de contabilizar os prejuízos, começa a chiadeira.

Então, talvez valha a pena voltar ao tema.
Quando se decidiu licitar a obra da Norte-Sul, o governo

brasileiro já tinha em seu poder um estudo encomendado
pela associação norte-americana dos produtores de soja a um
grupo de consultores econômicos. Esse estudo analisou algu
mas variáveis que poderiam influir na competitividade (e no
predomínio) dos grãos norte-americanos nos mercados do he
misfério Norte: a entrada de novos produtores em cena, au
mentos de tarifas nos sistemas internos de transporte (ferrovia
e hidrovia), aumentos de tarifas portuárias e um poucos mais.
Concluíram os condutores que a médio prazo um único fator
poderia alterar a correlação de forças e ameaçar os produtos
norte-ameriCanos: a construção de um sistema ferroviário efi
ciente no centro do BrasiL

. A conclusão era perfeita. Se o Brasil conseguisse (ou
conseguir) construir esse sistema, ligando os produtores de
grãos do Centro-Oeste aos portos de Ponta da Madeira (Mara
nhão) e Vitória (Espírito Santo), terá várias vantagens: redu
zirá em algumas dezenas de dóçares o custo médio do trans
porte, da origem ao porto, hoje feito por caminhões; no caso
de Ponta da Madeira, reduzirá também o transporte marítimo
em alguns milhares de quilômetros, pois esse porto já está
ao Norte da linha do Equador; e, principalmente, permitirá,
em Vitória ou Ponta da Madeira, a formação de cargas combi
nadas de grãos com minério de ferro, que são uma das cargas
mais rentáveis (o minério de ferro, pela alta densidade, com
pequeno volume ocupa alta tonelagem, enquanto a soja e
o milho, pela baixa densidade, com grande volume ocupam
pequena tonelagem - um casamento perfeito, que permitiria
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ao Brasil colocar seus grãos no HemIsfério Norte, inclusive
Oriente, a preços inferiores aos dos EUA). Nada disso foi
levado em c0nta. Da mesma forma, ignorou-se a oportunidade
de prosseguir no processo de desconcentração econômica e
demográfica do país, iniciado com a construção de Brasília.
Como se perdeu a oportunidade de reduzir o gasto fantástico
que o país suporta hoje com o subsídio ao óleo diesel dos
caminhões: as ferrovias seriam eletrificadas.

Nada adiantou. A justa indignação com as denúncias de
irregularidades na licitação confundiu estas com a obra. E
isso inviabilizou a Norte-Sul.

A evidência do erro começa a aparecer: já este ano,
as exportações de soja por Ponta da Madeira cresceram 170
por cento e chegaram a 73 mil toneladas, so com o aumento
da produção no entorno do pequeno trecho de 400 quilômetros
da Norte-Sul no Maranhão meridional que se liga com a ferro
via de Carajás; e os produtores estão conseguindo levar seus
grãos ao porto por apenas 18,5 dólares por tonelada. A previ
são é a de que se chegue a 1998 com mais de um milhão
de toneladas embarcadas, só dessa região.

Não bastasse o desastre da Norte-Sul, o país todo assistiu,
impassível, à mágica que transformou o projeto de construir
a ferrovia Leste-Oeste na simples implantação da ferrovia
Cuiabá-Santos. Que não resolve os problemas do Centro-Oes
te(nem mesmo os da parte norte de Mato Grosso e Rondônia).
Não permite a formação de cargas combinadas com minério
de ferro. Agrava os congestionamentos em Santos. E ainda
leva 600 milhões de dólares de incentivos fiscais (dinheiro
da sociedade num negócio particular) da SUDAM, a pretexto
de. que "no futuro" a ferrovia chegará à Amazônia, e 300
milhões de dólares do governo de São Paulo, para constriur
a ponte sobre o Rio Paraná. .

Esta já é uma história secular. O primeiro projeto da
Norte-Sul - também inviabilizado - é ainda do tempo do
Império. O primeiro projeto da ferrovia Leste-Oeste - que
sairia de Formiga, MG, por onde passa a Central do Brasil,
é de 1917 e foi invabilizado porque São Paulo temia que
retirasse Goiás, Mato Grosso, e Pará, da sua órbita para colo
cá-los na esfera de influência de Minas Gerais. No lugar,
que s~ propunha, já em 1917? Ora, a Cuiabá-Santos.

E uma pena. Estudos da EMBRAPA mostram a possibi
lidade de quase dobrar a produção de grãos no cerrado com
a incorporação de apenas mais 10 por cento de· área (permi
tindo, portanto, a proteção, pelo menos em parte, da área
e de sua biodiversidade tão ameaçada pela expansão da fron
teira agrícola). A produção pecuária pode ser duplicada ape
nas com a utilização de biogenética, técnicas corretas de confi
namento, desmame precoce e pouco mais. Num país que está
com sua safra de grãos estagnada ou em recuo há anos, que
se está esperando - ainda mais quando se lembra que estamos
às voltas com programas para matar a fome de 37 milhões
de brasileiros?

Está certo que vivemos mergulhados em problemas con
junturais muito grayes e que sem resolvê-los qualquer cogita
ção de futuro é supérflua. Mas isso também não quer dizer
que possamos viver apenas da mão para a boca, sem um
projeto estratégico, no qual certamente a produção agrope
cuária do Centro-Oeste e seu escoamento por Ponta da Ma
deira e Vitória são partes decisivas.

Ainda é tempo.

A SRA. SOCORRO GOMES (PC do B - PA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'" e SI" Deputados,

trago mais uma vez a este Plenário minhas preocupações quan
to ao processo de liquidação da ENASA - Empresa de Nave
gação da Amazônia, que vem sofrendo um grande sucatea
mento de seu patrimônio, há mais de um ano.

Essa empresa foi criada em 1852 como Cia. de Navegação
e Comércio do Rio Amazonas. Em 1942 foi transformada
em SNAPP e, em 1967, transformou-se em ENASA, nome
que conserva até hoje. Desde sua fundação, tem desenvolvido
um trabalho de cunho social importantíssimo para as popula
ções ribeirinhas e interioranas servidas pela empresa, e que
têm nesta a sua principal forma de transporte.

O Conselho de Administração da ENASA realizou estu
dos e chegou à conclusão de que a empresa é viável. A avalia
ção'é de que até abril de 1994 a ENASA será saneada somente
com recursos próprios.

Somente no mês passado a empresa faturou 6,5 milhões
de cruzeiros reais, o que permitiu o pagamento de. dívidas
no valor de 5,4 milhões de cruzeiros reais. Estes são os primei
ros sinais de recuperação da ENASA, que conta com o esforço
e união dos funcionários para salvá-Ia, evitando que seja liqui
dada.

No período mais crítico da empresa, os funcionários doa
ram um dia de salário para a ENASA, como ato de civismo.

Somando a todo esse esforço é que já solicitamos por
várias vezes à SAF e ao Ministério dos Transportes o fim

.do processo de liquidação da ENASA. Estamos marcando
audiência com o Ministro da Secretaria de Administração Fe
deral, para levar àquela Pasta, mais uma vez, nossa posição
em defesa da ENASA, em busca de formas que garantam
sua recuperação e saneamento, resgatando assim a sua função
social de atendimento às populações carentes, e evitando que
mais este patrimônio público seja entregue à iniciativa privada.

Faço aqui uma convocação a todos os parlamentares da
Região Amazônica para que somem esforços neste sentido.

Existem vários devedores em atraso com a empresa. Se
arrecadar esses recursos, a ENASA salda 65%, de todas as
suas dívidas. O Poder Público constitui metade dos devedores
da ENASA, envolvendo os Estados do Pará e Amazonas,
e várias Prefeituras. Só o Estado do Pará deve 25% do total
dos devedores.

Com eses números, percebe-se, Sr. Presidente, Sr~ e Srs.
Deputados, que privatizar ou liquidar a ENASA é um absur
do, é dilapidar ainda mais o patrimônio público, é desrespeito
ao povo que se utiliza dos serviços da mesma.

Sr. Presidente, estive ontem em companhia do Presidente
da ENASA, Antônio de Souza Mendonça, do Presidente do
Conselho Administrativo, José Alex Sant'Anna, do Repre
sentante dos Trabalhadores no Conselho Administrativo, José
Rodolfo Miranda Nóbrega, de diretores e vários funcionários,
visitando os estaleiros da empresa. Nessa visita, pude constatar
toda a riqueza da empresa em equipamentos, que pretendiam
vender a preços de sucata. Hoje, esses equipamentos estão
sendo recuperados nas oficinas da própria ENASA e, aos
poucos, sendo colocados em funcionamento.

O Estaleiro da ENASA, por exemplo, já iniciou o traba
lho de recuperação de embarcações, inclusive de empresas
privadas, sendo esta uma das principais fontes de recursos
da ENASA.

Para garantir a reversão do processo de liquidação da
ENASA e a sua estadualização, é necessário resgatar a mobili
zação que fizemos para impedir que os leilões de parte de
bens da ENASA, marcados para abril de 1993, fossem reali
zados.
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Vamos nos reunir com os Ministros da SAF e dos Trans
portes, levando a proposta de estadualização da ENASA,
com administração tripartite, com participação do Governo
Federal, Governo Estadual e Trabalhadores, que é fruto da
luta dos trabalhadores ligados ao transporte marítimo e fluvial
do Norte do País, em defesa da proprietária do maior estaleiro
do Norte/Nordeste Brasileiro, resgatando sua função social.

Sr. Presidente, ao terminar o meu pronunciamento, quero
registrar que a Justiça acaba de dar ganho de causa aos familia
res dos guerrilheiros do Araguaia. E ordenou que o relatório
do Exército a respeito dos desaparecidos na Guerrilha do
Araguaia tome-se público, com a localização dos corpos e
conseqüente translado dos restos mortais para seus familiares.

Essa é mais uma vitória da democracia e de todos. os
patriotas, e também do Partido Comunista do Brasil!

O SR. JOÃO FAGUNDES (PMDB - RR. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o
conceituado jornal O Estado de S. Paulo na sua edição de
Domingo - na página 23 do Caderno Geral- publica estudo
do professor André Roberto Martin sugerindo mudar a divisão
de Estados do País.

Pela proposta do professor, a incorporação atenderia à
vocação econômica e cultural das unidades. "Com isso, os
Estados poderiam se autofinanciar, diminuindo a dependência
da União", sustenta o autor da tese "As fronteiras Internas
e a Questão Regional do Brasil".

Enquanto diversos projetos para a criação de novos Esta
dos tramitam no Congresso Nacional e crescem as idéias sepa
ratistas, o Professor vê na unificação regional o estabeleci
mento da identidade nacional.

"É possível imaginar a identidade a partir da soma de
diversidades porque a tole[ância com as diferenças é um sinto
ma de democracia", raciocina.

Entre os Estados que sumiriam do mapa estão Alagoas,
Rio Grande do Norte e Paraíba, que seriam incorporados
e formariam o Grande Pernambuco. O Nordeste, calcula,
sairia ganhando como região. Os menores seriam fortalecidos,
deixando de viver pendurados nos cofres federais. "União
forte pressupõe Estados e Municípios fortes", reforça.

A incorporação não anularia as identidades regionais,
mesmo porque estas características não se segmentam nas
fronteiras oficiais. Martin lembra que o Norte/Nordeste reúne
17 Estados e tem uma economia fraca, enquanto o Sul/Sudeste
agrega nove e apresenta uma economia forte. "Minha pro
posta é no sentido de evitar uma ruptura entre as duas partes",
afirma.

Como representante do Estado de Roraima nesta Casa
Legislativa, não posso concordar com a tese abraçada pelo
Professor paulista, pois a Constituição de 1988 acabou com
a figura do Território Federal, exatamente, e não criar novas
unidades federativas, pelo desmembramento ou fusão dos
atuais Estados membros.

Está. matematicamente provado que o Estado do Ama
zonas por seu gigantismo, é ingovernável, e nenhum Gover
nador de Estado consegue visitar todos os Municípios durante
4 anos de administração.

Em tal situação, a criação do Território do Rio Negro,
ou a criação do Território do Solimões é muito mais razoável
do que a fusão do Amazonas com Roraima.

Hoje milhares de cidadãos do Amazonas não são devida
mente representados no Congresso Nacional porque o Depu
tado leva 30 dias de barco para ir de Nhamundá e Benjamin
Constant, na fronteira com o Peru.

Com isso, não há contacto visual entre o Parlamentar
e quem ele representa no Congresso, o que os toma cidadãos
de segunda categoria, embora sejam responsáveis pela pre
sença brasileira na vastidão da Amazônia.

Vamos mudar, sim, o mapa do Brasil!
Mas antes vamos ocupar a Amazônia com brasileiros,

povoando nossas fronteiras despovoadas, que os "gringos"
estão chegando lá primeiro que nós!

O SR. TOURINHO DANTAS (Bloco Parlamentar - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Depu
tados quero fazer um breve registro. Ontem, na Federação
das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP, com a pre
sença dos Senadores Josaphat Marinho e Albano Franco, dos
Deputados João Almeida e Cardoso Alves e do líder sindical
Luiz Antônio Medeiros, o nosso querido Presidente da empre
sa Odebrecht, Sr. Emílio Odebrecht, foi agraciado com a
Medalha do Mérito Industrial. Esse grande empresário baia
no, que instalou suas empresas em 14 países, com um fatura
mento superior a 1 bilhão de dólares no exterior. No seu
pronunciamento, ontem, na Federação das Indústrias, definiu
a educação como meta prioritária para este País, assim como
a redução do papel do estado como empresário, que deveria
ceder lugar a um Estado voltado para a educação, a saúde,
a habitação e o saneamento, com o que concordamos plena
mente.

Era o que tinha a dizer.

O SR. WALDOMIRO FlORAVANTE (PT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Sr'. Deputados,
nesta semana que passou, pesquisas de opinião pública, tanto
do mOPE como também do DataFolha, demonstraram a
preferência do povo brasileiro, neste momento político, em
relação às eleições presidenciais, pelo nosso companheiro do
PT. Luís Inácio Lula da Silva, que é o favorito para a futura
eleição presidencial.

Para mim essa escolha da população demonstra um cresci
mento da consciência de um povo trabalhador, dos pequenos
e médios empresários, dos agricultores, da juventude, enfim,
de 85% da população brasileira, que está descontente com
os governos tradicionais, "colloridos", com os governos das
elites que passaram pelo País, deixando como conseqüência
a miséria, a inflação, o desemprego. E cada vez mais essas
conseqüências são sofridas pelos trabalhadores, pelos peque
nos empresários, pelos agricultores e pela juventude, que se
encontra hoje sem a mínima expectativa de um futuro digno.

Nesse sentido, nós, do PT, compreendemos também os
discursos tradicionais usados contra o nosso partido, dizendo
que, se o PT chegasse ao Governo, certamente quem tivesse
duas casas teria de dar uma delas para quem não tinha, e
quem tivesse duas vacas de leite teria de doar uma ao vizinho
que não gosta de trabalhar. Todos os argumentos articulados
pela elite do País para denegrir a imagem, a construção de
um partido que pretende defender o interesse dos trabalha
dores, caíram por terra, porque, hoje, com os integrantes
do nosso partido que governam diversas cidades do País, como
Porto Alegre, São Paulo, Santos e tantas outras, mostramos
que é possível fazer política de maneira séria, honesta, gover
nando junto com a população.

O Governo que o PT tem feito em diversos Municípios
vem, de uma vez por todas, calar as vozes das elites que
sempre diziam que, se o PT um dia fosse Governo, iria mostrar
a incapacidade dos trabalhadores para governar. Temos certe
za de que vamos governar este País e enfrentar as grandes
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questões, que são' sempre relegadas e. escondidas, como se
não fossem elas as grandes causas do desastre em que se
encontra o nosso País atualmente. Nós, do PT, um partido
compromissado com os trabalhadores, os pequenos empre
sários e agricultores, vamos governar este País e, com certeza,
juntos com o povo, mudar este Brasil para melhor, terminando
com uma série de injustiças que vêm sendo praticadas contra
os trabalhadores, a grande maioria da população brasileira.

O SR, CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, quero, na verdade, tratar de
dois assuntos.

Hoje, comecei a descobrir por que o Senhor Esperidião
Amin acusava tanto o Partido dos Trabalhadores de espiona
gem e "arapongagem". Exatamente porque em Santa Cata
rina - e os jornais de hoje comprovam o que vou dizer
- se praticou a mais deslavada espionagem da vida política
dos adversários daquele ex-Governador.

O jornal Folha de S. Paulo, numa matéria assinada por
Luiz Antônio Novaes e Eumano Silva, traz fac-símile das fichas
de espionagem da Secretaria de Segurança Pública do Estado
de Santa Catarina, na época do então Governador Esperidião
Amin. Talvez por isso, o ex-Governador, hoje Senador, já
sabendo dessa CPI, sabendo que certamente seria divulgado
a espionagem praticada naquele Estado, começou a atacar
o Partido dos Trabalhadores e a falar de uma suposta. CPI
para investigar as atividades do Partido dos Trabalhadores
e da Central Única dos Trabalhadores.

Quero, mais uma vez, reafirmar e ratificar a proposta
que fiz aqui, ontem, com relação à CPI. O Partido dos Traba
lhadores não tem medo de CPI nenhuma. Os dirigentes do
Partido dos Trabalhadores, através do companheiro Lula, es
tão propondo algo melhor do que a CPI: a quebra dó 'sigilo
bancário das principais personalidades políticas e empresariais
deste País e uma investigação séria da vida de cada um nos
últimos vinte anos, sem sigilo fiscal, sem sigilo bancário, sem
se esconder absolutamente nada. Queremos saber o que o
Prefeito de São Paulo, Sr. Paulo Maluf, fez nos últimos 20
anos; queremos mostrar o que o Sr. Luís Inácio Lula da Silva
também fez nos últimos vinte anos. Pretendemos mostrar aos
Governadores de cada Estado, aos principais dirigentes em
presariais e aos principais dirigentes sindicais que nós, 'do
Partido dos Trabalhadores, não temos absolutamente nada
a esconder nem a temer.

Sr. Presidente, Sr" e Sr'. Deputados, o segundo ponto
que quero abordar é com relação à questão que aqui venho
denunciand constantemente: o superfaturamento de preços
das chamadas empresas locadoras de mão-de-obra. Sr. Presi
dente, V. Ex' é testemunha de minha luta nesta Casa, das
denúncias que tenho feito com relação a essas empresas loca
doras de mão-de-obra. Aqui na Câmara co,mprovamos que
existe superfaturamento. Foi feita uma auditoria, por parte
da Câmara dos Deputados, nas propostas da última licitação
ocorrida nesta Casa. Comprovou-se que empresas como a
IPANEMNA SITRAN, SERVISAN e outras que prestam
serviços a esta Casa estavam com propostas superfaturadas.
E mais, a partir do momento em que uma nova empresa
ganhou a concorrência para prestar serviços a esta Casa ~
e a respeito desse assunto eu conversava ontem com o Diretor
Geral- a Câmara dos Deputados passou a fazer uma econo
mia de 28 milhões de cruzeiros reais mensais com limpeza.
Vejam a imoralidade desses contratos! Apenas com o contrato
com a CORDIAL, com a ULTRALIMPO, que é do mesmo
grupo SITRAN, mas que cotou mais baixo que esta última,

além da SERVISAN, a Câmara dos Deputados fará uma eco
nomia de 28 bilhões de cruzeiros antigos, ou seja, 28 milhões
atuais. Considerando-se que todos os contratos dos Ministérios
também são superfaturados, pedirei uma audiência ao Procu
rador~Geral da República e vou encaminhar-lhe uma repre
sentação, para que sejam investigados todos os contratos de
empresas locadoras de mão-de-obra existentes hoje com o
serviço público em nosso País. Portanto, temos uma demons
tração do quanto essas empresas são nocivas e de como se
apropriam indevidamente do numerário dos órgãos públicos.

Aliás, a Empresa IPANEMA, que cobrava 28 bilhões
a mais, ainda ontem conseguiu uma liminar na Justiça que
anula· o contrato da outra empresa. Felizmente, o Departa
mento Jurídico da Câmara já está alertando o Juiz que conce
deu a liminar para o brutal prejuízo que terá esta Casa se
isso prevalecer. Essa mesma empresa, que já recebeu da Câ
mara dos Deputados, mês a mês, as parcelas correspondentes
à rescisão contratual dos empregados da limpeza, não quer
pagar a esses pobres trabalhadores, deixando-os sem receber
as parcelas do Fundo de Garantia, das férias e dos dias traba
lhados. Também nesse sentido já estamos conversando com
a Mesa da Casa, e solicito a V. Ex" Sr. Presidente, que nos
ajude no sentido de fazer com que essa empresa coloteira
pague aos trabalhadores, inclusive retendo sua fatura até que
esses pagamentos sejam realizados.

.O SR. ADILSON MALUF (PMDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, desta
tribuna cumprimento o Prof. André Roberto Martin, que em
sua tese de doutorado, apresentada na Universidade de São
Paulo, apresenta uma proposta de mudança da divisão territo
rial brasileira. Para elimi~l as desvantagens da atual divisão
territorial, a proposta é yyt.~entido de diminuir de vinte seis
para quatorze o número de Estados.no mapa territorial brasi
leiro. Cita o enfraquecimento do Tesouro Nacional, o aumen
to do impasse entre a Câmara dos Deputados e o Senado
Federal, o aprofundamento e o distanciamento entre o Norte
e o Sul e sugere que vários Estados sejam extintos, incorpo
rados por outros. E o Brasil passaria a ter quatorze Estados,
três territórios e o Distrito Federal.

Trata-se de estudo que esta Casa, às vésperas da revisão
constitucional, quando todos pregamos o enxugamento da
máquina administrativa, deve levar a sério e examinar.

E tenha a grandeza de admitir a importância dessa pro
posta, que, tenho certeza, uma vez implementada, fará com
que a nossa Nação tenha condições muito melhores de sobrevi
vência, enxugando a máquina administrativa e gerando econo
mia. Assim conseguiremos construir uma pátria maior e cada
vez melhor. .

Está de parabéns o Professor André Roberto Martin!

O SR. MUNHOZ DA ROCHA (PSDB - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, desejo
informar à Casa que protocolei no Ministério dos Transportes
solicitação no sentido de que seja incluída a construção· da
nova linha Curitiba-Paranaguá no novo Sistema Nacional de
Viação. Gostaria de solicitar especial atenção e apoio de todos
os companheiros Parlamentares para esta solicitação, em espe
cial os da bancada do meu Estado, o Paraná. Lembro que
a nova linha teve sua construção iniciada e está com suas
~bras paralisadas há 20 anos por alegada falta de recursos.
E importante destacar que apesar de o trem transportar mais
de 50% do total de cargas exportadas pelo Porto de Paranaguá,
esse resultado decorre de uma verdadeira façanha desempe-
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nhada pelos ferroviários da Regional de Curitiba, em vfsta
do difícil traçado da estrada que corta a Serra do Mar; .cons
truída há 108 anos.

Enfim, tendo em vista a exigüidade do tempo, gostaria
de dizer que a nova linha, após concluída, permitirá, já de
início, o transporte de dez milhões de toneladas úteis de merca
dorias, para exportação, contra os sete milhões da linha atual,
com grande economia de combustível, tempo e percurso, pre
vendo-se uma redução muito grande no número de acidentes
rodoviários e um alívio bastante considerável nos dispêndios
com a manutenção das próprias rodovias. Daí o meu apelo
veemente aos companheiros da bancada do Paraná para que
apóiem a idéia de incluirmos no novo Sistema Nacional de
Viação a nova linha Curitiba-Paranaguá. -

O SR. BETO MANSUR (PDT - SP. Sem revi!:lão de;>
orador.) - Sr. Presidente, Sr"< e Srs. Deputados, d.eparei
hoje com uma nota no jornal O Estado de S. Paulo com relação
à questão da educação. Diz a nota que o Ministério da Educa
ção através do Sr. Ministro da Educação, Murílio Hingel,
poderá importar material escolar para formaros trinta milhões
de Kits que deverão ser destinados às crianças que cursam
o Primeiro Grau neste País.

Esta nota é inacreditável para um País com o tamanho
do Brasil, onde algumas indústrias trabalham no vermelho
por falta de encomendas. Não é possível uma coisa dessas!

Quero ressaltar que no ano passado os trinta milhões
de alunos de Primeiro Grau deste País só receberam material
escolar do Ministério da Educação, ou seja, o kit, três meses
depois de iniciadas as aulas. Isso ocorreu em 1992. Em 1991,
a distribuição começou no segundo semestre. Este ano, as
empresas comunicaram ao Mini~~rio da Educação que so
mente será possível a entrega dd4\1pis e cadernos; borrachas
e apontadores terão de ser importados pelo Governo Federal
para complementar esse kit.

Isso advém da falta de planejamento no Brasil, sem con
tar, Sr. Presidente, que nos assustamos vendo a importação
de alimentos em um País tão grande como este, com uma
área agricultável enorme, com o setor pesqueiro falindo, e
que teria condições de servir alimentos a essa população de
32 milhões de carentes, que vivem na miséria. Mas eis que
o Brasil não tem planejamento para resolver o problema da
alimentação. Também notamos falta de planejamento no setor
educacional.

Fazemos um apelo ao Ministério da Educação e ao Presi
dente da República para que resolvam esse problema, a fim
de que os estudantes de primeiro Grau -, faixa em que se
constata uma evasão escolar muito grande - não mais sofram
com falta de material, o que vem ocorrendo nos últimos dois
anos.

A SRA. LUCI CHOINACKI (PT - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr' e Srs. Deputados,
vários veículos de imprensa trazem, na edição de hoje, denún
cias de tráfico de influência, entre outras irregularidades come
tidas pelo Senador Esperidião Amin enquanto governador
de Santa Catarina e, agora, em seu mandato no Senado. O
motivo de meu discurso, hoje, é chamar a atenção do povo
brasileiro para a forma como esse senhor tenta denominar
o que todos sabemos tratar-se de tráfico de influência política
com fins eleitorais.

. O Senador Amin, presidente do PPR, tem se dedicado
ultimamente a tentar promover uma CPI contra o Partido
pos Trabalhadores. Sua intenção é muito clara. Seu partido

quer produzir uma cortina de fumaça, na qual desapareceriam
os envolvidos no esquema "Pau Brasil", em que está envolvida
a turma do Maluf, entre muitos de seus colegas de partido.
O que esse senhor não contava é que os ventos no Brasil
jánão são os mesmos e essa cortina de fumaça está intoxicando
os próprios políticos que a inventaram. O -fato é que· estão
chovendo denúncias de norte a sul do País, dando conta dos
crimes cometidos por esses homens que sempre se conside
raram acima da Lei.

Hoje Esperidião Amin tem mais coisas para explicar do
que para perguntar. Pelo menos oito jornais em todo o Brasil
estão mostrando mais de uma dezena de pedidos de abertura
de agências lotéricas feitos pela esposa do Senador, a Depu
tada Ângela Amin. Perguntada pelos jornalistas sobre ospedi
dos, a De'putada admite ter feito pessoalmente pelo menos
cinco desses pedidos ao então Presidente da Caixa Econômica
Federal, Álvaro Mendonça, também da turma de Fernando
Collor. Sobre os pedidos restantes, a própria Deputada e
esposa do Senador admite que possam ter sido feitos pelo
marido, Esperidião Amin. A

SJ4' e Srs. Deputados, a Sr~ Angela Amin afirma que
praticou e continuará praticando esses atos em nome do traba
lhador pobre e honesto do Estado de Santa Catarina. É preciso
esclarecer, em primeiro lugar, que nenhum trabalhador pobre
e honesto em Santa Catarina ou em qualquer outro Estado
brasileiro tem a quantia de trezentos mil cruzeiros reais, o
equivalente a 58 salários mínimos, para entregar a título de
caução à Caixa Econômica Federal, uma das condições para
o pedido de abertura de agência lotérica.

Em segundo lugar, o casal Amin subestima demais a
inteligência dos brasileiros quando tenta explicar tais atos co
mo apoio ao desenvolvimento de Santa Catarina. Sem meias
palavras, é tráfico de influência política, cujo objetivo não
é o de tornar o Estado mais desenvolvido, mas de incrementar
a campanha política de seus autores. Ainda mais que é de
conhecimento público que os pedidos de concessão de casas
lotéricas servem tradicionalmente para perpetuar cabos eleito
rais nas bases políticas. Será que Santa Catarina precisa de
mais agências lotéricas para crescer? Ou precisa de um crédito
de investimento aos pequenos agricultores, que empobrecem
a cada dia e vão engrossar a miséria nas grandes cidades
pela falta de apoio à produção? O Brasil precisa de represen
tantes na Câmara Federal que influenciem na concessão de
casas lotéricas? Ou o Brasil necessita de Deputados que lutem

. por uma distribuição de renda justa, de uma reforma agrária
urgente, que possa manter o trabalhador rural no campo,
produzindo o alimento que hoje falta na mesa do brasileiro?

Mas não é só isso. O mesmo Senador, que usa expressões
como "PT paI" ou "PT pongas" para nublar as investigações
sobre as irregularidades por ele cometidas, foi responsável
por uma rede de espionagem ao molde dos serviços de infor
mação da ditadura durante seu Governo no Estado de Santa
Catarina. A denúncia, também estampada hoje nas páginas
da Folha de S. Paulo, mostra que não escapou ao serviço
secreto do Governo Esperidião Amin nem mesmo o atual
Governador do Estado, Vilson Kleinubing, na época Secre
tário da Agricultura do Governo Amin. Ao invés de citar
o Partido dos Trabalhadores como uma organização de espio
nagem, o Senador Esperidião Amin terá que explicar ao
"SNI" que seu governo mantinha em Santa Catarina. Ele
tenta explicar na imprensa que desconhecia tal instrumento
de espionagem em seu governo. Mas eu fico me perguntando:
como um Governador desconhece o que ocorre à volta de
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seu Governo? Que tamanho pode ter a incompetêricia de
um Governador que não sabe da existência de um serviço
de espionagem sob suas vistas?

. Não estou aqui no dia de hoje para criticar as agências
lotéricas espalhadas pelo Brasil. Nem teria sentido. Oobjetivo
é deixar claro que o mesmo Senador que investe contra, a
determinação do Partido dos Trabalhadores de apurar as irre
gularidades no caso "Pau Brasil" e de esclarecer a suspeita
de tráfico de influência por parte desses mesmos políticos,
usa de trocadilhos próprios de um "bobo da corte" para enfra
quecer as investigações e tenta soprar as nuvens sobre os
que pretendem esclarecer os fatos.

o SR. JORGE UEQUED (PSD'B - 'RS. Sem revisãó
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. D~put'ados" <> Go
verno comete um equívoco quando não estabelece o reajuste
dos salários pelos mesmos níveis da inflação e tem um compor
tamento desigual. Não pode o Governo continuar a tratar
os trabalhadores e os aposentados e pensionistaS'com a descon
sideração do veto e da medida provisória. Derrubar o veto
do Presidente ao projeto de reajuste por nQs aprovadQ é trata,r
igualmente os brasileiros. Não se pode tratar os aposentados
com um redutor e dar aos banqueiros e capitalistas apoio
integral. Não se pode de maneira alguma dividir os brasileiros
e.m dois tipos: os que vivem do trabalho e os que viyerndo
capital.

Vou votar pela derrubada do veto, por entender ser me
lhor para o Brasil e para as instituições democráticas. Vou
trabalhar para a modificação da medida provisória, porque
creio estar sendo o Governo enganado pelos tecnocratas e
pelas mesmas equipes que assessoraram os Ministérios nÇJs
tempos em que diziam que salârio era causa de inflação.

Se salário causasse inflação no Brasil, não a teríamos
mais, pois são miseráveis os salários que recebem os trabalha
dores e os aposentados e pensionistas.

É bom que o Governo crie juízo. O Brasil não existe
apenas nos banquetes, mas na realidade da fome nas ruas,
do desemprego, do massacre e dos aposentados e pensionistas.

No meu Estado estamos iniciando um movimento para
os aposentados ingressarem em juízo contra essa determinação
absurda e irresponsável de aplicar um redutor de 10% sobre
a inflação para quem vive de trabalho, para quem não tem
lobby de pressão contra as entidades do Governo.

Governo é para resolver problemas, e não para submeter
os trabalhadores e aposentados ao vexame de salários e apo
sentadorias miseráveis.

O SR. TONY GEL (PRN - PE. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, venho
a esta tribuna no horário destinado ao Pequeno Expediente
com a convicção de ser repetitivo. Não faz mal. Antes repeti
tivo do que omisso. Entendo que é melhor pecar pelo excesso
do que ser acoimado de ausente. Refiro-me à insistência de
fazer chegar, com freqüência, aos ouvidos do Sr. Presidente
da República e dos eminentes Ministros do seu Governo.o
estado de calamidade em que se encontram várias regiões
do Nordeste, atingidas pela mais impiedosa seca dos últimos
cem anos. As minhas freqüentes idas -semanais - a Pernam
buco, precisamente à minha terra, que é Caruaru, o grande
pólo de desenvolvimento do Agreste Setentrional do Estado,
fazem parte do cumprimento do meu dever de Parlamentar,
pois dali recebi consagradora votação para representar o seu
povo nesta Câmara.

Gosto de conviver com a gente simples, modesta, sofrida,
amargurada e descrente, para ouvir suas queixas. E elas são
mais do que justas.
.. A falta de chuvas alí não só atingiu o homem modesto

do interior como gerou problemas no momento quase insolú
veis. Para que V. Ex~' possam avaliar a situação de Caruaru,
com seus 250 mil habitantes, e uma população flutuante da
ordem de 20 mil pes~oas diariamente, a cidade tem um raciona
mento de água durante sete dias para um abastecimento de
24 horas no oitavo, mesmo assim com algumas deficiências,
apesar .do zelo e da competência dos técnicos do serviço d'á
gua, a COMPESA.

A situação nO'integior, então, é simplesmente de calami
dade pública, não somente no Município como em toda a
região do Agreste, onde há sede, fome, desnutrição, miséria,
doenç'a'e desespero.

Fazendo demagogia com mais este pronunciamento duro,
cru, um retrato de corpo inteiro, preto e branco, sem retoque?
Não, é uma dura realidade.

Em Caruaru ouvi comentários, não muito lisonjeiros, a
respeito do que se paga aos trabalhadores alistados nas frentes
de serviços porém, o que mais me impressionou foram as
críticas contundentes à distribuição das cestas de alimentos,
pela falta ou pelo que ocorre na distribuição.

, É incrível, Sr. Presidente e Srª' e Srs. Deputados, o que
está ocorrendo nó Brasil: uma região como o Nordeste mor
rendo de fome e o feijão, o milho, o café, o arroz e, em
alguns casos, até a farinha de mandioca apodrecendo em mi
lhões de toneladas nos armazéns da CONAB ou de organi
zações privadas que recebem milhões de dólares - não gosto
de mencionar essa moeda, mas nem sei fazer os cálculos em
cruzeiros antigos ou reais, talo volume dessas transações que
enriquecem privilegiados. . .

Comenta-se e difunde-se que uma das causas para o não
aproveitamento dessa alimentação tão importante, principal
mente para a gente faminta do Nordeste de hoje, é a dificul
dade de pesar, empacotar e transportar essas milhões de tone
ladas de cereais, que estão se perdendo à míngua nos arma
zéns, infelizmente com suspeitas gravíssimas de desapareci
mento ponderável de parte do estoque.

Na semana que passou, em palestra no Rotary Club Sul
de Caruaru, integrantes daquele clube de serviços sugeriram
me que encaminhasse ao Presidente da República e aos Minis
tros da Ação Social, da Fazenda e da Agricultura pedido
de realização de um interessante mutirão com as Forças Arma
das, utilizando seus navios, aviões e caminhões, para solucio
nar o problema de fazer chegar esses alimentos às regiões
necessitadas. É o que faço agora desta tribuna. Recentemente,
convém salientar, alguns Prefeitos nordestinos desistiram de
providenciar o transporte de feijão porque o custo do frete
sairia mais alto do que o valor do produto. O Governo poderia
se utilizar dos préstimos já conhecidos do Rotary, do Lions,
da Maçonaria, e de entidades religiosas na distribuição dos
alimentos às pessoas carentes, tendo em vista que essas entida
des já têm essa experiência, pois praticam a filantropia no
dia-a-dia. Afastaria, com isso, em definitivo, a intromissão
de .órgãospolíticos, até mesmo de alguns órgãos públicos, co
mo prefeituras, evitando-se a repetição de experiências não
muito convincentes que ultimamente macularam o nome de
tão salutar apoio ao combate à fome. Os rotarianos de Carua
ru, como os de todo o país, por certo, estão prontos para
atender à primeira convocação que lhes for feita para se alista
rem nessa cruzada, no que, decerto, vão ser acompanhado~
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pelo Lions, pela Maçonãria e por entidades religiosas, todos
com um só propósito: saciar a fome dos nossos irmãos ca
rentes.

É o apelo que faço, Sr. Presidente.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PP. -=--'" PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr'<; e Srs. Parlamentares, volto
a esta tribuna para falar do tema revisão constitucionaL

Entendo ser fundamental que o Congresso Nacional sina
lize, para o país e para o mundo, a necessidade de uma reforma
constitucional a partir de 6 de outubro. O Parlamento brasi
leiro tem o dever e a obrigação de fazer essa revisão constitu
cional.

Particularmente estou empenhado no capítulo do Sistema
Tributári9 Nacional, que precisa urgentemente de uma simpli
ficação. E preciso diminuir a carga trihutária e estabelec~r

um entendimento com as empresas, com os agentes da econo
mia e com o Judiciário para,resolver esse impasse gigantesco
que é o contencioso judicial, pois há milhares de ações atravan
cando toç1o o processo tributário brasileiro.

Entendo, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Parlamentares, que
o sistema tributário deveria ser clássico, conhecido, universal
e já experimentado no' mundo inteiro, como o existente na
Europa e nos Estados Unidos da América do Norte. Uma
base tributária seria a renda. Aperfeiçoaríamos o Imposto
de Renda do Brasil. Outra base tributária seria o consumo
de mercadorias e serviços. Teríamos um imposto que funciona
em toda a Europa Ocidental, o Imposto sobre Valor Agre
gado, que embutiria o atual IPI, o atual ICMS e o atual
ISSON. A terceira base seria a propriedade patrimonial urba
na, rural e de veículos. Essas três bases tributárias garantiriam
a receita da União, dos Estados e dos Municípios, junto cQm
o Imposto sobre Comércio Exterior, que é regulatório; ,o im
posto seletivo, que criaríamos para dar sustentação à União,
e a contribuição previdenciária sobre a folha. São seis inci
dências.

Sr. Presidente, teríamos um sistema tributário enxuto
e funcional. Entendo que o mais é invenção, e a invenção
deu no que deu. Temos hoje uma carga tributária de mais
de 50% do PIE e arrecadamos menos de 25% do mesmo.
Portanto, minha luta será nesse sentido. O sistema tributário
será o grande enfoque, o ponto de partida para o grande
entendimento, para o grande pacto nacional, para, aí sim,
estabelecermos todas as reformas necessárias em nosso País.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JOSÉ LUIZ CLEROT (PMDB -PB. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, mais uma vez volto a esta
tribuna para dizer que grande estiagem, como a de 1932,
continua a assolar o Nordeste. Mas insensibilidade como a
do Governo Federal é inédita, principalmente por parte do
Sr. Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso.

Imagine que essa ajuda miserável que o Governo Federal
vem dando às frentes de trabalho do Nordeste teve a sua
liberação atrasada porque o Presidente da República não teria
assinado a medida provisória. Ademais, o Ministro da Fazenda
anda muito ocupado tratando de Presidência do Banco Central
e de combater a inflação, e os nordestinos que se lixem, que
morramde sede e de fome, porque é isso que está acontecendo
no Nordeste.

Sr. Presidente, no momento em que quer, mais uma vez,
através de medida provisória, massacrar os trabalhadores, ne
.gando-Ihes a revisão dos seus salários à base de 100% da

inflação, o Governo Federal subiu o preço do petróleo em
60%, 'isto é, 30% acima da inflação. E escamoteia, não libera
recursos, retarda a liberação, à .espera de que os Estados
e Municípios possam, com os seus próprios recursos', atender
às frentes de trabalho.

O Presidente da República sabe, o Ministro da' Fazenda,
se não sabe, deveria saber que os Estados estão falidos, que
os empréstimos para os Estados não existem, que os Muni
cípios estão depauperados, que o Fundo de Participação dos
Municípios foi reduzido a zero. Não entendemos a manipu
lação dos índices dos Fundos de Participação dos Estados
e dos MuniCípios. Assim, Sr. Presidente, como podemos tcile
rar o atraso das migalhas que o Presidente da'República éntre-
ga a título de assistência às frentes de trabalho? '

Sr. Presidente, aqui fica a minha angústia e também o
'meu protesto em nome dos paraibanos e, sobretudo, dos cari
ris, dos homens do sertão, que estão a morrer de fome.

Hoje novos saques ocorreram no Estado da Paraíba, e
não tenho dúvida do que é por causa da fome e da sede.
Neste caso, a responsabilidade é do Governo Federal.

'. O SR. LOURIVAL FREITAs (P1' - AP. Sem' revisão
do orador.) - Sr. presidente, mais uma vez venho à tribuna
para estranhar o comportamento do Senador Esperidião
Amin,. que, em vez de combater a. corrupção, ajudando os
órgãos federais a fiscalizar mais, sintonizando-se com a vonta
de da população brasileira em não mais compactuar com a
corrupção, na verdade combate as pessoas, os Deputados e
os partidos - não apenas o PT, porque não é só o P'I: que
faz investigação - que fiscalizam o Executivo e fazem denún
cias.

Tenho acompanhado denúncias de Deputados de diversos
partidos.. Ora, o combate à corrupção não deve ter uma cor
ideológica, partidária, mas deve ser preocupação de todos
os partidos. E o Senador Esperidião Amin está invertendo
os valores. Em vez de investigar se a denúncia é correta ou
não, S. Ex' se preocupa com quem faz a investigação e a
denúncia.

A imprensa tem denunciado inúmeras irregularidades do
Governo, constatadas na prática. Basta citar o casQ Collor.
Essa é a realidade. Parece-me que a pretensão do Senador
é calar a imprensa e os partidos e inibir a atuação fiscalizadora
do Parlamento, quando deveria preocupar-se em pelo menos
reduzir um pouco - já que eliminar é difícil - a atuação
dos corruptos, que, no meu ponto de vista, representa o grande'
mal deste País.

Enquanto não houver uma consciência nacional de com
bate à corrupção, este País não se verá livre da desgraça
de que é vítima há décadas.

Portanto, manifesto minha estranheza de ver um Parla
mentar tentando inibir, coibir ou intimadar a imprensa e o
Partido dos Trabalhadores no que diz respeito a sua capaci
dade de, recebendo a informação, denunciá-la publicamente,
exigindo sua apuração por parte dos órgãos fiscalizadores.
Essa tem sido a prática do nosso partido e de diversos outros.
Não nos cabe apenas elogiar, mas também incentivar qualquer
cidadão, qualquer servidor público, diante de uma irregula
ridade, vir a público denunciá-la e exigir a sua apuração e
a punição dos culpados.

Parece-me que o Senador pretende calar, inibir a atuação
de fiscalização e de denúncia que tem sido exercida pela im
prensa e por diversos partidos desta Casa.

Era o que tinha a dizer.
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o SR. NEUTO DE CONTO (PMDB - Se. ProIluncia
o seguinte discurso.) -;-'S[. presidente, Sr'" e Srs. Deputados,
ocupamos. mais uma yez a tribllna desta ,Casa para ,d.estacar
como vergonha, como insulto, os aumentos abusivos das,men
salidades em escolas partículares.

Quem, em sã consciência, consegue, sem vitimar, QS ou
,t[os compro111issos,dese).TIbol~ar 25 mil cruzeiros reais por
mês para estudar ou para fazer um filho estudar?

Sr. Presidente, se o ensino particular está instituído de
forma a não permitir que uma pessoa trabalhe e ~stude, pois
ganha menos do que paga, então que se dissolva. E inaceitáv<;1
que este tipo de coisa ac<:mt~ça"e,diga-se, esta é um das
razões por qUe' muitas pe~SOilS'claJllam p0J:ditaqura.

Vejam V. Ex", o Presidente Itamar atacou o,preço dos
remédios, e cada,vez mais remédios sobem acima,da inflação.
O Presidente Itamar se preocupou com o preço das escolas
particulares, e este sobe cada v~zmais em níveis insuportáveis.

Gostaríamos de ver medidas definitivas, colocan,do um
basta aos reajustes absurdos.

Todos sabem que o preço da carne subiu 100% no mês
de julho. E nós não apenas falamos, mas vivemos isto, vivemos
~sta e~plo~ação. E qu~st\o.namos: será reah;ne~~e,ql\e o ~aior
m~1 brasÍl~irq é a p;mupção" é a il)1punidade? Existiria, ~r.

Pr~sidente, maior mal do que a omissão?

O SR. JONI VARISCO (PMDB - PRo Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente,Sr'" e Srs: Deputados,
a Assembléia Legislativa do Paraná, atuante fórum tepresen
tativo do povo das araucárias, vem de tomar posição diante
de dois importantes fatos. O primeiro, de âmbito naCional,
relaciona-se com o alarmanoe índice de acidentes de trânsito
que fazem das estradas e vias públicas brasileiras palco de
tragédias diárias 'em 'que tombam preciosas vidas humanas,
além de vasto saldo de pessoas que fic'am inválidas para sem-
pre. ." , .., -

Sugererri os Párlamentares do meu Est'ado a implantação,
em caráter permanente, de uma campanha de segurança do
trânsito para erradicar um dos mais sérios vícios dos indivíduos
que dirigem veículos motorizados neste País - a deseducação,
a falta de plena consciência de suas responsabilidades para
com a vida e o patrimônio. '

A manifestação do Legislàtivo paranaense aponta para
o crescente temo da população brasileira em utilizar as rodo
vias, especialmente as federais, hoje transformadas em verda
deiros corredores da morte, como é o caso da BR-116, denomi
nada Régis Bittencourt e que liga os Estados dó Paraná e
São Paulo.

Justamente a propósito dessa estrada, que se constitui
na espinha dorsal da estrutura viária das unidades sulinas,
os Deputados Estaduais do Paraná fazem coro com nossos
repetidos apelos às autoridades federais para que seja feita
a sua duplicação.

Solidário com os pleitos da Assembléia Legislativa do
Paraná, faço apelo ao nobre Deputado Alberto Goldmann,
nosso companheiro de bancada do PMDB nesta Casa, hoje
investido das altas funções de Ministro dos Transportes, para
que adote as providências que se fazem necessárias para que
tenhamos, no mais curso espaço de tempo, um programa edu
cativo sobre o trânsito e para que a BR-116 receba os recursos
indispensáveis à construção de uma segunda pista.

Era o que tinha a dizer.

O SR. SÉRGIO CURY (PDT - RJ. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, sem embar-

go de toda a confiança que todos depositamos no Ministro
da FSlzenda, Fernando Henrique Cardoso, o fato é que, infeliz
mente, "uma andorinha não faz verão", e temos a impressão
de que o Ministro parece pregar no deserto.

De fato, a quase totalidade dos empresários vem fazendo
"ouvidos de mer~ador" à pregação e aos apelos de Fernando
Henrique, e para constatar-se' facilmente esse fato basta um
passeio aos supermercados e aos centros de compras.

É- que grande parte das indústrias decidiu fazer reajustes
semanais de preços, pois os mensais já não servem aos seus
interesses.' -

Neste mês de agosto, a carne já subiu 57%; o frango,
37%; o óleo de soja, 35%; os produtos de perfumaria', 38%
e o café 70% (esteno's últimos trinta dias).

Como assinala ô caderno "Negócios e Finanças" do Jor
Dal do' Brasil, edição de 3 do mês em curso, os fabricantes
dós produtos comercializados nos supermercados adotam uma
tática 'de guerrilha: ora pipocam aumentos astronômicos no
setor de perfumaria, ora no segmento de derivados d6 tomate,
num rodízio de tabelas gordas, que vem obrigando o varejo
a negociações diárias.

.. PeIo menos 15% dos produtos que abastecemos super
mercados têm seus preços reajustados quinzenalmente pelos
fabricantes, mas os frios, os laticínios e o óleo de soja aumen
tam semanalmente, enquanto é diário o reajuste da carne,
das verduras, dos legumes e das frutas.

. Os consumidores, com toda razão, estão alarmados, pois
uma' ida ao supermercado significa lá deixar praticamente o
salário de um mês.

Ora, apesar de acreditarmos na Sinceridade do Presidente
Itamar Franco quando manifesta sua revolta em face da cares
tia, suas manifestações não passam de retórica.

. O que importa são os fatos, as ações, e não as palavras:
como diz o velho brocardo latino: res, Don verba.

Neste contexto, desejamos, desta tribuna, cobrar atitudes
concretas do Sr. Presidente da República, a fim de que os
inadmissíveis abusos perpetrados contra a economia popular
sejam coibidos. Não seria o momento de reativar a SUNAB
e de tabela os preços dos produtos essenciais à população?
Será que o comércio e a indústria têm responsabilidade sufi
ciente para viver no regime de liberdade total de preços, como
apregoava o Presidente anterior?

São perguntas que gostaríamos de formular ao Palácio
do Planalto.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. NILTON BAIANO (PMDB - ES. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"' e Srs. Deputados,
a FENABRAVE - Federação Nacional de Distribuição de
Veículos Automotores, comemora eufórica o crescimento
acentuado nas vendas do mês de julho.

Conforme notícia divulgada em jornal paulista, houve
um crescimento de 30% no comércio de veículos em julho
deste ano em relação a igual período do ano passado. Acres
centa ainda aquele periódico que esse cenário otimista é refor
çado pelo fato de que nos sete primeiros meses deste ano
calcula-se que tenha ocorrido um crescimento acumulado de
44,11%.

No entanto, é preocupante verificar que houve um au
mento das vendas sem ocorrer um crescimento na produção,
num ambiente de inflação em alta. Segundo o jornal citado,
houve um decréscimo na produção de veículos de 1,17% de
junho para julho.



16584 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Agosto de 1993

Outro fato digno de comemoração pelos empresários da
área de veículos é o aumento da venda de carros importados
até este mês em relação ao ano passado.

Comemora-se um incremento de cerca de 116% sobre
as importações do ano de 1992. Segundo notícias recentes,
o Brasil conta com 26 marcas estrangeiras, que autorizaram
360 concessionárias. Devido à redução da alíquota de 85%
para 35%, os veículos nacionais mais caros perdem mercado
para os importados, em função do conforto e dos avanços
tecnológicos que oferecem. O modelo Civic da Ronda está
sendo vendido por cerca de 28.900 dólares, o que equivale
ao preço de um Escort XR-3 e é mais barato que um Monza
Classic.

Assim, as montadoras nacionais estão a cada dia aumen
tando suas cotas de importação, como é o caso da Ford, que
a partir de janeiro de 1994 receberá cerca de 350 unidades/mês,
e da Fiat, que trará 1.500 unidades/mês.

Quem está ganhando com isso é o trabalhador, pois nada
mais que 15.000 empregos diretos foram criados, e o consu
midor, que tem mais opções de escolha.

Ressalte-se, porém, um fato desalentador: não estão bai
xando os preços dos veículos nacionais, para concorrer com
os importados. Em outros países a abertura de mercado acirra
a concorrência e faz os preços baixarem. No entanto, a cultura
inflacionária do empresário brasileiro não admite baixar pre
ço, mesmo que seja para vender mais para ter o mesmo lucro.

O que está acontecendo no setor de automóveis deve
ser expandido para outros setores, abrindo-se mais e mais
o mercado para produtos importados, tais como remédios,
eletrodomésticos e máquinas agrícolas.

Rá, pois, necessidade de algo mais motivador que leve
empresários e consumidores à conclusão de que se deve com
bater a inflação, este "monstro" impiedoso que consome os
salários e os recursos dos mais pobres, principalmente.

Era o que tínhamos a dizer Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados..

o SR. VALDIR GAN7JER (PT - PA. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, encami
nhei no início do ano representação ao Ministério Público
Federal pedindo a abertura de inquérito civil público para
apurar a evasão de divisas e a sonegação de impostos no
contrabando de ouro na reserva indígena Yanomami.

O pedido baseia-se em auditoria feita pelo Tribunal de
Contas da União em junho de 1990, que constatou diversas
irregularidades na comercialização do ouro na região, envol
vendo, inclusive, a participação de órgãos públicos como a
FUNAI, a Polícia Federal e a Secretaria da Receita Federal.

A auditoria do TCU apurou, entre outras irregularidades,
que no período de 1978 a 1988 o Departamento Nacional
de Produção Mineral - DNPM, estimou uma produção de
676 toneladas de ouro. No mesmo período a produção oficial
foi de 307 toneladas, o que significa uma evasão de 368 tonela
das de ouro.

A Secretaria da Receita Federal apresentou ao TCU da
dos que enriquecem as denúncias de sonegação de impostos
e de contrabando de ouro no Brasil. Entre 1974 e 1986 houve
uma produção oficial de 237 toneladas de ouro, sendo que
90% dessa produção foi contrabandeada. Ou seja, 214 tonela
das do metal.

O contrabando de ouro na Região Norte do País, além
de constituir uma prática ilícita, transfere para outros países
.as nossas riquezas. E, o que é pior, conta com a conivência

dos órgãos públicos, que, por ironia, têm como atribuição
fiscalizar o patrimônio públicp. Segundo o próprio relatório
do TeU, o Uruguai, que não possui jazidas auríferas em
seu território, é um dos maiores exportadores do metal no
mundo, de onde se conclui que grande parte desse ouro é
extraído no Brasil. .. .

Minha denúncia foi encaminhada ao Procurador-Geral
da República, Aristides Junqueira, no dia 5 de fevereiro de
1993. No dia 22 de abril o Ministério Público Federal enviou
o processo para a Procuradoria da República do Estado de
Roraima, sob a responsabilidade do Dr. Franklin Rodrigues
da Costa. Lá se encontra até hoje.

A partir de denúncias recebidas em meu gabinete, suspei
to que o ouro que sai do Brasil contrabandeado é comprado
por narcotraficantes que vendem o metal no Uruguai, esquen
tando assim o dinheiro do narcotráfico. A partir de 1990 um
fato novo ocorreu: a região noite de Mato Grosso, com am
biente geológico semelhante ao de Tapajós e também uma
produtora de ouro garimpeiro - em escala bem mais reduzida
do que o sudoeste paraense - passou a ser dotada de melhor
infra-estrutura. Os indícios são de que os narcotraficantes
se instalaram na região e compram o metal pagando preços
acima do de mercado. O resultado é que essa região "produz"
majs ouro que o próprio Estado do Pará. Ou seja, o narco
tráfico centraliza a compra de ouro nesses dois Estados para
posteriormente vendê-lo no mercado uruguaio.

O SR. PAULO TITAN (PMDB - PA. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
embora o Estado do Pará seja o maior produtor de ouro
do Brasil, as estatísticas oficiais indicam o Mato Grosso em
primeiro lugar, considerando o fato de grande parte da produ
ção de nosso Estado ser comercializada na cidade de Alta
Floresta, naquele Estado vizinho.

A região do Tapajós, no sudoeste do Pará, sempre foi,
excetuando-se o período de 1980-1983, época do booro de
Serra Pelada, a grande vedete do ouro brasileiro. Em 1981,
por exemplo, quando a produção oficial garimpeira do Brasil
foi de 12,9 toneladas, o Tapajós respondeu por mais da metade
deste total.

No período de 1980 a 1989, enquanto a produção oficial
de ouro nacional alcançava 348 toneldas, o Pará contribuía
com 159,8 toneladas, 46% do total nacional, e o Tapajós
participava com 22% daquele total e 48% da produção do
ouro paraense.

A partir de 1990, um fato novo ocorreu: a região norte
do Mato Grosso, com ambiente geológico parecido com o
do Tapajós e também produtora de ouro garimpeiro em menor
escala, atraiu, com melhor infra-estrutura na comercialização
do ouro, grande fluxo de negócios, além do fato de os insumos
utilizados nas áreas de garimpo serem oferecidos a preços
menores.

Apesar de a Lei n° 7.766/89 prever que o imposto, no
caso o IOF/ouro, deve ser destinado ao Município gerador
da riqueza, no caso do Pará, como grande parte do minério
é comercializado no Município de Alta Floresta, o Estado
fica só com os bolsões de pobreza e miséria, debitando ao
Governo paraense a responsabilidade de arcar com os impac
tos sobre as mazelas ambientais, econômicas e sociais e criando
para o Estado do Mato Grosso economia considerável.

Assim sendo, o Governo do Pará, através da Secretaria
de Estado de Indústria, Comércio e Mineração - SEICON,
deseja implantar na cidade de Itaituba um projeto que vise
à comercialização de ouro em barra - ouro mil. A implan-
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tação do mercado secundário do ouro que envolva as três
vertentes, a fundição, a custódia e a comercialização, trará
ao Pará a criação de uma economia aurífera na região, com
a elevação do bem-estar social e econômico de toda a socie
dade envolvida. Tal clímax fará de Itaituba não só o centro
geográfico, como também o maior centro de comercialização
de ouro da Amazônia.

Pelo exposto, Sr. Presidente, solicito que o Presidente
do Banco Central do Brasil autorize a área técnica do banco
a tomar as providências necessárias à implantação do mercado
secundário do ouro em Itaituba, no Estado do Pará.

Era o que tinha a dizer.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco Parlamentar
- SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~<

e Srs. Deputados, ninguém espera que os estabelecimentos
bancários sejam instituições de caridade, é evidente, mas os
lucros que vêm sendo auferidos pelos bancos nestes tempos
de inflação galopánte e de penúria para a população são,
no mínimo, escandalosos.

Em verdade, numa economia combalida pelo vírus da
inflação, em que a maioria dos segmentos produtivos vêm
amargando prejuízos, os bancos, no primeiro semestre deste
exercício, tiveram lucto maior que em igual período de 1992,
incrementando sua rentabilidade.

A propósito, recentemente a· revista Veja publicou inte
ressante matéria sobre o sucesso dos bancos, registrando que
as quinhentas maiores empresas não financeiras do Brasil tive
ram, em 1992, lucro médio de 2,2% sobre seu patrimônio,
enquanto que os cinqüenta maiores bancos do País alcançaram
o percentual de 9,8%, com perspectivas de aumentar essa
taxa, enquanto a economia nacional encontra-se em franga
lhos.

A mesma matéria da Veja reproduz declaração do Gover
nador do Espírito Santo, Albuíno Azeredo, que diz que ano
passado os principais bancos lucraram mais de 2 bilhões de
dólares e que os grandes bancos são também os grandes sócios
da inflação.

O próprio Presidente Itamar Franco asseverou que é pre
ciso fazer uma reforma do sistema financeiro, para que os
bancos não tenham uma lucratividade abusiva e osjuros pos
sam descer a um patamar mais suportável.

Ora, sem embargo da penúria do povo, há muita gente,
usualmente desprovida de escrúpulos, que está ganhando mui
to com a inflação, e os bancos, como os números não negam,
estão inseridos nesse contexto.

Aliás, até o Gbverno lucra com a inflação, pois as tarifas
públicas são majoradas uma ou duas vezes por mês, não raro
observando-se índice superior ao da taxa inflacionária no pe
ríodo, e o imposto arrecadado também é recolhido com a
devida atualização monetária.

Quem perde mesmo são os assalariados e as empresas
não financeiras produtivas, acompanhadas de agropecuária.

É fundamental, por conseguinte, lutar sem tréguas contra
a inflação, privilegiando os setores produtivos e não os especu
lativos.

Trata-se de um desafio que tem de ser enfrentado, procu
rando-se novas alternativas e, principalmente; fortalecendo-se
a agricultura, com uma política real de juros subsidiados,
a fim de que os que produzem alimentos possam trabalhar
e sobreviver, não sendo asfixiados pelo custo astronômico
do dinheiro.

Evidentemente, Sr. Presidente, não somos contra o lucro,
que é a mola propulsora da economia de mercado, mas é

inadmissível que somente um s.egmento da economia, no caso
os bancos, aufiram lucros el~yados, em detrimento dos de
mais.

Não podemos olvidar que há 35 milhões de pessoas pas
sando fome neste País, e, portanto, impõe-se a atuação cora
josa e enérgica do Governo, que está com a palavra.

Outro assunto, Sr. Presidente.
Em minhas andanças pelo interior do meu Estado, tenho

participado da muitos encontros e muitas reuniões com os
produtores agrícolas, em que sempre se chega a um consenso:
o Brasil tem jeito sim; basta que o Governo fortaleça a agricul
tura, e a economia nacional sairá do atoleiro em que se meteu.

O brasileiro é um trabalhador; homem de fé, acredita
em seu País. Basta que o GÓveni.o, se não quiser ajudar;
não atrapalhe. Tenho constantemente usado esta tribuna para
defender os interesses do homem do campo, porque, defen
dendo-o, faço justiça a uma classe sofrida, que só pensa no
progresso do País.

Porém, é preciso que se reconheça a preocupação do
Ministro Barros Munhoz, da Agricultura, em colocar nos tri
lhos o setor agropecuário do Brasil. Ainda na última semana,
a seu pedido o Banco do Brasil decidiU suspender pelo prazo
de 45 dias todos os processos judiciais que estavam tramitando
contra os agricultores em débito com o banco, relativos a
dívidas que, somadas, alcançam cifra superior a 1 bilhão de
dólare~.

A medida faz parte da implementação do Plano de Safras
de 1993/1994 e prevê e renegociação das dívidas do setor
rural pelo sistema equivalência-produto, com resíduo. O pró
prio Banco do Brasil, através de seu presidente, Alcyr Calliari,
já baixou normas, beneficiando os agricultores cuja inadim
plência resulta de quebra de safras, de. aviltamento de preços
dos produtos ou que tenham sofrido os reflexos de seguidos
planos econômicos editados pelo Governo.

Segundo o Plano de Safra, os débitos dos agricultores
serão renegociados caso a caso, e para aqueles produtores
que comprovarem que não pagaram suas dívidas por absoluta
falta de condições não serão cobradas as multas e as taxas
de inadimplência..O restante do débito - principal mais os
juros - poderá ser transformado em equivalência-produto,
e poderá ser prorrogado o prazo de pagamento.

O Ministro Barros Munhoz, que já foi Secretário Estadual
de Agricultura em São Paulo e conheçe como ninguém as
agruras do homem do campo, está trilhando o caminho certo.

Acredito, como os meus companheiros do meio rural
de meu Estado acreditam, que se depender do Ministro Mu
nhoz a agricultura no Brasil vai ter a sua vez. É o desejo
do meio rural.

o SR. MAURO MIRANDA (PMDB - GO. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf'!' e Srs. Deputados,
como bem caracterizam diariamente os jornais de Goiás, cujos
jornalistas vivem de perto,as questões inerentes ao Estado,
a atuação do Governador Ires Rezende vem merecendo elo
gios da Oposição coerente, pelo muito que tem feito, a des
peito da revolta dos que apostam no quanto pior, melhor.
Temos visto em Goiás uma administração exemplar - como
diversas vezes já ressaltei da tribuna desta Casa - com o
Governador Íris, que, ao que parece, vem realizando milagres,
retirando água das pedras nessa época de tanta dificuldade
econômica e poucos recursos.

A boa filosofia administrativa há muito nos ensina que
o mérito de um bom governo nos parece maior quando se
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enfrenta um período de dificuldade's e se consegue realizar
um' bom trabalho. Com fartura fica fácil fazer obras e realizar
uma boa administração. Administrar bem na dificuldade pro
duz mérito ao administrador, porque exige criatividade, cora
gem e muito trabalho para superar os entraves que geralmente
a falta de recursos oferece.

É assim em Goiás, com Íris Rezende no Governo. Assim
que tomou posse em 1991, enfrentou com garra e audácia
o desmantelo causado por dívidas exorbitantes e o atraso de
cinco meses no pagamento dos salários do funcionalismo.
Após sanar esse problemas, veio 1992, um ano dedicado à

. colocação da casa em ordem, para poder trabalhar melhor.
Este, como o próprio Governador Íris Rezende tem dito,
é '0 ano de ouro de sua administração, culminando com a
realização de inúmeras obras em todos os Municípios do Esta
do, indiferentemente da cpr partidária de seus Prefeitos.

Tanto é assim que Iris hoje é quase unanimidade no
Estado de Goiás, com o nosso partido, o PMDB, recebendo
diariamente a adesão de inúmeras lideranças, Vereadores,
Prefeitos e Deputados de outras siglas, e o Governador Íris
é elogiado por todos. Isso porque trabalha com afinco, visando
ao desenvolvimento do Estado e ao bem-estar da população,
em especial a mais necessitada.

E tranqüilo e enche-me de contentamento falar do Pro
grama Mutirão Permanente da Moradia, que nesses três anos
beneficiou mais de 100 mil pessoas carentes; e também dos
~xcelentes trabalhos do Dergo, que nos dois mandatos de
Iris já asfaltou mais de 5 mil quilômetros de rodovias. E quem
viaja por Goiás vê o excelente estado das rodovias. Um eXem
plo a"ser seguido pelo Brasil.

Irisconseguiu realizar um convênio com o Japão para
custear, com o Governo do Estado, a implantação de mais
de 30 mil instalações elétricas na zona rural. Com isso o Estado
passará a contar com 80 mil propriedades rurais com energia
elétrica. Goiás é um dos poucos Estados da Federação onde
é intenso o combate à sonegação, e só para se ter uma idéia,
a arrecadação do mês de julho de 1993 foi 50% maior que
a do mês anterior. Isso dá a idéia do quanto as pessoa~ confiam
na boa aplicação do dinheiro dos impostos pelo Governo.

E não pára aí o trabalho de Íris. Como medida moraliza
dora, determinou uma economia de guerra no Governo de
Goiás, pagando em dia os funcionários e acabando com a
vergonhosa aposentadoria de 500 mil cruzeiros reais, de ex-go
vernadores milionários. Importantes obras estão sendo reali
zadas, como a construção de escolas e faculdades estaduais
e como a reforma e, em alguns casos, a ampliação de todos
os prédios das escolas estaduais.

Além do mais, está garantindo água tnitada a todos os
Municípios goianos, em muitos deles com a ampliação da
rede de abastecimento e das estações de bombeamento. Nesse
sentido, estão desenvolvendo-se em Goiânia, através da em
presa de saneamento do Estado, a SANEAGO, os trabalhos
para a implantação de um lago artificial de quatrocentos al
queires, que garantirá o abastecimento de água até a primeira
década do próximo milênio.

No setor de esportes e lazer, o Governo do Estado de
Goiás tem dotado praticamente todas as cidades de um ginásio
de esportes, com toda a infra-estrutura, incluindo um palco
para as manifestações culturais e religiosas. Dotou os estádios
dos clubes profissionais da Capital e do interior de modernas
instalações elétricas para a realização de jogos noturnos. Está
também construindo importante centro de cultura e conven-

. ções, de primeira, na Capital.

É interessante falar de um Governo que, sem a contra
partida da União, vai finalizando com coragem, competência
e recursos próprios a quarta etapa da Usina Hidroélétrica
de Cachoeira Dourada, que levará a CELG Centrais Elétricas
de Goiás, a ter uma economia mensal de mais de 10 milhões
de dólares, uma vez que o Estado não precisará mais de com
prar a cara energia de Furnas. Cachoeira Dourada deve ficar
pronta no início do próximo ano.

Já falei aqui do vigoroso trabalho do Governo de Goiás
na criação de diversos distritos agroindustriais espalhados por
todo o Estado e da política de incentivo à instalação de indús
trias em Goiás, considerado hoje como o Estado mais promis
sor, em termos de desenvolvimento, no País, justame!1te por
todo esse trabalho infra-estrutural que o Governador Iris Re
zende está fazendo, inclusive o da duplicação da BR-060,
trecho Goiânia-Anápolis.

Um trabalho desse credencia o Governador Íris Rezende
a almejar passos mais largos e afoitos em relação à política
nacional. Por ser um homem honrado, digno, honesto e traba
lhador e que está acima das picuinhas políticas, tem seu nome
lembrado a todo instante, em meu Estado e fora dele, como
um excelente administrador, apto a exercer o cargo de Presi
dente do nosso País no futuro.

Queremos daqui apelar para os institutos de pesquisa
que atuam no Brasil, como mOPE, Data Folha, Vox Populi,
GaUup e outros, no sentido de que incluam em suas próprias
pesquisas estimuladas, como as que já estão começando a
ser divulgadas nacionalmente, o nome do Governador de
Goiás, Íris Rezende. Temos consciência de que Íris é uma
alternativa viável dentro do PMDB e representa hoje a pers
pectiva de luta e de conquista que tanto o povo brasileiro
deseja.

Íris tem carisma, tem coragem e é extremamente dedicado
ao trabalho de promover o bem-estar do nosso povo. Dentro
do PMDB é uma liderança incontestável e com possibilidades
reais de preencher as maiores necessidades políticas do parti
do. O Brasil precisa de um homem com as suas qualidades,
para poder enfrentar e solucionar seus maiores problemas.
Acredito, pelo que tem feito em Goiás e pelo bom trabalho
à frente do Ministério da Agricultura, que Íris Rezende é
o homem certo para dirigir os destinos do Brasil rumo ao
dese~volvimento que o nosso povo tanto almeja.

E o meu desejo.

O SR. JORGE KHOURY (Bloco Parlamentar - BA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados, o Município de Santa Maria da Vitória, localizado
à margem direita do rio Corrente (afluente do São Francisco),
vem dia a dia consolidando-se como principal pólo de desen
volvimento de vasta região baiana.

Com áreas férteis, clima ameno, pluviosidade regular,
podemos sem exageros afirmar que Santa Maria da Vitória
vem preparando-se para ser o principal centro de produção
rural do Estado, destacando-se a pecuária e a agricultura irri
gada, até o fim deste século.

Faltam-lhe apenas rodovias para o escoamento da produ
ção. No entanto, já há o compromisso do Governador Antônio
Carlos Magalhães de restaurar e pavimentar três importantes
estradas, o que resolverá em definitivo tal problema, inte
grando os Municípios do Vale do Rio corrente aos sistemas
viários estadual e federal, a saber:

a) Santa Maria da Vitória-Bom Jesus da Lapa;
b) Correntina-Posse, em Goiás (BR-349);
c) Javi-Cocos (BR-242/BA-172).
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Com esta notícia, o Prefeito Joaquim Ferreira €ampos,
junto com toda a comunidade loca!, abriu neste domingo a
5' Exposição Agropecuária, que irá até odiá 22, pois chegou
o que faltava: as estradas para escoar a 'produção, que agora
poderá expandir sem limites, pois'terá através dos canais de
escoamento a certeza de mercado sempre ávido para os que
produzem alimentos.

Os processos de concorrência pública feitos pelo Governo
do Estado da Bahia já se encontram 'em fase adiantada, e
este sonho já pode ser considerado realidade.

Parabéns ao Prefeito Joaquim Ferreira Campos, exten
sivos a toda li sua equipe, a quem saúdo na pessoa do Sr.
Raulino Queiroz, pela realização da 5~ ExposiçãO 'Agrope
cuária.

Apesar das dificuldades creditícias, espera-se um bom
movimento, especialmente quanto à melhoria dos rebanhos
bovino, eqüino, suírio e eqüídeo, em franco desenvolvimento
naquela região.

Era o que tinha a dizer.

O SR. AUGUSTO ,CARVA,LHO (PPS - DF. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados,
talvez seja inútil acrescentar mais uma palavra acerca do màs
sacre de que foi vítima o estudante Marco Antônio. já não
é apenas o embate pessoal, de si violento e condenável. Não
é o mero ato mesquinho de vinganç'a, mais que condenável.
São bandos que se agrupam com um objetivo único: matar.

A sociedade em seu conjunto condenou o assassinato,
uniu-se aos pais do menino na sua imensa dor. Mas não teve,
não pôde ter um instante de paz, eis que poliCiais miliúlres,
no dia de ontem, agrediram jov,ens que à noite saíam de,
uma festa, jovens que forám colocados no ônibus utilizado
pelos policiais e ali surrados brutalmente.

Ocorrências dessa espécie, que, em algum dia não muito
distante, já foram consideradas raras, hoje ocupam as primei
ras páginas dos grandes jornais País afora e grande espaço
no noticiário de televisão.

Em Brasília, o Sindicato dos Policiais Civis vai à televisão
e acusa o Secretário de Segurança'de incompetente. O Gover
nador alega, diante do Sr. Ministro da Justiça, que as verbas
destinadas à segurança do cidadão são insuficientes. E o cida
dão, a população, assiste a tudo com desalento, desesperança
'e descrédito.

Não, Sr. Presidente! Não podemos aceitar como argu
mento válido a explicação de que a violência atravessa o País
de ponta a ponta, até porque isso não é a inteira verdade.
Ademais, os assassinos dos meninos da Candelária e os lincha
dores de Marco Antônio não podem ser incluídos naquela
sombria área de miséria absoluta em que vivem mais de 30
milhões de nossos patrícios.

Sim, a fome é a maior das violências, como é violenta
a negativa de terra aos deserdados que somente querem um
pedaço de terra para produzir, e não para especular; violenta
é a recessão que gera o desemprego e, com is:;o, uma criminosa
disponibilidade de mão-de-obra, por vezes especializada; vio
lenta é a inflação que, mês a mês, abocanha mais de 30%
dos salários, sem que estes tenham poder de superá-la, nem
sequer de igualá-la.

Mas se a miséria pode gerar a impunidade - afinal,
não pode ser condenado quem furta para salvar um filho
da morte pela fome - a violência que pretende conter a
violência há de ser punida. Impossível admitir que o cidadão
que sai de casa para o trabalho ou para a escola não tenha
mais a certeza de que pode voltar para casa. Não é mais

possível que em meio de tantas e tantãs preocupaç15es, dessas
que. nos são trazidas pelo viver ,cotidiano" ainda tenhamos
que pôr em dúvida as condições de o Poder Público nos garan
tir o direito à vida..

O País, Sr. Presidente, 'está em crise. Faltam recursos
para os investimentos mais simples, mas é preciso que se
invista não em carros de assalto, em máquinas mortíferas
de repressão, mas numa organização que garanta cada cida
dão, cada filho, cada menor, mesmo com carência de recursos,
mas com o espírito público que anda distante, muito distante
de·nossas autoridades.

Assim, antes mesmo que ,a crise no setor se faça mais
grave" que as autoridades por ela, responsáveis se, reúnam
numa reflexão comum e procurem definir, ccimtodo o critério
e toda a seriedade, seu grau de responsabilidade, para que
nossos códigos de convivência social não sejam diluídos num
mero Código de Hamurabi ainda mais deteriorado, porque
a justiça do dente por dente, olho por olho, acabaria sendo
praticada por cada cidadão revoltado, por cada cidadão que
sinta, mais que a incapacidade, a,irresponsabilidade do Poder
Público ante tais ocorrências hediondas.

Era o que me sentia obrigado a dizer.

O SR. EDÉSIO FRIAS (PDT - RJ. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, está com
pletando 33 anos de existência o Município fluminense da
Paracambi, localizado na região metropolitana do Rio de Ja
neiro.

'Sua história está intimamente ligada ao passado de duas
tradicionais comunas do Estado' do Rio de Janeiro, Itaguaí
e Vassouras, pois seu território é fruio da junção do terceiro
distrito de Itaguaí, denominado déParacambi desde 1911,
com o sétimo distrito de Vassouras, chamado de Tairetá,
mas que durante anos também foi conh~cido como Paracambi.

O primeiro povoado da região chamou-se São Pedro e
São Paulo. Hoje dele só restam algumas ruínas e o cemitério,
conservados pela administração do Batalhão Depósito de Mu
nições, qu~., em tempos recentes, se instalou no local onde
nO passaeflN:steve eretta aquela localidade. Nos dias de hoje,
parte das instituições do Batalhão Depósito de Munições loca
liza-se em território itaguaiense e parte em território paracam
biense.

São Pedro e São Paulo pertencia 'à Fazenda Nacional
de Santa Cruz. Na área floresciam a agricultura e a pecuária.
Tropas e comboios transitavam pelo povoado transportando
cereais, legumes e frutas provenientes de São José do Bom
Jardim, Serra do Matoso, Caçador Velho, Bananal e Itaguaí.

Em meados da centúria passada, a região foi agitada
pela construção da linha férrea, que objetivava alcançar o
Vale do Rio Paraíba, para dele escoar sua enorme produção
cafeeira. Discutiu-se, então, qual o melhor traçado. Existiam
dois planos alternativos, um por Morro Azul, outro por Maca
cos, a Paracambi de outrora.

Cada traçado correspondia a importantes interesses e pos
suía inúmeros defensores. Querendo o plano de Macacos esta
vam a família Farro, todos os fazendeiros situados à margem
do Rio Paraíba do Sul e o poderoso Barão do Rio Bonito.

A opção vencedora foi a por Macacos, cuja estação foi
inaugurada em 3 de junho de 1861, com a presença do Impe
rador. Desde então, a população foi aglomerando-se em torno
da estação ferroviária e abandonando completamente o antigo
povoado de São Pedro e São Paulo. ,

A estação de Macacos firmou-se com a construção em
seus arredores da Fábrica de Tecidos Brasil Industrial. A 23
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de julho de 1870, Francisco de Assis Vieira Bueno, Zeferino
de Oliveira e Silva e Joaquim Dias Custódio de Oliveira uni
ram-se para formar a Companhia Brasil Industrial e decidiram
.comprar a Fazenda do Ribeirão dos Macacos para nela insta
lara fábrica de tecidos de algodão. Pouco tempo depois, a
empresa foi dissolvida, mas graças ao Comendador João Ba
tista Viana Drumond, que se associou aos primeiros sócios,
a fábrica saiu do papel.

Em 1874, a companhia já tinha quatrocentos teares, mas
por causa da dificuldade de mão-de-obra só metade funcio
nava, com operários contratados na Inglaterra e alguns brasi
leiros. Para resolver o problema de recursos humanos foi aber
to um aprendizado para os meninos da localidade.

Em 1875, já funcionavam trezentos teares, com trezentos
operários alemães, vindos de Santa Catarina. O aprendizado
continuava, e, em 1877, todos os teares disponíveis já estavam
em pleno funcionamento. Como não havia combustível, óleo
e eletricidade, todos os motores eram hidráulicos.

Em 1883, durante uma forte tempestade, caiu uma faísca
elétrica na fábrica, que foi destruída pelo fogo. Havia seguro,
pelo que pôde a empresa ser reconstitráda. Por essa époc~,

já eram seiscentos os operários. Para auxiliar, a CompanhIa
Brasil Industrial montou um armazém para suprir as necessi
dades de seus operários, revelando grande sensibilidade social.

Quando da reinauguração da fábrica, em 1885, menos
de dois anos após o fatídico incêndio, esteve presente o Impe
rador pela terceira vez em Macacos, pois já estivera d'outra
feita em visita às instalações da indústria, em 1880. Poucos
foram os lugares de nosso País que registraram a visita do
Imperador e-de toda sua família, como Paracambi. .

O produto da Brasil Industrial era de primeira qualidade
e em 1888 estava tão aperfeiçoado que competia com os simila
res estrangeiros, ficando ela sozinha no mercado. A qualidade
e a quantidade eram de tal ordem que o governo julgou poder
suspender definitivamente a importação. Essa medida admi
nistrativa gerou grande desenvolvimento para o Brasil Indus
trial, que precisou de aumentar o número de operários.

Boa parte do êxito devia-se ao fato de a empresa cuidar
bem da educação, mantendo, além dbaprendiZ!ulú que existia
desde os primórdios, uma escola para crianças e adultos.

À Brasil Industrial devem-se ainda muitos outros bene
fícios para a antiga Macacos: a construção da capela em 1880,
para a qual doou o terreno e o material; a edificação e~

1891 do cemitério de Pindobas, dado em 1962 para a PrefeI
tura, uma vez que o cemitério primitivo ficava a seis quilôme
tros de Macacos;o combate à epidemia de varíola em 1913;
o abastecimento de energia elétrica e água.

Paracambi hoje é cercada por matas esplêndidas, e isto
também se deveu à Companhia Brasil Industrial, que adquiriu
ainda no século passado duas fazendas, donde provinham suas
principais nascentes de água: a fazenda de Felisberto Garc~a

Macedo, no local denominado Cascata, e as terras de BOfJa
Castro, na estrada que liga Paracambi e Engenheiro Paulo
de Frontin.

Em 1891, tal era a prosperidade de Macacos, por causa
da fábrica de tecidos, que se pensou na emancipação, mas
esta não foi alcançada naquele momento, por causa da pressão
dos políticos de Vassouras.

A aútonomia demorou. Foi necessária a chegada de outra
fábrica de tecidos, a Maria Cândida, localizada na Cascata.
Foram necessários também o adensamento' populacional e
o crescimento do comércio. Sobretudo, foi indispensável a
união da liberdade do povo trabalhador da velha Macacos.

Assim, em 8 de agosto de 1960, surgiu o Município de
Paracambi, ao qual saúdo com efusão pela passagem de sua
efeméride máxima, ao mesmo tempo em que parabenizo seu
povo e suas autoridades por seus êxitos passados e presentes.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados.

O SR. COSTA FERREIRA (PP - MA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
o dia ·12 de agosto é a data magna da igreja Presbiteriana
do Brasil, cuja presença em nossas plagas data de 1859, quando
aqui chegou o missionário Ashbel Green Simonton, enviado
pelos presbiterianos norte-americanos. .

No ano seguinte ao de sua chegada, o Revendo. SImonton
já pregava em português e em 186~ f~md.o~ no Ri? deJa~eif(?,
com a cooperação de três outros mISSlOnanos, a pnmeIra IgreJ~

presbiteriana do Brasil, a Igreja Presbiteriana do Rio de JaneI
ro, hoje também conhecida como Catedral Presbiteriana.

Os presbiterianos foram os responsáveis em 1864, pela
publicação do primeiro jornal evangélico em nossa Pátria,
chamado "Imprensa Evangélica". Na atualidade, milhares de
jornais e revistas circulam nos arraiais evangélicos, inspirados
na pioneira "Imprensa Ev~ngélica:'. .. . .'

Em 1867, os presbitenanos cnaram o pnmeIro semmano
evangélico na América do Sul.

Em 1888, já contavam os presbiterianos com vinte ~issio

nários e doze pastores nacionais. Naquele ano, orgamzaram
no Rio de Janeiro o seu primeiro sínodo.

O trabalho presbiteriano se desenvolve~ c?m grande ~u

cesso Delo interior do País, para o que contnbUlu de maneIra
origin~l e independente José-Manuel da Conceição, o pnrneiro
padre convertido ao protestantismo no Brasil.

A Igreja Presbiteriana do Brasil espalhou-se po~ todo
o território nacional, possuindo hoje milhares de comumdades
e um número muito expressivo de membros.

Os presbiterianos têm atuado t.ambém ~~ forma decisiv~

no campo da educação e da ação SOCIal e partICIpado de maneI
ra relevante em todos os grandes movimentos que têm reunido
os evangélicos no Brasil. '

Congratulo-me com a Igreja Presbiteriana do Brasil pela
passagem do 12 de Agosto e parabenizo-a pela ~ontribuição

significativa que tem dado para a transformaçaq de nosso
amado país.

O SR. MAX ROSENMANN (PDT - PRo Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
os Ilhéus do Rio Paraná, desalojados de suas terras em 19~1

quando o Governo Federal autorizou a Eletrosul a cons~rUlr

a Barragem de Ilha Grande, no Município de Guaíra, precI~am
ser indenizados para que haja redenção de um problema cnado
há mais de uma década e até agora sem solução.

A obra da Hidroelétrica de Ilha Grande foi idealizada
em 1980, durante o Governo João Figueiredo, autorizad~ em
1981 mas nunca chegou a ser realizada, apesar de os agncul
tore; que viviam na região terem sido desalojados.

A responsabilidade pela indenização dos agricultores que
viviam na região de Ilha Grande seria da Eletrosul, respon
sáveis também pela obra, mas a Eletrosul desistiu do projeto
em 1990. Desde então, a direção da itaipú Binacional assumiu
a responsabilidade de fazer com que as cerca de 1200,famílias
que perderam suas terras, casas e lavouras sejam ressarcidas
dos prejuízos.
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Na época, a Eletrosul chegou a indenizar 120 famílias,
mas a grande maioria está há dez anos e~pe'ràndo péla 'indeni
zação.

A maior parte dos agricultores que. yiyiam no arquipélago
do Rio Paraná eram posseiros, mas nos anos 80, com a extinção
do Parque Nacional para a construção da Hidroelétrica de
Ilha Grande, esses colonos receberam títulos de propriedade
que precisam ser respeitados e indenizados da mesma forma
como ororreu para a construção da Itaipú Binacional, entre
1974 e 1978, quando foram desapropriadas. 5.344 hectares.
Naquela época houve negociação direta com 98% dos proprie
tários; os outros 2% resolveram o problema por meio de
processos judiciais.

Em 1982" quando a Hidroelétrica de Itaipú começou a
funcionar, a Agua represada no Lago de Itaipú inundou parte
das Ilhas do Rio Paraná que ficam ao norte do Município
de Guaíra, mas a Itaipú Binacional, embora agora assumindo
a responsabilidade de negociar com os Ilhéus as indenizações
pertinentes, não tem qualquer responsabilidade legal sobre
a área, uma vez que a construção da Hidroelétrica de Ilha
Grande resolveria o problema do remanso do Lago de Itaipú.
Essa nova hidroelétrica e toda a infra-estrutura para a sua
construção - desapropriações inclusive foram delegadas à
Eletrosul.

No dia 19 de julho passado, o desânimo dos Ilhéus e
de suas famílias que esperam uma solução há tanto tempo
ganhou nuanças de desesperos, e quase duzentos colonos e
agricultores da região ocuparam por 72 horas a sede brasileira
da Itaipú Binacional em Curitiba.

Foi uma decisão extremista para tentar respostas concre
tas e, parece, surtiu efeito. Pela primeira vez, nesses mais
de dez anos, os Ilhéus voltaram para suas casas com uma
boa perspectiva de solução para seu problema.

O Direitor-Geral brasileiro da Itaipú garantiu a apresen
tação de um cronograma de atividades referentes à avaliação
e extensão dos prejuízos, incluindo aí a possibilidade de devo
lução de terras a boa parte das famílias desalojadas, uma
vez que a Hidroelétrica de Ilha' Grande não mais será cons
truída, e indenização para aquelas que, tiveram suas terras
atingidas pelo remanso do Lago de Itaipú.

No último dia 2 de agosto, o Diretor-Geral da Itapiú
no lado brasileiro, Francisco Gomide, apresentou um crono
grama para, em noventa dias, a avaliação de situação, o levan
tamento topográfico e a análise conjunta com o Incra, Minis
tério das Minas e Energia, Eletrocul e Conselho de Segurança
Nacional. Cumprida essa etapa, os Ilhéus começarão a ser
indenizados.

Preocupado com a situação dessas famílias e na condição
de Deputado Federal, acompanhei as negociações e acredito
que o assunto esteja bem encaminhado, mas estou pronto
a lutar a favor dos Ilhéus, para que os mais de dez anos
que esperaram não sejam reprisados em razão de entraves
burocráticos ou quaisquer outras justificativas que impeçam
a concretização da promessa de ressarcimento ou devolução
das terras.

São quase duas mil famílias que tiveram seu trabalho
e seu meio de sobrevivência prejudicados pela intenção de
construir a Hidroelétrica de Ilha Grande e pelo remanso do
lago da Hidroelétrica do Itaipú. Essas pessoas precisam rece
ber um tratamento digno à sua justa reivindicação de ser
indenizados.

O Governo brasileiro precisa encontrar uma solução clara
para essas famílias, porque uma década de prejuízos, sofri-

menta e aumento do grau de miserabilidade é tempo demais.
A solução prometida pela direção brasileira da Itaipú Bina
cional deve acontecer na proporção dos prejuízos que agora
começam a ser tecnicamente avaliados. Mas se espera também
que a situação criada para os Ilhéus do Rio Paraná sirva de
exemplo para as demais obras que venham a ser realizadas.
Nenhum resultado é verdadeiramente positivo se estiver fir
mado em prejuízos sociais.

A modernidade e o desenvolvimento são caminhos obri
gatórios para todos os países, mas os ônus pessas metas não
podem ser deixados para a população. É preciso estabelecer
projetos sérios, planilhas de trabalho e critérios que possam
ser cumpridos sem prejudicar a sociedade. O saldo de obras
de uma hidroelétrica ou de qualquer outro projeto da União,
dos Estados e Municípios precisa prever o equacionamento
de problemas sociais. O Estado, no caso de Itaipú e Ilha
Grande, tem a obrigação de indenizar os Ilhéus. E eu estarei
acompanhando os acontecimentos e cobrando tudo o que for
necessário para conseguir os resultados esperados.

o SR. VIRMONDES CRUVINEL (PMDB - GO.Pro
nuncia o seguinte discurso.) - SI. Presidente, Sr'!' e Srs. Depu
tados, muito mais do que de palavra,s e promessas, o Brasil
está precisando mesmo é de muito trabalho, de ação, de atitu
des concretas que tenham por objetivo o desenvolvimento
sócio-econômico.

Felizmente, nem todos só reclamam da crise e criticam
o governo: atuam e investem para promover o progresso do
País.

Nesse contexto se insere, em nosso Estado de Goiás,
o Município de Goianira.

Situado em local privilegiado, a apenas dezoito quilôme
tros da Capital do Estado, Goianira está em franco desenvol
vimento.

Sua população, em 1980, era de 18.272 habitantes, sendo
14.426 na área urbana e 3.846 na zona rural.

A cidade é servida pelo sistema de eletrificação da Celg
- Centrais Elétricas de Goiás e dispõe de eficiente via de
acesso, a BR-070.

Goianira dispõe de excelente sistema público de abasteci
mento de água e limpeza pública que atende à maioria de
sua população.

No que diz respeito à economia local, o Município tem
no comércio a atividade que recruta a maior parte da Popu
lação Economicamente Ativa, com ampla rede de estabele
cimentos comerciais.

Quanto às atividades industriais, há grandes perspectivas
de amplo desenvolvimento. E é sobre esse aspecto que deseja
mos reportar-nos nesta oportunidade.

Em verdade, é preciso ressaltar que instalar ou ampliar
indústrias em Goiás, particularmente em Goianira, é um exe
celente negócio, devido às vantagens e aos benefícios ofere
cidos pelo Governo do Estado e pela Prefeitura Municipal.

Entre tais benefícios estão o financiamento de 70% do
ICMS gerado pela empresa, a isenção de tributos municipais,
a realização de serviços de terraplenagem e a infra-estrutura
básica necessária ao projeto.

São atrativos importantes para um Município com grande
expansão urbana, proporcionando excelentes condições de
rápido retorno do investimento realizado.

Tais vantagens, certamente, assegurarão grande desen
volvimento sócio-econômico para Goianira e todo o Estado
de Goiás.
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Com a palavra os empresários realmente empreendedo-
res.

Era o que tínhamos a dizer.

o SR. DÉRCIO KNOP (PDT - Se. pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, um dos
maiores desafios que se apresentam aos gestores da economia
brasileira é o escândalo da sonegação fiscal. To.do mês, bilhões
de cruzeiros reais deixam de ser recolhidos aos cofres públicos,
verdadeiro crime que se comete contra uma nação desmora
lizada pela fome, dizimada pela pobreza que a condena a
um futuro de miséria e sofrimento. Calcula-se que, para cada
cruzeiro real de imposto pago, 1,2 é sonegado pelos brasileiros
sobre os quais justamente por se encontrarem no topo da
pirâmide social, pesa a humilhante condição em que sobrevive
o povo. mesmo as economias do Primeiro Mundo, firmes
e prósperos, talvez não resistissem a tamanha fraude. Faça-se,
então, idéia da nossa, instável e pequena, submetida a toda
sorte de pressões e interesses.

Por mais bem intencionado que se mostre o Executivo,
a sangria fiscal só será estancada com ações objetivas e rigoro
sas. "Vamos combater a sonegação com todos os instrumentos
legais que tivermos", garante o Secretário da Receita Federal,
Osíris Lopes Filho. O primeiro desses instrumentos, parece
nos, é a Auditoria Fiscal do Tesouro Nacional, há anos imobi
lizada por um déficit de pessoal que praticamente inviabiliza
o seu desempenho. Das 15 mil vagas de auditores previstas
na Lei n9 8.383, apenas 5.300 encontram-se de fato preen
chidas. Desse total- irrisório, diga-se de passagem, conside
rado o universo fiscal da economia brasileira - somente 1.600
auditores trabalham na fiscalização externa. Dessa forma, a
cada um cabe controlar nada menos que 18 empresas. Com
tão pouca gente, o combate à sonegação fiscal fica limitado
à cobrança administrativa de 600 empresas, embora a Receita
tenha conhecimento de que mais de 2 mil comentam irregula
ridades.

Não se justifica, assim, que ainda não se tenham nomeado
todos os candidatos aprovados na primeifa etapa 1i&concurso
público para auditor fiscal do Tesouro Nacional, realizado
em dezembro de 1991. A ele submeteram-se 108 mil candi
datos de todo o País, dos quais 5.312 lograram aprovação.
No dia 5 de fevereiro passado, o então Ministro da Fazenda,
Paulo Haddad, fez publicar a Portaria n9 77, que convocava
os candidatos classificados no qüingentésimo primeiro ao milé
simo qüingentésimos lugares a se apresentarem para a segunda
etapa do concurso, o curso de formação ministrado pela ESAF
- Escola de Administração Fazendária. Previsto para 31 de
maio, o início do curso foi prorrogado para 14 de junho.

Empossado o atual Secretário da Receita Federal, a
ESAF, para surpresa de todos, publicou edital em 7 de junho
comunicando o adiamento do curso de formação de auditor
fiscal do Tesouro Nacional "para" data a ser posteriormente
informada". Um dos motivos alinhados foi a greve dos servi
dores públicos federais que estaria prejudicando o encaminha-

"mento normal dos preparativos para o treinamento. Encerrada
a paralisação ~ passados mais de dois meses desde que foi
adiado, não vemos por que não concluir o processo de seleção,
com o que, é bom lembrar, continuariam ociosas 8.200 das
15 mil vagas para auditor fiscal criadas por lei.

Urge, Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, dotar a Re
ceita Federal de recursos humanos e de condições materiais
para que cumpra o importantíssimo papel que lhe cabe na
recomposição da economia brasileira. Segundo técnicos da

própria Receita, se as 115 mil pessoas que sonegam o Imposto
de Renda e as 300 mil que deixaram de apresentar a declaração
fossem chamadas à responsabilidade, filas quilométricas cres
ceriam à porta de todas as delegacias estaduais sem que hou
vesse, por fal!a de pessoal, a menor condição de atender aos
notificados. A sombra da eficiência e confiantes na impuni
dade, poucos se julgam na obrigação moral de recolher aos
cofre"s públicos o que é devido. Não se pense que nos países
desenvolvidos o rigoroso pagamento de impostos se deva à
absoluta honestidade pessoal, ao sentimento elevado da cida
dania, à preocupação dos ricos com a penúria do próximo.
Todos pagam porque sabem que, descobertos no crime, serão
julgados, condenados e dificilmente escaparão da cadeia, ao
contrário do que ocorre em certos paraísos tropicais... Para
que se tennha idéia, os Estados Unidos dispõem de 150 mil
fiscais, e a França, de 75 mil, que vivem· a escarafunchar
as contas de todos os contribuintes, do dono da empresa ao
operário mais modesto, à procura de erros, punidos com mul
tas milionárias e, quase sempre, com alguns anos de prisão.

Essa também deveria ser a regra no Brasil. Identificados
os sonegadores e cobrados os débitos, não precisaria o Gover
no," sempre que aumenta o rombo no Tesouro, acrescer a
já escorchante carga tributária que impõe à sociedade brasi
leira. Justifica-se, dessa forma, o interesse com que apelamos
ao Ministro da Fazenda e ao secretário da Receita Federal
para que, o mais rapidamente possível, chamem os aporovados
no concurso público para auditor fiscal do Tesouro Nacional.

•Pondo a sua competência e honestidade a serviço do Brasil,
temos certeza de que esses técnicos contribuirão significati
vamente para a recuperação da economia nacional.

o SR. JACKSON PEREIRA (PSDB - CE. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados,
a imprensa tem dado destaque ao trabalho sério do Ministro
Antônio Brito no Ministério da Previdência Social. No entan
to, esse quadro não invalida que se analise melhor essa área
governamental. Pelo contrário, é preciso que a sociedade saiba
a verdadeira realidade da Previdência, principalmente em rela
ção aos trabalhadores rurais e pescadores.

Muitos são os problemas detectados nesses setores. Deles
sou testemunho porque, quando estou no Ceará, grande parte
do meu tempo é dedicado a reuniões com os Sindicatos dos
Trabalhadores Rurais, a Colônia dos Pescadores, com os ve
lhos e deficientes. Posso, pois, com conhecimento de causa,
tecer meus comentários a esse respeito e apontar as mazelas
de um sistema previdenciário que, ao longo dos anos, tem
dado um tratamento de cidadão de segunda classe a quem
dele depende. E nisso não há qualquer culpa do Ministro
Antônio Britto. A ele cabe a árdua tarefa de reparar esse
histórico de equívocos e desrespeito à cidadania.

O atendimento, principalmente no interior, deixa muito
a desejar. São poucas as cidades que têm posto do INSS.
O restante é assistido pela ECT, a qual, nem sempre, tem
a estrutura necessária para dar uma melhor assistência aos
segurados. Isso se agrava porque o INSS comete constan
temente lapsos como, por exemplo, asuspensão de benefícios
por erro da DATAPREV ou porque, suspeitando de fraude,
faz com que humildes velhinhos ou inválidos paguem o amargo
preço do descontrole da Previdência. Quando esses benefícios
são reativados - e isso demora - o pagamento é feito sem
qualquer correção, acarretando irreparável prejuízo.

Os segurados rurais e pescadores, na maioria dos Muni
cípios cearenses, por falta de postos do INSS, são obrigados
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a longos deslocamentos, uma vez que na ECT só podem enca
minhar pedidos de aposentadoria e pensão ou outros de paga
mento continuado (auxílio-doença, auxílio por acidente do
trabalho, renda mensal vitalícia, etc). Os demais (auxílio-fu
neral ou natalidade, por exemplo) somente são pagos nos
postos da Previdência, quando também deveriam ser reque
ridos e pagos nas agências da ECT. Como isso não ocorre,

. o auxílio-natalidade, pelo custo do deslocamento, termina fi
cando, em muitos casos, de valor inferior ao que é gasto
para obtê-lo, o que é injustificável.

Normalmente, as agências da ECT ficam sem material
para proceder ao atendimento dos segurados, daí por que
centenas de beneficiários terminam ficando impedidos de en
caminhar sellS requerimentos. Isso se agrava quando, 'além
da demora, a ECT, em certas localidades, devido à grande
demanda, limita o número de atendimentos diários, o que
enseja a morosidade no encaminhamento dos requerimentos,
numa espera que, em muitos casos, chega a ser desumana
em face da premente necessidade dos beneficiários.
. Milhares são os recursos pendentes de julgamento por
parte das Juntas da Previdência, as quais não têm a mínima
condição de acelerar suas análises, fazendo com que, por me
ses e meses, fiquem os prejudicados sem qualquer solução.
Além da falta de pessoal, percebe-se que não há interesse
em se resolver os problemas, numa triste maneira de a Previ
dência conter seus gastos.

O auxílio-funeral, lamentavelmente, mesmo de valor irri
sório, não vem sendo pago ao trabalhador rural, quando,
na verdade, este é um direito de todos. Com relação aos
aposentados e pensionistas, somente os que recebiam o bene
fício antes de julho/91 são contemplados, numa inaceitável
discriminação.

Em julho último, o INSS, inacreditavelmente, expediu
circular impedindo de aposentadoria a mulher trabalhadora
rural cujo marido não seja também trabalhador rural. Uma
ilegal discriminação em relação à mulher, uma vez que o
caso inverso é admitido. Devido a essa decisão, inúmeras
mulheres estão tendo seus benefícios negados. O caso é tão
gritante que nem o requerimento chega a ser aceito.

Alegando falta de verba, muitas pesquisas não são feitas,
permanecendo então os processos pendentes de apreciação,
o que deixa muita gente necessitada sem o tão sonhado bene
fício.

A lei assegura uma ajuda de custo a todo segurado quando
este fizer deslocamento de uma cidade para outra para atender
ao chamamento da Previdência, como é o caso de uma perícia
médica ou tratamento. Mas isso não vem sendo pago.

Muitos são os trabalhadores rurais que não encaminham
pedido de auxílio-doença ou por acidente do trabalho devido
à burocracia, como é o caso da homologação da Promotoria
Pública, o que também é exigido quando de outros requeri
mentos. Isso tem ocasionado o maior transtorno. É preciso
que, o quanto antes, essa exigência seja revista.

No período de outubro de 1988 a agosto de 1991, o INSS,
alegando falta de regulamentação, não cumpriu a Constituição
e somente pagou meio salário mínimo a aposentados e pensio
nistas considerados segurados especiais. Por ser um dispositivo
constitucional auto-aplicável, estou lutando para que todos
os prejudicados recorram à Justiça. Por meu intermédio, cerca
de 20 mil processos já estão sendo encaminhados à Justiça
Federal. Esta é uma causa ganha, uma vez que, além dos
aspectos legais, o INSS não tem nem como contestar tantas
ações. Ressalte-se que o Tribunal Superior da Justiça já se

pronunciou favoravelmente a essa reivindicação. Em números
de hoje são devidos cerca de 55 mil cruzeiros reais por benefi
ciário. Registre-se que muitos segurados .da área urbana que
têm renda mensal vitalícia também deveriam ter recebido o
salário mínimo, mas este foi negado com base na mesma alega
ção.

A Constituição de 1988 também garantiu aos deficientes
pobres o recebimento de um salário mínimo, o que a Previ
dência não cumpre, afirmando que falta uma lei para regula
mentar a matéria. Em 1991, apresentei projeto cuja tramitação
infelizmente tem sido muito lenta. Para resgatar mais esse
débito do GovenlO com a cidadania, estou participando de
um outro "mutirãQ jurídico", levando à Justiça federal inúme
ras ações em defesa de um direito líquido e certo de cegos,
aleijados, doentes mentais e portadores de outros tipos de
deficiência.

Como se pode perceber, a situação da Previdência é caó
tica e exige que o Congresso Nacional e os gestores da máquina
pública tratem com seriedade esse problema. f\ simples alega
ção de que não há dinheiro não satisfaz. E preciso que o
governo busque, competentemente, alternativas para recpm
por seu caixa, a fim de cumprir o que rezam a Constituição
e a legislação vigt)nte.
. Apelo ao Ministro Antônio Britto para que constitua

um grupo de trabalho para analisar todas as questões abor
dadas por mim agora, de modo especial no tocante aos aspec
tos jurídicos, uma vez que, mesmo ciente das dificuldades
financeiras da Previdência, não posso desconhecer o direito
que têm os segurados rurais, urbanos e da renda mensal vitalí
cia de ver preservado um direito garantido na Constituição
quanto ao recebimento do benefício de valor não inferior
ao salário mínimo. Penso, inclusive, em propor, por meio
de projeto de lei, se cabível, que o governo pague em 24
parcelas mensais essa diferença, de forma que evite as deman
das judiciais que por certo ocasionarão o ônus da condenação
judicial relacionada a honorários advocatícios.

Quero ainda, trazer minha preocupação com o fato de
que os b~lwficiários"correm o risco de ser contemplados com
o crédito proveniente de seu direito previsto na Carta Magna.
Entretanto, em alguns casos, a ele não têm acesso, em face
da ação de maus profissionais, como chegou a ser constatado
em algumas ações do FGTS. Sobre isso, já alertei os Sindicatos
dos Trabalhadores Rurais do Ceará, os quais devem, a meu
ver, ter o controle dessas ações judiciais, saber quem deu
procuração a quem, visando, no futuro, a proceder, se for
o caso, ao levantamento da posição dos processos junto à
Justiça Federal, coibindo, com esse acompanhamento, os rece··
bimentos sem o correspondente resgate aos favorecidos.

Finalmente, quero afirmar minha confiança na sensibi
lidade do Presidente Itamar Franco em relação às causas so
ciais. Sei que, tomando ciência dessa triste realidade, S. Ex'
será um dos principais interessados em buscar uma alternativa.
Afinal, colocar a Previdência no rumo certo, além de ser
um obstinado trabalho do Ministro Antônio Britto, deve ser
também uma decisão do governo, inclusive com a participação
desta Casa.

Era o que tinha a dizer.

o SR. MATHEUS IENSEN (Bloco Parlamentar - PRo
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados, retorno a esta tribuna com minhas preocupações,
já antes manifestadas, com relação aos acidentes que se repe
tem na BR-116, no trecho entre São Paulo e Curitiba. Nesse~
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últimos dias, dezenas de vítimas fatais se somaram a centenas,
. talvez milhares, de outras que, ao longo dos anos têm perecido
naquela estrada, já cognominada de "Rodovia da Morte".

Todos sabem da necessidade de se duplicar aquele trecho.
Entretanto, o descuido, a desídia, o desinteresse, a falta de
atenção do Governo Federal, tudo tem contribuído para que
a rodovia permaneça como já está há mais de trinta anos,
sem obras de conservação, de restauração, de melhoria do
tráfego nos pontos chamados críticos e, 'sobretudo, com sua
única pista de rolamento com faixas em sentidos opostos de
mão e contramão.

Digo, Sr. Presidente, sem medo de errar, que a omissão
do Governo em relação ao trecho referido da BR-116 é absolu
tamente criminosa, devendo a União responder por todos
os sinistros nela ocorridos, pois trata-se de rodovia de jurisdi
ção federal.

Espero que a demagogia em torno deste assunto não
continue sendo cultivada pelo Governo Federal, que a cada
acidente mais grave anuncia a duplicação da rodovia, para,
logo em seguida, esquecer-se do compromisso assumido.

Penso mesmo, Sr. Presidente, que o Governo, donos
das rodovias perigosas e inseguras, não tem cuidado com o
devido respeito das vidas humanas que se utilizam daquelas
vias federais.

Ouso dizer, sem reservas de emoção, que o Departa
mento Nacional de Estradas de Rodagem é o maior homicida
brasileiro, contando com a conivência do Ministério dos Trans
portes. E mais: acumpliciados com esse quadro nefasto estão
aqueles que, ao longo dos anos, sempre se negaram a liberar
as verbas que, no Orçamento da Umão, se destinavam a obras
nas rodovias federais.

Se um trabalho de pesquisa for feito nas leis orçamen
tárias, verificar-se-á que o maior volume de contingenciamen
to ocorreu nas parcelas destinadas ao parque rodoviário nacio
nal. E isso é grave, ocasionando sérios danos aos usuários,
com reflexos negativos sobre a economia nacional.

Nunca os Orçamentos da União omitiram recursos, nos
últimos anos, para a duplicação da BR-116 em seus trechos
paulista e paranaense. Entretanto, jamais foram liberadas,
pelo Poder Executivo, aquelas dotações. E agora percebe-se
mais nitidamente que as conseqüências são trágicas.

Assim, Sr. Presidente, é de sé pedir ao Poder Executivo
que não cometa os mesmos equívocos de Governos anteriores.
Antes, libere os recursos e mande duplicar aquele trecho,
salvando vidas e respeitando o direito de sobrevivência de
todos os usuários da BR-116.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados.

O SR. FRANCISCO SILVA (PP - RJ. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
Volta Redonda é um dos menores Municípios fluminenses,
mas ao ~esmo tempo é um dos que mais contribuem para
a prospendade da terra cortada pelo majestoso rio Paraíba
do Sul.

Marco na luta pelo desenvolvimento brasileiro, Volta Re
donda durante muito tempo teve uma vida político-adminis
trativa agitada por inúmeras mudanças. .

O Distrito de Volta Redonda foi pela primeira vez criado
em 1890, sendo extinto dois anos depois. Em dezembro de
1922, foi novamente criado e extinto um mês depois. Final
mente, a 23 de outubro de 1926, foi restaurado o Distrito
de Volta Redonda, com território desmembrado dos Distritos
de Barra Mansa e São Joaquim.

Volta· Redonda deve seu grande progresso à instalação
em suas terras da Usina da Companhia Siderúrgica Nacional,
em 1941.

Hoje um centro importante da economia brasileira, Volta
Redonda sabe aplicar bem os recursos gerados por sua indús
tria e seu comércio. Volta Redonda possui um avançado siste
ma educacional, sendo que tanto as redes oficial como a parti
cular apresentam alta qualidade, despontando entre os edu
candários de relevo o Colégio Batista.

O atendimento médico-hospitalar é também dos melhores
do País, assim como a rede sanitária é das mais bem equipadas.

Cidade bem planejada, tem procurado fornecer à popu
lação boas condições de vida, o que tem conseguido.

Povo trabalhador, ordeiro e competente, os habitantes
de Volta Redonda, hoje 220.086, têm respondido aos apelos
de suas autoridades no sentido de fazer de Volta Redonda
uma cidade moderna e próspera.

Ao ensejo do trigésimo nono aniversário de criação do
Município de Volta Redonda, cumprimento seu povo e suas
autoridades pela efeméride, augurando-lhes muita prosperi
dade.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO (PDT - RI. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Depu
tados, mais uma vez neste ano ocupamos esta tribuna a fim
de alertar a Casa sobre detalhes importantíssimos da privati
zação da ponte que o povo sagrou Rio-Niterói, de incalcu
lável relevância para o Estado do Rio deJaneiro, e da cobrança
de pedágio.

Não é demais repetir que fazemos este alerta devido ao
descaso do DNER com a ponte e à demora em investir na
sua conservação, indispensável para a segurança dos usuários.
Alertamos sobre a necessidade da fixação de um pedágio justo
e que o povo possa pagar sem sacrifício; da extensão às Prefei
turas ou a outros órgãos públicos da administração e cobrança
do pedágio, soma fabulosa e capaz de resolver todos os proble
mas. Entretanto, interesses outros conduziram o desfecho à
licitação programada. E hoje aqui estamos para manifestar
estranheza pelas declarações do Ministro dos Transportes,
que surpreendentemente vem de declarar que a empresa ou
a concessionária que vencer a concorrência para a exploração
do pedágio na Ponte Rio-Niterói não vai precisar desembolsar
seu capital para a recuperação imediata da obra, pois o Gover
no, através do BNDES, vai emprestar, textualmente, "quase
a fundo perdido", os 150 milhões de dólares necessários ao
empreendimento.

Ora, Sr. Presidente e caros Colegas, o próprio Ministro,
em suas declarações anteriores, no decorrer da regulamen
tação do assunto, deixou claro que os recursos para esse fim
deveriam ser próprios:

Incrível conclusão: se o Governo pode liberar essa respei
tável quantia para financiar a vencedora da concorrência, por
que não destinar recursos ao DNER e assumir a responsa
bilidade pela manutenção e conservação dos 14 quilômetros
da ponte, utilizando o dinheiro do pedágio? A interrogação
não pode deixar de ser ampliada, pois a imprensa noticiou
que a cobrança não seria iniciada antes de feita a recuperação
da ponte; e como explicar o financiamento anunciado?

Ao que tudo indica, o vencedor da licitação deverá pagar
a dívida de forma módica e ainda com o que for arrecadado
ou recolhido do usuário. O pobre povo é que paga a conta.
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É preciso esclarecer o modernismo das fórmulas esdrú
xulas dessa história. É preciso ficar' claro que a sociedade
não é contra a privatização, mas deseja ver resguardados os
interesses do povo.

Recapitulamos, Sr. Presidente e Caros Colegas, que não
basta destinar recursos para a execução do programa rodoviá
rio. O povo precisa saber, nós precisamos indagar que risco
vai sobrar para os que receberem de mão beijada (já que
a receita astronômica está mais do que garantida) apenas a
tarefa de manter a ponte em boas condições de operacio
nalidade.

Ao se concretizar o programado, é preciso exigir contra
tualmente de quem ganhar a concorrência que repasse o finan
ciamento concedido à população, reduzindo ao máximo o
preço do pedágio, condição que a sociedade impõe e pela
qual estamos lutando.

Era o que tínhamos a dizer.

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT - RJ.Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados,
caí a máscara daqueles que na sua maioria pertencem aos
setores mais privilegiados e que insistiam, até então, em atri
buir aos negros, pobres e favelados todos os males da violência
urbana que assola a sociedade brasileira.

Na verdade, a violência nunca foi um estado exclusivo
de perversão nos setores menos favorecidos. Sempre esteve
presente em todos os estados sociais. A diferença é que o
delito praticado pelos desafortunados é exposto e rigorosa
mente punido dentro da ordem e da lei. O negro ou o pobre
têm a punição e o rigor da justiça de maneira rápida e ágil.
Os foras-da-lei integrantes dos setores abastados vivem soltos,
livremente, sem qualquer receio de serem punidos por esta
mesma lei.

O atropelamento da jovem Ana Lúcia, de dezessete anos,
praticado por um dos filhos do Governador de Alagoas; o
massacre do estudante Marco Antônio, em Brasília, por filhos
de classe média; a morte da estudante deficiente visual em
Brasília, ocasionada por uma médica imprudente no trânsito,
são amostras mais recentes do retrato de certos segmentos
das classes mais privilegiadas, que persistem em viver impune
mente a vida, sem lei e sem limite.

Somos dois brasis. De um lado, a ordem institucional
impõe a lei, a força e o medo aos menos favorecidos. O
povo pobre, negro, vive sob a eficácia dos aparelhos repres
sivos do Estado. Do outro, os poucos privilegiados fazem
da Nação e da lei sua desordem lúdica, promovem a impuni
dade, o extermínio e o gangsterismo. São totalmente imunes
a qualquer insinuação institucional.

As estatísticas estão aí para comprovar os nossos relatos
e as nossas constantes denúncias. O Juíz de Menores da 2~

Vara do Ri'o, Sirio Dalan, em recente entrevista concedida
ao Jornal do Brasil, edição do dia 16 de agosto, afirmou que
os reformatórios de menores abrigam na totalidade infratores
pobres, negros ou mestiços. Ouso dizer que a cadeia, a lei
e a justiça foram criadas pelo Estado somente para coibir
os menos favorecidos socialmente.

A violência urbana cresce vertiginosamente em todos os
estratos sociais. A impunidade reina e impera grotescamente
nos setores privilegiados.

Setores mais conscientes da sociedade percebem a situa
ção e se indignam com o Poder Federal, Estadual e Municipal,
sobretudo quando demonstram a enorme e cinematográfica
capacidade e eficiência de se mobilizar para a captura de

bandidos nas periferias dos grandes centros urbanos. Em con
trapartida, esses mesmos aparelhos alegam ineficiência, pqr
estarem mal aparelhados, para colocar. na cadeia os corruptos, _
os "PC da vida" ti os exterminadores de meninos e meninas
de rua.

O Poder Público deixa cair sua máscara ante uma socie
dade em ritmo de barbárie!

Diante deste quadro, quase dramático, os Poderes insti
tuídos revelam suas facetas contraditórias.

Diante desta dramaticidade social e deste quadro de vio
lência, podemos afirmar que o Estado brasileiro, historica
mente, tem sido o grande omisso e responsável por este caos.
O Poder Público revela-se um Estado desfigurado no Seu papel
de moderador.

Ao assistirmos ao massacre da Candelária, ao do Caran
diru, de negros e pobres, subentendemos que o Poder Público
é segregador e que na sua essência se en~ontra investido pelo
preconceito racial, social e econômico. E um Estado que traz
na su~ composição a lógica do apartheid.

E tão verdadeira minha argumentação que basta presen
ciarmos os treinamentos e aperfeiçoamentos dos policiais em
sua formação profissional e haveremos de not~r que o negro 1

o favelado, os sem-terra, os meninos e meninas de rua são
considerados suspeitos em potencial. As investidas policüiis
contra o negro nas ruas, nas avenidas e em suas residências
comprovam nossa tese. Por acaso já assistimos à polícia brasi
leira invadir ou arrombar as elegantes residências dos corrup
tos, colarinhos-brancos ou sonegadores?

As residências dos "PC da vida" já foram invadidas e
execradas pelo "Aqui e Agora" ou pelos policiais da Rota
ou da Patamo?

Por que os órgãos policiais não jorram a sua ira ou a
sua força, cassetetes e gás lacrimogêneo contra os granoes
e poderosos foras-da-lei? É evidente que não queremos nutrir
esse espírito de revanchismo. Essas são apenas indagações
que incomodam os oprimidos.

Que Segurança Pública é esta que usa todos os métodos
de repressão e tortura, de força e intimidação para coibir
ou inibir os pobres, mas se afrouxa diante dos poderosos
delinqüentes?

Onde está o Estado que se arvora como poder modera
dor? Onde está o Estado diante do banditismo do Paulo César
Faria, da família Malta, de Collor e Bulhões, que praticam
constantemente o terror, o medo e o extermínio na miserável
população alagoana?

Onde está o Estado para apurar os responsáveis pelos
crimes praticados contra os filhos das mães de Acari ou da
Marli?

Que País é este, que é capaz de vasculhar as favelas
com força e violência para capturar ou matar traficantes ou
qualquer transeunte mal encarado, mas é impotente e dócí!
diante das gangues dos PC, das máfias do INSS ou dos sonega
dores de tributos?

Que País é este que execra e expõe publicamente o delin
qüente da periferia, mas acoberta, preserva e condecora delin
qüentes das classes mais privilegiadas?

Diante do medo imposto pela polícia e pelos bandidos
aos menos favorecidos socialmente e, sobretudo, diante da
morosidade e conivência do Estado em relação aos crimes
praticados pelos mais ricos e poderosos economicamente, ex
presso a minha indignação aos governos, pela omissão e indife
rença ao problema da violência urbana.

-Era o que tinha a dizer.
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o SR. JOSÉ SERRA (PSDB - SP. Pronuncia o seguinte
discurso.) ...,..... SI. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, entre am
plos setores da elite brasileira, a impaciência com a derrubada
da inflação chega às vizinhanças da insensatez. Há catorze
anos o processo inflacionário mantém-se entre três e quatro
dígitos anuais, resistindo a dez programas de estabilização,
seis deles heterodoxos e quatro ortodoxos. Como esperar que
o Ministro Fernando Henrique pudesse curar, em três meses,
essa verdadeira infláids?

Seu programa começou por onde devia: o saneamento
do setor público. A maioria da elite não apontava esse desequi
líbrio como o principal foco infeccioso da economia? Foram
definidas seis áreas de ataque: melhora da receita tributária,
corte de despesas orçamentárias, a ruptura no calote de Esta
dos e Municípios com a União, enxugamento de bancos esta
duais e de bancos federais e aceleração das privatizações.

Têm havido avanços expressivos nos três primeiros casos.
Nos três últimos, o avanço foi modesto, circunstância que,
junto aos tropeços da política salarial e a questões como a
continuidade do financiamento federal ao metrô de Brasília,
reflete as resistências no Congresso, as debilidades de um
governo desarticulado e sem comando político e as ciumeiras
despertadas pela virtual candidatura presidencial do Ministro
da Fazenda. É preciso acrescentar, infelizmente, o comporta
mento desestabilizador do Presidente da República em relação
à economia, apesar de suas sinceras declarações de apoio
ao Ministro da Fazenda, a demora em decidir o veto (óbvio)
à lei salarial o episódio do corte dos três zeros e o conflito
público com o Banco Central.

Mas é fundamental manter o rumo e não esmorecer,
evitando a tentação de novo ippon, por um motivo muito
simples: além de não dar certo, um choque poderia desmontar
o funcionamento da economia, hoje em nível modesto, mas
razoável. É burro o raciocínio de que é preciso fazer alguma
coisa ousada mesmo que não dê certo, ou seja, que piore
o que já esta ruim. Ousadia agora é ter paciência e perse
verança.

Para justificar a afobação, invoca-se o exemplo argentino,
ignorando-se as diferenças: a) a Argentina sofreu duas hiperin
flações que reforçaram dramaticamente a consciência sobre
a Aids da inflação e completaram a dolarização dos ativos
financeiros da economia; b) o Ministro Caval10 assumiu acu
mulando de forma absoluta dois superministérios, Economia
e Obras Públicas, equivalentes a seis dos nossos Ministérios;
c) o governo Menem tem Maioria no Congresso e enorme
influência no Judiciário (pois ampliou o número de membros
da Suprema Corte e indiciou os novos ministros); d) as provín
cias argentinas não têm poder equivalente ao dos Estados
brasileiros, cujos Governadores intimidam o Executivo Fede
ral; e) uma sobrevalorização do cruzeiro real, associada à fixa
ção do câmbio, seria um golpe de misericórdia na combalida
indústria doméstica, muito mais exportadora do que a argen
tina.

Não vi motivos de peso para o afastamento do Presidente
do Banco Central, mas o Ministro da Fazenda soube apro
veitar o acidente de percurso para reforçar sua equipe. Que
S. Ex" possa, com um time renovado e mais unido prosseguir
no pleno traçado, sem apostar no brilho enganoso dos fugazes
plenos de choque.

O SR. JOSÉ LUIZ MAIA - SI. Presidente, peço a pala
vra como Líder do PPR.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Nos termos
regimentais, concedo a palavra ao Deputado Jo~é ~uiz Mai~
para uma Comunicação de Liderança. V. Ex' dlspoe de seIs
minutos:

O SR. JOSÉ LUIZ MAIA (PPR - PI. Sem revisão do
orador.) - SI. Presidente, Sr"' e Srs. Deputados, o e~inente

Senador Esperidião Amin, Presidente do meu partIdo, em
. memorável pronunciamento na sessão do dia 8 de agosto,

denunciou ao País uma conexão no mínimo estranha entre
a CUT, sindicatos e o PT.

Queremos a apuração dessas irregularidades, diante da
clareza dos documentos apresentados pelo eminente Senador
e das declarações do próprio Presidente daquele partido de
que temos usado os instrumentos de apoio do PT - carros
de som, recursos, séries gráficas, entre outros. No ~eu pronun
ciamento, o Senador Esperidião Amin alude ao mgresso de
recursos externos no País, que são repassados pela CUT aos
sindicatos dos Estados, que naturalmente financiam, orientam
as campanhas do PT e delas participam. .

Peço a V. Ex' a transcrição desse documento nos AnaIS
da Casa, pela importância que tem para o meu partido. Quere
mos a apuração de todas as irregularidades e de todas as
corrupções de que tivermos conhecimento.

Vamos também lutar para que se possa votar aqui, breve
mente, uma legislação eleitoral que acabe com as farsas utiliza
das nas nossas campanhas políticas. Precisamos ter a coragem
de permitir que as empresas também participem da vida políti
co-partidária nacional.

Sr. Presidente, desejo também informar a esta Casa que
já iniciamos no Senado Federal, encabeçada pelo Presidente
do meu partido, pelo Líder Epitácio Cafeteira e por miJ?,
a coleta de assinaturas solicitando a instalação de uma comIs
são para apurar aquilo que, na lingua~emque o par~ido ente.~

de, configura evasão fiscal e favoreCImento a partld?s poh~l

cos, pois as gráficas dos sindicatos são isentas de tn?utaçao
e financiaram a publicidade de candidatos do PartIdo dos
Trabalhadores.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORADOR:

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, pedi
este espaço para usar da palavra na condição de Presidente
do Partido Progressista Reformador e o faço, nesta oportu
nidade, cônscio da responsabilidade que o exercício deste car
go me atribui.

Em reunião da Executiva do meu Partido, realizada na
tarde de ontem, decidimos pela proposição de requerimento,
que será discutido com outras Lideranças e apresentado nas
duas Casas do Congresso Nacional pelos respectivos líderes
- no caso o Líder Epitácio Cafeteira, aqui presente, e pelo
Líder na Câmara, José Luiz Maia, que deve retornar ao Brasil
amanhã. Requerimento de constituição de uma Comissão Par
lamentar de Inquérito, como terceiro degrau da tarefa de
suprir uma curiosidade, uma inquirição, que venho apresen
tando em outro foro, no caso a CPI da Evasão Fiscal, acerca
de um assunto partidário e legal.

Vamos requerer, em documento hábil, a constituição de
uma Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as
origens dos fundos que suprem a Central Única dos Trabalha
dores, a sua movimentação bancária e os vasos comunicantes
entre a Central Única dos Trabalhadores e o Partido dos
Trabalhadores.
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Desejo esclarecer, vez que é natural haja ilações, dedu- Este, portanto, é o teor da comunicação que é do meu
ções e, até, intimidações, como comprovarei mais tarde. deverfazer, como Presidente de um partido político, o Partido

Nesta parte inicial de minha exposição, ater-me-ei aos Progressista Reformador, da tribuna que me é alcançada pelo
termos mais substantivos da questão. Por isso, farei um breve exercício do mandato de Senador.
relato. O principal, portanto, é um requerimento, que será apre-

Por que esta curiosidade? Em novembro próximo passa- sentado às Lideranças dos demais partidos e aos Parlamentares
do, subscrevi um requerimento, nos termos regimentais, ao das duas Casas, pedindo a constituição de uma Comissão Par-
Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito que inves- lamentar de Inquérito para investigar origens e usos, transfe-
tiga a evasão fiscal no Brasil, versando sobre esse tópico especi- rências de bens, informações e recursos entre a CUT e o
ficamente. Como fundamentação desse requerimento apre- Partido dos Trabalhadores.
sentei e vou anexar, como parte integrante de meu pronuncia- Agora, devo algumas explicações adicionais e comple-
mento, informações que a imprensa veiculava àquela oportu- mentares. A primeira delas, eu a faço à vista de um prounun-
nidade. ciamento feito ontem, nesta Casa, pelo Senador Eduardo Su-

Em abril deste ano, reiterei esse pedido à vista de novo plicy que, antecipando-se a este meu pronunciamento, teceu
fato, sobre este vou, mais minudentemente, fixar-me. Trata- considerações acerca do propalado objetivo do PPR, além
va-se de incidente veiculado pela imprensa nacional, especial- de, como é do seu direito, comentários acerca de como S.
mente pelo Jornal O E:otado de S. Paulo, acerca de um emprés- Ex~ encara esse propósito.
timo concedido pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Manaus, Ontem, tive oportunidade de dizer a S. Ex~ que esse
para a realização de um simpósio partidário sobre a Amazônia, era o nosso objetivo. Em palavras bem mais concisas, mas
com solicitação firmada em papel timbrado da Câmara dos creio tão objetivas quanto .as que aqui proferi, disse o que
Deputados, por cinco deputados federais, todos filiados ao pretendia propor o meu Partido.
Partido dos Trabalhadores. Além dos comentários que são do seu direito, fez por

Desvendado, pelo jornal O Estado de S. Paulo, o inci- bem S. Ex~ tomar hoje uma providência adicional. E sobre
dente, envolvendo várias irregularidades - desde escuta clan- ela, na sua presença, quero aqui tentar estabelecer pelo menos
destina até arrombamento de portas, enfim, vários incidentes a informação. Acho que é do meu dever informar que, hoje,
policiais -, passou-se a saber que havia um processo de sindi- pela manhã - depois de ter reiterado, ontem, que a minha
cância no âmbito do Partido dos Trabalhadores, pelo qual dúvida formalmente já estava apresentada à CPI da Evasão
era responsável o seu então Secretário-Geral, Deputado José Fiscal desde novembro do ano passado -, recebi um telefo-
Dirceu. De tal inquérito, consta, resultou a expulsão de um nema do Senador Eduardo Suplicy, em que S. Ex\ diante
dos cinco Deputados: o Deputado Federal Ricardo Moraes, de um comentário que foi feito ontem - S. Ex~, ontem,
do PT do Amazonas. comentava que, qt!ando um outro partido político levantou

Para surpresa nossa, não há na Câmara dos Deputados supostamente igual dúvida, o presidente da CUT teria procu-
nem sindicância nem processo disciplinar instaurados contra rado o seu Líder, no caso, o Senador Marco Maciel, para
ql'alquer dos cinco Parlamentares. Repito que um deles foi, oferecer esses dados e essas informações -, houve por bem
segundo informações também obtidas junto à imprensa - informar-me de que eu seria procurado por S. Ex~ e pelo
não tenho informação oficial do Partido dos Trabalhadores Sr. Jair Meneguelli, que iria me prestar a seguinte informação,
-, expulso pelo Partido. Ou seja, o Partido considerou a em resumo, que as contas da CUT seriam abertas a partir
sua conduta indecorosa. A Câmara não a apreciou, nem a de hoje.
avaliou. Posteriormente, diante de um outro compromisso, o Se-

Faço esta observação porque já a fiz hoje pela manhã, . nador Eduardo Suplicy voltou a me ligar e disse que, não
e registro que o Deputado Aécio de Borba, na semana passa-. podendo ir lá, o Sr. Jair Meneguelli gostaria de falar comigo
da, endereçou à Mesa da Câmara um pedido de informação por telefone, o que ele fez. Disse-me que, hoje, em entrevista
sobre que procedimento aquela Casa do Congresso Nacional coletiva, ele iria abrir as contas da_CT:!T.
está tomando a respeito desse assunto. Portanto, há mais Diante dessa manifestação, que não altera uma decisão
do que indícios, há fatos dem0!1strando a existência de vasos que meu Partido tomou ontem, desejo deixar muito claro
comunicantes entre a Central Unica dos Trabalhadores e um qual é o teor da nossa dúvida. A nossa dúvida alcança a
partido político, o Partido dos Trabalhadores. CUT e seus filiados; alcança, como alcançava no requerimento

Ninguém ignora, ppsto que desde 1985 existem compro- original, o sigilo bancário, ou seja, a movimentação bancária
. vações, que a Central Unica dos Trabalhadores recebe recur- da CUT e dos sindicatos a ela filiados. Que não haja dúvidas

sos do exterior. Não há, à luz da legislação, ilegalidade nisso. sobre isso.
Há ilegalidade, sim, e inconstitucionalidade no fato de um Ontem, usei uma outra expressão, que apenas vou reno-
partido político beneficiar-se indiretamente de recursos exter- var, porque a comparação talvez facilite. Comparando a um
nos. O art. 17 da Constituição Federal é muito claro a respeito complexo empresarial, trata-se do sigilo da holding e das suas
disso, e a lei que regula a existência de partidos políticos filiadas. Foi esta a expressão que usei ontem.
também. Entendi e entendo que esta comunicação eu a deveria

Trata-se, portanto, de um requerimento que o meu Par- fazer num tom mais sereno, mais objetivo e. despojado de
tido vai apresentar nas duas Casas e que terá que ser analisado, adjetivos que possam me ocorrer, mas que não vou externar.
primeiro, objetivamente: Cabe ou não cabe essa investigação?
É legítima? É fundada? É procedente ou não? Primeiro, há Quero ainda renovar que tenho perfeita convicção de
conjugação de indícios? Segundo, caracteriza-se ou não uma que estou cumprindo com o meu dever~ 'como Presidente de
situação irregular à luz da legislação eleitoral e da própria Partido e como Senador da República, como alguém que exer-
Constituição brasileira? A resposta inicial, sem dúvida alguma, ce a vida pública e assume para si a postura que pretende
é sim. cobrar dos outros.
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Por isso, não posso deixar de aqui fazer um comentário
que poderia ser subjetivo se eu não pudesse dar a ele contornos
de comprovação. Na terça-feira passada, esse assunto CPI,
que o PT pretendia propor - e que o PPR teria anunciado
na terça-feira passada -, foi objeto daquilo que, acredito,
te'nha sido o primeiro discurso pronunciado no âmbito do
Congresso Nacional a respeito desse assunto, que foi o discur
so do Deputado José Dirceu, do PT de São Paulo.

Ao terminar o seu discurso, cheio de imprecações contra
o Presidente de Honra do meu Partido, Paulo Maluf, o Depu
tado José Dirceu, já no corredor da Câmara dos Deputados,
disse, perante pelo menos três Parlamentares, um deles posso
dar o nome, porque' está aqui presente, o Deputado Paulo
Duarte, do PPR - SC: "O primeiro que vamos demolir é
o Prefeito Paulo Maluf, o próximo será o Senador Esperidião
Amin". Quero dizer que considero esta afirmação um descui
do, não uma ameaça, porque sou daqueles que entende que
viver é perigoso, e fazer política muito mais e, por isso, muito
mais e, por isso, muito mais fascinante. Longe de me intimidar,
esse tipo de postura me alimenta. Sou daqueles que se conven
ce de que a própria luta é um bom alimento, nos dá energia.
E, na condição de Presidente do Partido, sem fazer mais qual
quer observação de natureza subjetiva, hoje, quero dizer aos
qleus Pares, tanto do PPR, aqui presente em número expres
sivo, quanto de outros partidos, que esta inquirição não tem
como objetivo, como querem alguns, eliminar ou dificultar
a existência, nem de um partido político, no caso o PT, nem
a CUT, como central dos trabalhadores que é. O que preten
demos é esclarecer fatos, indícios e corrigir. Corrigir diante
dos inúmeros indícios de que tais transferências, constatadas
pelo noticiário e pelos documentos que a imprensa tem veicu
lado, inclusive por entrevista do Presidente do PT, SI. Luís
Inácio Lula da Silva.

Esta investigação, na melhor das hipóteses, há de repre
sentar uma correção; e na pior das hipóteses, servirá para
que todos nós realmente nos engagemos na tarefa de aprimo
rar a vida partidária e aprimorar, também, a vida sindical,
sem a qual a democracia não se estabelecerá, pluralista, respei
tosa dos direitos e dos deveres, no nosso País.

O Sr. Eduardo Suplicy - Permite-me um aparte V. Ex~?

O SR. ESPERIDIÃü AMIN - Concedo o aparte a V.
Ex·

O Sr. Eduardo Suplicy - Senador Esperidiâo Amin, V.
Ex~ traz aqui a proposição de que seja apurada a vida da
Central Única dos Trabalhadores, de todos os sindicatos a
ela filiados, do Partido dos Trabalhadores, a interação entre
o PT e a CUT. Considero que V. Ex') estará agindo correta
mente, visando de fato desvendar eventuais impropriedades.
lTfegularidades na relação entre um partido político e uma
centIal sindical e as entidades sindicais, se V. Ex' tiver uma
atitude não discriminatória, se V. Ex" aqui propuser que se
apure a maneira como todos os partidos políticos brasileiros
estão levantando recursos, se V. Ex· solicitar a apuração da
forma segundo a qual todas as entidades sindicais, não apenas
a Central Única dos Trabalhadores, mas a Força Sindical,
a CGT, as entidades sindicais patronais e de trabalhadores.
se, por exemplo, V. Ex~ propuser que se averigüe a relação
entre a Federação da Agricultura, presidida pelo Deputado
Fábio Meirelles, do PPR, e toda a vida do PPR, se se averin
guar, sem nenhum sentido pejorativo, que se averigüe a rela
ção entre o Senador Albano Franco, por quem tenho muito

respeito, e a vida da Confederação Nacional das Indústrias.
Se se examinar toda a relaçâo entre a FIESP e todos os parla
mentares deste País, inclusive em função de fatos como os
que V. Ex~ apresentou, fatos colocados para a opinião pública,
por exemplo pelo Deputado Roberto Campos, do seu Partido,
que ainda na segunda-feira, no Programa Roda Viva, mencio
nou que, segundo ele, todos os partidos políticos brasileiros
estariam recebendo contribuições de pessoas jurídicas e físicas.
Disse o Deputado Roberto Campos, conforme está registrado
na imprensa hoje, que ele avalia que empresários que dão
contribuição aos diversos políticos e que deram à campanha
de Fernando Collor de Mello provavelmente contribuíram
para a campanha de Luís Inácio da Silva. Quero aqui registrar
e dizer que é fato que empresários, como pessoas físicas,
tenham dado contribuições às campanhas de candidatos do
Partido dos Trabalhadores; como pessoas físicas, como cida
dãos e de acordo com a legislação vigente. Outra coisa é
aquilo que hoje está sendo objeto de apuração do Ministério
Público: a forma segundo a qual o, hoje, Prefeito de São
Paulo e, então, candidato a Governador utilizou - e também
aqueles parlamentares que estiveram vinculados a sua campa
nha - da empresa Pau-Brasil para receber recursos os mais
diversos. Houve contribuições de pessoas físicas e jurídicas
para uma empresa que, segundo está noticiado na imprensa
e hoje, inclusive, sendo objeto de apuração, relacionando-se
o inquérito policial do caso Paulo César Farias com o inquérito
policial do caso Pau-Brasil, porque o delegado que está exami
nando o caso Pau-Brasil fez solicitações ao Delegado Paulo
Lacerda que examina o caso Paulo César Farias, então para
se averiguar a maneira como, naquele escritório, naquela em
presa, serviu interesses de grandes empresas estatais. Então,
havia ali - e isto está sendo apurado - formas, segundo
as quais, aquela empresa que tanto interagiu com políticos,
que tanto interagiu com o Tesoureiro da campanha do Sr.
Paulo Salim Maluf, SI. Calim Eid que também interagia com
os credores da COSIPA, essa empresa estatal que hoje está
tendo enormes dificuldades, até para ser privatizada, em fun
ção de ações daqueles que tinham interesse sobre ela. Justo
será, Senador Esperidião Amin, se V. Ex" aqui propuser e
aí eu estarei de acordo. E no diálogo que V. Ex" tiver com
as demais lideranças na Câmara dos Deputados e no Senado,
se V. Ex~ quiser propor uma Comissão Parlamentar de Inqué
rito para examinar, sem discriminação, como é que os partidos
políticos brasileiros levantam recursos, como é que as entida
des sindicais brasileiras levantam recursos, como é que há
interação entre entidades sindicais e os partidos políticos, acho
que seria adequado e comprometo-me a assinar um requeri
mento nesses termos. De outra maneira, Senador Esperidião
Amin, V. Ex" estará discriminando o Partidos dos Trabalha
dores e a Central Única dos Trabalhadores e, então, fará
algo que diz não querer fazer. Se V. Ex", de fato, requerer
apenas contra o PT e a CUT e pautar as matérias como está
fazendo, V. Ex' estará, na prática, intimidando aqueles que
realizam no Congresso Nacional um trabalho sério; aqueles
a quem cidadãos do Brasil inteiro enviam informações para
serem objeto de averiguação. Por que, Senador Esperidião
Amin, cidadãos do Brasil inteiro escolhem Deputados e Sena
dor do Partido dos Trahalhadores para trazer informações
e pedir investigação? V. Ex" conhece bem esses exemplos.
Por que, Senador, não foi V. Ex" a pessoa procurada por
cidadãos de Santa Catarina para examinar os problemas que
estavam ocorrendo na ELETROSUL? V. Ex", inclusive, em
defesa do então Presidente da empresa, disse aqui que eu
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teria me precipitado. Pois bem, foi concluído o inqüérito poli
cial aberto a partir da formulação que enviei ao Ministério
Público sobre o caso - V. Ex~ deve estar a par dos aconteci
mentos -, e o Ministério Público, em junho último, encami
nhou-me, através do Procurador da República Sr. Marco Au
rélio Dutra Aidos(?), a conclusão do inquérito civil que inves
tigou a questão do superfaturamento, dos contratos referentes
ssão da aquisição de ações da SADE e outros assuntos, e
concluiu, nobre Senador Esperidião Amin, que houve proble
mas, que houve desrespeito aos direitos trabalhistas e que
outras investigações serão necessárias para melhor apurar-se
a gravidade do dano. Recomendou-se às autoridades compe
tentes o afastamento cautelar da atual diretoria da ELETRO-
SUL, bem como do seu Presidente. .

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Nobre Senador Eduardo
Suplicy, concedi o aparte a V. Ex' mas desejo, pelo menos,
ter o direito de recomendar à Mesa, primeiro, que atente
para ó fato de que o seu aparte já ultrapassou 10 minutos
e terei grandes dificuldades em prosseguir o pronunciamento
- que é meu - se V. Ex' tiver um aparte de 15 minutos,
até porque V. Ex' está inscrito hoje. E, na condição de estar
na tribuna, não posso lhe negar um aparte; aliás, nunca neguei;
V. Ex~ nunca esperou por aparte meu enquanto estou na
tribuna. Eu já esperei por 21 minutos e fiz questão de lhe
dar o aparte na hora para mostrar a V. Ex' que sou um
pouco mais justo do que V. Ex\ na prática. Quero pelo menos
focalizar alguns pontos. E vou começar pelo da ELETRO
SUL.

O Sr. Pedro Símon - Conhecendo o Senador Eduardo
Suplicy como conheço, S. Ex' lhe dará o próximo aparte,
imediatamente, por 15 minutos.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Ontem, ainda, já que
o Senador Simon fez esse comentário sobre o fato, V. Ex'
chegou a dizer que já havia me dado o aparte, o que contesto.

O Sr. Eduardo Suplicy - Não, havia dado para o sinal
de V.·Ex'

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - V. Ex' quis se creditar,
ontem, de algo que não tinha desembolsado, no caso, era
o tempo do seu discurso.

Vou começar pela ELETROSUL. E vou ter que dizer
publicamente que, realmente, recriminei V. Ex', em bons
termos, porque V. Ex" deu como lido u·m discurso que não
lera. Foi isto que reclamei: deu como lido, num procedimento
eticamente discutível, um discurso onde acusava uma pessoa
do meu círculo de amizades, se o tivesse lido, eu teria pedido
um aparte na hora. Isso eu reclamarei sempre. Aliás, devo
uma reclamação à Mesa, que não pode aceitar como lido
um discurso agressivo a alguém. Foi isso que eu reclamei.

O Sr. Eduardo Suplicy - Gostaria de ressaltar que não
sabia, não tinha consciência, na ocasião, que V. Ex' era tão
amigo do Presidente.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - CoitadQ, então, de quem
não é meu amigo, pois vai receber, na Voz do Brasil, uma
acusação que não foi feita, aqui, eticamente. Eu estou discu
tindo a questão ética.

O Sr. Eduardo Suplicy - É regimental entregar discursos
dados como lidos.

O SR. ESPERIDlÃO AMIN - Não é regimental, absolu
tamente, só o é para matéria não polêmica. O que pode ser

tolerado e dado como lido é matéria não polêmica; matéria
polêmica não pode ser dada como lida. E uma questão de
ordem e uma questão de ética.

O Sr. Eduardo Suplicy - É uma questão que V. Ex'
faz ao Regimento.

O SR. ESPERIDlÃO AMIN - Não. O Regimento diz
isso, e a ética também o diz.

O segundo tópico do seu aparte é sobre a questão da
Pau-Brasil. Nada tenho contra a investigação. Se V. Ex' acha
que não está sendo bem investigada, então deve discutir, ques
tionar a Receita Federal, a Polícia Federal, o Ministério Públi
co. V. Ex' acha que o meu Partido vai querer embaraçar
a investigação fiscal? O que é isso, Senador! Quero mais que
investigue. Se houve sonegação, que se cobre o sumo, o sumo
de quem sonegou.

Devo comentar que não conheço o inquérito, e se alguém
tiver informação privilegiada, das duas uma: ou está partici
pando do inquérito ou sabe o que a sociedade ignora. O
que tenho lido nos jornais remete-me, até o momento, a um
princípio de direito de n~o condenar alguém, nem a CUT,
nem o PT, sem uma investigação, e uma investigação que
deve correr pelo foro competente. Não condeno previamente!

Espero que a Receita Federal, o Ministério Público e
a Polícia Federal cumpram com o seu dever, e confio neles.
Está sendo investigado. Se V. Ex~ acha que é pouco, peça
uma CPI. Eu não vou pedir, porque entendo que pedimos
CPI para aquilo que não está sendo investigado ou não o
está suficientemente. Pedir CPI para algo que está correndo
no foro competente seria argüir mais do que uma dúvida,
seria argüir uma suspeição sobre a competência e sobre a
ética de quem está investigando. Ainda não tenho elementos
para isso, ainda não tenho. Por isso, acho que devem prosse
guir com a investigação. Há problema fiscal? Tem mais é
que cobrar; que cobre tudo e mais um pouco desses e de
todos mais que estejam devendo.

Não tenho qualquer questão a colocar. Agora, as ilações,
a panfletagem, a difamação, a conclusão a que estão subme
tidas as tais investigações pela ação de destacados líderes do
PT, essas têm que ser repelidas. Todos têm todo o direito
de fazer política, mas não têm o direito de condenar. Ainda
não têm o direito de condenar; ainda existe justiça, ainda
existe Ministério Público, ainda existe o direito de defesa.
Mais: ainda existe um princípio geral do Direito, o de que
ninguém pode ser condenado sem se esgotarem as oportu
nidades e o direito de defesa.

Quanto ao primeiro tópico que V. Ex' abordou, acho
boa essa sua proposta de estender a CPI. Por que a acho
boa? Ela até me fascina à primeira vista. Em primeiro lugar,
porque V. Ex' me dá inteira razão; quer dizer, não estamos
pedindo um despautério. V. Ex' acaba de dizer que fazemos
bem em pedir essa CPI. Não pedimos para ampliar uma loucu
ra, esta, nós a erradicamos, mas uma coisa boa nós ampliamos.

Por decorrência, está comprovado, pelas notas taquigrá
ficas desta sessão, que o representante do PT, no Senado,
considera a nossa iniciativa salutar, tão salutar que a deseja
ampliar. Nunca vi alguém pedir para ampliar um erro, um
equívoco; pedimos para ampliar um bom exemplo. Olha, está
aí uma boa iniciativa!

O Sr. Eduardo Suplicy - Desde que não seja discrimi
natória. V. Ex~ compreendeu bem o sentido das minhas pala
vras.



16598 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Agosto de 1993

o SR. ESPERIDlÃO AMIN - Creio tê-lo compreendido,
tanto é que o estou comentando e concordando com ele.
Recolho, portanto, da sua observação, primeiro, um aplauso.
E agradeço. Segundo, a extensão, Senador Suplicy, deve se
guir para que não sejamos levianos. Juridicamente, estamos
debruçados sobre isso. Temos fatos a oferecer, indícios e decla
rações. Declarações inclusive do Presidente Nacional do PT.
E, como citação apenas, a entrevista que concedeu ao jornal
O Estado de S. Paulo, no dia l Q de agosto, que até, repetindo
o que eu disse ontem, enaltece V. Ex" exalça o seu sentimento
de moral. Eu disse isso ontem e repito agora: quando o Sr.
Luíz Inácio Lula da Silva diz que telefonou para a intendência,
quero dizer, para a CUT, pedindo o carro de som com a
liberdade de quem pode se dirigir à sua despensa - e era
um comício na Vila Maria, imagine, onde havia o maior reduto
eleitoral de Jânio Quadros! -, o carro de som chegou, e
V. Exª teve pruridos, não quis usá-lo e ele ficou irritado.
É o que está dito na entrevista dele; não estou distorcendo
nada! A única coisa que reconheço que fiz aqui, com alguma
adjetivação, foi dizer gue ele agiu, com o sentimento de quem
se dirige à despesa. E mesmo! A intendência. Olhe, provi
dencie. Se faltou som, providencie. É como se fosse a continui
dade do meu dispositivo eleitoral, partidário. Isso está na
entrevista. Não fui eu quem disse. São palavras do Presidente
Nacional dolT; demonstrando essa intimidade que queremos
investigar. E mais uma demonstração.

Então, essas são, Senador Eduardo Suplicy, as colocações
que faço a respeito do seu aparte que recolho como uma
contribuição. E repito: não posso lhe dizer que o meu partido
concorda com esta extensão. Mas, se houver fatos - e nós
arrolamos fatos -, V. Exª poderá fazê-lo, desde que tenha
fatos. Não posso é pedir para estender uma investigação ape
nas por analogia. Não é esse o princípio da Comissão Parla
mentar de Inquérito. Está pedindo para fulano, tem que pedir
para sicrano. Está pedindo para quem? Penteia para esquerda,
tem que pedir para todos que penteiam para a esquerda.
Está pedindo para quem não penteia, tem que pedir para
todos. Quer dizer, essa generalização, essa universalização
por analogia de uma Comissão Parlamentar de Inquérito não
sei construir, não tenho nada contra. Vejo com lógica. Só
não posso dizer que disponho, aqui, dos elementos, dos indí
cios, das comprovações que a fundamentariam.

O Sr. Eduardo Súplicy - V. Exª me permite um aparte.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Pois não. Ouço novamente
V. Exª

Veja como sou democrático, falei 10min, o mesmo tempo
do seu aparte.

Devolvo-lhe a palavra.
O Sr. Eduardo Suplicy - V. Ex' conhece, porque é fato

público, que a força sindical, o Sr. Luiz Antônio de Medeiros,
também foi para as portas de fábricas, durante a campanha,
com o Sr. Paulo Salim Maluf. Então, há fatos aqui e lá que
talvez mereçam averiguação.

O SR. ESPERIDlÃO AMIN - Eu não estou proibindo
que o Sr. Luiz Antônio de Medeiros ou o Sr. Jair Meneguelli
façam campanha política. O problema é com os meios.

O Sr. Eduardo Suplicy - O primeiro ponto importante
é aqui reiterar a disposição da Central Única de Trabalha
dores, do Presidente Jair Meneguelli...

O SR. ESPERIDlÃO AMIN - Senador, creio que repro
duzi corretamente o que eu ouvi.

O Sr. Eduardo Suplicy - Sim, mas eu quero reiterar
- dada a importância do que foi expressado por ele - que
o Presidente da Central única dos Trabalhadores, que nunca
teve receio de mostrar suas contas, vai colocar, para a opinião
pública, para toda a imprensa e, portanto, para todos os parti
dos"para o Congresso Nacional, à disposição de quem quer
que seja, a contabilidade da CUT. Então, isso está colocado
abertamente, para quem queira saber. O segundo ponto: não
sei o que aconteceu com o requerimento, que V. Ex' aqui
menciona, encaminhado à Presidência da Comissão de Evasão
Fiscal. Se não saiu ainda do Senado, V. Ex', a qualquer mo
mento, pode fazer um requerimento de informações sobre
qualquer assunto que considere do interesse público. Mas
V. Ex' aqui menciona apenas que esteve na comissão e não
contou o resto da história.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Eu gostaria, só para um
esclarecimento, em primeiro lugar, retificar a data do segundo
requerimento. O primeiro é 12 de novembro. Foi divulgado
o segundo, a reiteração, eu mencionei - peço até que a
Taquigrafia corrija - como sendo de abril. Não, a reiteração
ocorreu no dia 11 de maio de 1993.

O Sr. Eduardo Suplicy - O requerimento, a quem é?

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - À CPI da evasão fiscal.

O Sr. Eduardo Suplicy - Para quem? A CPI encaminha
a alguém. A quem, então?

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - O meu requerimento foi
feito à CPI da Evasão Fiscal.

O Sr. Eduardo Suplicy - Para quê? Para quem?

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Ao Presidente da CPI
da Evasão Fiscal. A CPI da Evasão Fiscal não deliberou sobre
o meu requerimento. Não foi encaminhado.

Mas aí, Senador, existe uma analogia também. O assunto
foi ventilado. Se a Central única dos Trabalhadores estivesse
interessada em esclarecer, juntamente como o PT era só ter
mandado uma carta.

Eu não ia tocar nesse assunto, mas, a propósito, quero
lhe dizer que o Deputado Chico Vigilante, que também é
do seu Partido, já nesta semana, fez um discurso desancando
o PPR e dizendo que lançava um desafio ao Esperidião Amin:
que o Senador Esperidião Amin concordasse com uma devassa
nas suas contas. Lançou o desafio. E que teria discutido com
o Lula: que 100 ou 200 políticos mais notáveis do Brasil se
submetessem a isso também. Está nas notas taquigráficas,
eu disponho delas. Eu autorizei o Líder em exercício, do
PPR na Câmara, a levar ao conhecimento, e S. Ex' o fez
ontem, que diante de muito menos do que isso eu enderecei,
quando inquirido à Assembléia Legislativa de Santa Catarina,
quando soube que iriam quebrar o sigilo bancário, fiscal e
de renda de todos os ex-governadores de Santa Catarina,
eu não esperei que fosse votado. Mandei uma carta e mandei
tudo. Quando sabemos que tal atitude está sendo cogitada,
e queremos demonstrar, tomamos a iniciativa.

O Sr. Jair Meneguelli poderia tomar a iniciativa que to
mou hoje antes. Eu não o estou censurando. Apenas estou
registrando que também há um caminho para isso.

Não estou é devendo o requerimento.
Agora, a CPI não deliberou sobre ele e não o endereçou

ao Banco Central ou a quem de direito para obter a quebra
de sigilo por mim requerida. Não disse que foi decidido pela
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CPI. Foi requerido por mim, em novembro, e reiterado em
maio deste ano, não em abril-esse foi o lapso de data. Quero
deixar isso muito claro, Senador Eduardo Suplicy, porque
há um roteiro que foi cumprido e há um propósito que foi
anunciado de que estou tornando público com todas as letras
no exercício do meu dever e da minha responsabilidade.

O Sr. Eduardo Suplicy - Permite-me V. Ex" um aparte,
nobre Senador Esperidião Amin?

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Ouço o aparte do nobre
Senador Eduardo Suplicy e, em seguida, o nobre Senador
Pedro Simon.

O Sr. Eduardo Suplicy - V. Ex" há de convir que quando
o Ministro Jorge Bornhausen, no Governo Collor, falou sobre
a questão da CUT e que foi matéria de primeira página dos
jornais, o Presidente da CUT, ao tomar conhecimento, teve
aquela iniciativa. Quando V. Ex" apresentou esse requeri
mento na CPI da Evasão Fiscal, ele foi pouco divulgado.
Eu por exemplo, só tomei conhecimento disso ontem. Não
participei da reunião nesse dia e não vi divulgado na imprensa,
pelo menos, com aquela força que naquela ocasião tivera.
Mas este ponto já está sanado. O que quero concluir é que
considero, portanto, importante que V. Ex' esteja de acordo
que, então, o pedido de CPI - entendo que V. Ex" aceitou
a sugestão - será para que se averigúe todos os partidos
políticos e todas as entidades sindicais, patronais e de trabalha
dores neste País, no que diz respeito à sua vida política, à
interação entre essas entidades e os partidos políticos, à forma
como levantam dinheiro. E, inclusive, se V. Ex" quiser especi
ficar essa sugestão do Lula - ontem conversei com ele -,
para que possam os políticos mais importantes deste País,
os Parlamentares do Congresso Nacional ou, talvez, os mais
importantes, os Líderes - isso se poderia conveniar entre
todos os Partidos que decidissem conjuntamente sobre essa
CPI -, examinar a vida dos partidos, a forma como levantam
dinheiro, a forma como fazem campanha, isso será extrema
nete saudável. Que seja feito sem discriminação, que seja
feito não como uma forma de se sair atirando. Faço aqui
uma imagem, nobre Senador Esperidião Amin, V. Ex" gosta
muito de imagens. O próprio Presidente do PT, Luiz Inácio
Lula da Silva, que ontem conversava comigo, dizia: "Parece
que o PPR é um lutador de boxe que, de repente, levou
uma pancada, um daqueles hooks no fígado, que o deixou
tão ..."

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Quem entende de boxe
é V. Ex'!

O SR. EDUARDO SUPLICY - Estou aqui colocando
a imagem, Senador. "Parece que está baqueado, está em situa
ção difícil, então começa a espernear, a dar soco para todos
os lados; parece que o PPR está nessa situação, em função
do hook que levono fígado e que se denomina Paubrasil".
Então, é preciso que isso seja apurado adequadamente, que
seja, conforme V. Ex· está dizendo, apurado com precisão
pelos órgãos do Ministério Público, da Polícia Federal. É
um caso de polícia. Agora, a outra coisa é a forma como
se abusa do poder econômico neste País, a forma como políti
cos interagem com o poder público, com as empresas privadas,
fazem da política, muita vezes, matéria de negócio. Precisamos
distinguir quando é que um político defende o interesse públi
co e quando é que ele defende negócios de grupos privados.
E é muito importante que isso seja feito. A CPI, nesses termos,
sem fazer distinção para PT e CUT, mas colocada para todos

os partidos políticos, para todas as entidades sindicãis, federa
ções, confederações, Força Sindical. CGT, CUT. etc., me
parece uma coisa saudável. Se V. Ex", em tendo aceito esta
proposição, resolver çolocar a CPI para todos redigimos em
termos mais adequados, estará fazendo realmente algo sau
dável.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Senador Eduardo Suplicy,
a assinatura a V. Ex') seria, sem dúvida alguma, um troféu
que eu guardaria para mostrar para os meus pósteros. Mas
o meu requerimento é mais modesto, não pretende tal unani
midade, apenas um terço.

Agora, vamo-nos ater, repito, às coisas, às dúvidas que
têm fatos cobretos a lastreá-Ias. Não vou misturar as coisas.
Misturar dúvida com indícios e comprovações de promiscui
dade, isso eu não vou fazer. Se V. Ex" tem as dúvidas. procure
o esclarecimento. Eu tenho esta dúvida e tenho esta funda
mentação. O meu Partido a tem, já não é mais. Esperidião
Amin. A primeira dúvida partiu de mim, por isso ela não
teve notoriedade.

O Sr. Eduardo Suplicy - É preciso que V. Ex" seja
esclarecido sobre o Regimento Interno, porque o art., 203
diz que ...

O SR. ESPERIDlÃO AMIN - V Ex" terá mais um aparte,
mas deixe-me falar, até porque me parece que não é matéria
urgente. O Regimento está aí e poderá ser corrigido algum
equívoco de interpretação no momento oportuno. Isso é au
tópsia.

O que quero lhe dizer é que eu falei aqui que o meu
Partido está requerendo uma CPI sobre fatos, sobre vasos
comunicantes entre uma central de trabalhadores e um partido
político, fatos demonstrados, objetivos. E não pretendo, com
isso, lesar o fígado de ninguém. Queremos é purificar a mente,
a prática.

O boxe, senador Eduardo Suplicy, é um esporte muito
violento.

O Sr. Eduardo Suplicy - Eu também considero.

O SR. ESPERIDlÃO AMIN - V. Ex" com muito mais
conhecimento de causa. Não o pratiquei, mas o considero
um exercício moderado de tortura.

Não gostaria de comparar a desenvoltura com que apre
sento a reiteração da dúvida assumida agora pelo meu Partido
com a situação de um sparring ou de um lutadir: primeiro,
porque não queremos nocautear ninguém, ao contrário, que
remos que todos, na vida pública, possamos tratar os assuntos
civilizadamente, sem injuriar, como estou fazendo aqui.

V. Ex~ não recolherá deste pronunciamento uma injúria
a quem quer que seja, um juízo contra quem quer que seja.
O único julgamento que mencionei foi o do deputado que
teria sido expulso pelo PT. Não falei de nenhum outro julga
mento. Por isso, não aceito julgamento precipitado de nin
guém. Se o Presidente do Partido de V. Ex' acha que aplicou;
ou está aplicando, um knockdown, um golpe - que espero
não seja muito lesivo a alguém -, posso dizer que não é
do meu sítio, não é do meu Partido.

O Sr. Pedro Simon - Concede-me V. Ex" um aparte?
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Ouço, com grande honra

e satisfação, o nobre Líder do Governo, Senador Pedro Simon.

O Sr. Pedro Simon - Quero felicitar os dois Senadores
por manterem elevado o tom do debate. Soma para esta Casa,
para o Senado, quando discutimos assuntos, ainda que delica·
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dos, da maneira como V. Ex' e o Senador Eduardo Suplicy
estão fazendo. Acho que vamos viver dias de muita responsa
bilidade. Eu dizia da tribuna, onde está V. Ex\ que no mo
mento em que esta Casa afastou, por corrupção, um Presi
dente da Repúblíca, é natural que essa questão continue sob
interrogação da sociedade. Quando afastamos o Presidente
da República, não queríamos apenas tirar o Collor e subst~

tuí-Io pelo Dr. Itamar: queríamos debater uma realidade. E
claro que vamos ter muito cuidado. Tenho dito isso principal
mente a nível da grande imprensa, para que daqui a pouco
não se atinja todo mundo; temos que ter responsabilidades.
Agora, que é importante que essas questões venham à tona,
para que dis~utamos, debatamos e esclareçamos, é. Mas V.
Ex' levantou uma tese sobre que faço questão de trazer esclare
cimentos. V. EX~ diz que foi levantada uma dúvida com rela
ção a V. Ex'

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Quanto aos ex-gover
nadores em geral. E não foi nem votado o requerimento.
Posso até detalhar depois.

O Sr. Pedro Simon - Quanto a mim também, então,
já falo em causa própria. O que penso é que - e há projeto
tramitando nesta Casa - para o cidadão que é eleito pelo
voto popular, ou que desempenha cargo de confiança, ou
seja, para senador, deputado, governador, presidente da Re
pública, prefeito, ministro e secretário de Estado deveria haver
lei estabelecendo que as suas contas seriam permanentemente
abertas. O sigilo bancário não existiria para esses cidadãos.
Esse projeto está tramitando. Quero fazer justiça a V. Ex\
pois um membro do seu Partido, o Deputado Victor Faccioni,
é autor de um projeto, que tramita na Câmara dos Deputados,
nesse sentido. Acho até que não se deve nem pedir licença
para quebrar o sigilo bancário. Nem deve alguém dar uma
de bacana e dizer: "Quero que quebrem o meu sigilo bancá
rio". Não deve haver o que quebrar! Entendo que para o
cidadão que é eleito vereador, deputado estadual, deputado
federal, senador, prefeito, governador, presidente da Repú
blica ou que ocupa funções de ministro de Estado ou de secre
tario de Estado ou de secretário municipal, naturalmente,
não deve existir sigilo. Creio que é a grande forma, é a grande
maneira pela qual não ficaremos sempre nessa dúvida: pedir
ou não pedir, oferecer ou não.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Senador Pedro Simon,
gostaria de informnar a V. Ex' que hoje, na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, um projeto desse teor, de
autoria do Senador Gerson Camata foi rejeitado por inconsti
tucional.

Devo assinalar que teve o projeto dois votos favoráveis,
o do Senador Jutahy Magalhães e o meu, apesar de estar
evidenciado no parecer que ele é inconstitucional.

O Sr. Pedro Simon - Inconstitucional por quê?

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - É inconstitucional nos
termos do parecer do Senador Amir Lando, que foi lido hoje
naquela Comissão. Mas gostaria de dizer, já que V. Ex ~

abordou o assunto, para que fique bem claro, vou fazer constar
do meu pronunciamento o que aconteceu: em 17 de novembro
do ano passado, enderecei o seguinte ofício ao Presidente
da Assembléia Legislativa do meu Estado:

Tomei conhecimento de que foi cogitada a apre
sentação de requerimento - quer dizer, nem tinha
sido apresentado ainda -, visando obter a quebra de

sigilo bancário e fiscal de todos os ex-Governadores
do nosso Estado.

Em face disso, por indeclinável princípio, contatei
o Líder da Bancada do meu Partido - o PDS, na
época-, para que ele próprio agilizasse o citado reque
rimento, no tocante à minha pessoa. Sou dos que enten
dem ser sempre obrigação dos homens públicos dar
transparência às questões de natureza moral, tal obriga
ção avulta na atualidade brasileira.

No momento, particularmente, não teria como
cumprir a circunstancial e grave tarefa de ser membro
do "júri" -isso foi em 17 de novembro do ano passado
- do Presidente Fernando Collor de Mello se tivesse
algo ligado à minha vida pública para esconder.

Por isso, estou encaminhando todas as minhas de
clarações, de 75 a 92, e peço que seja aprovado, pelo
menos, o requerimento no que me toca.

Entendo assim, por isso, votei a favor hoje na Comissão.
Mas a legislação brasileira não é essa, ela exige para a quebra
de sigilo bancário a instauração de um processo em foro com
petente: Plenário do Senado ou da Câmara, uma CPI, Minis
tério Público ou um juiz. São esses os casos, a legislação
brasileira é assim, a Co"nstituição é assim.

O Sr. Albano Franco - V. Ex' permite-me um aparte?

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Estamos aqui discutindo
uma questão que V. Ex' coloca com muita propriedade e
por isso quero lhe agradecer. Se o tom do nosso debate já
era elevado, e creio que útil, V. Ex' deu a ele um destaque
maior ainda, porque fala com propriedade e tem sempre falado
nisso. Nós, que já o ouvimos várias vezes desta tribuna 
que tão bizarramente ocupo para suceder ao discurso de V.
Ex' de sexta-feira passada, um belíssimo'discurso -, somos
testemunhas de que V. Ex' tem sido rigorosamente coerente
nisso. O aparte de V. EX' é muito útil.

O Sr. Elcio Alvares - V. Ex~ permite-me um aparte?

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Antes de ouvir o Senador
Eleio Alvares, tenho de cumprir o dever de ouvir o Senador
Albano Franco.

Antes, porém, quero dizer ao nobre Senador Pedro Si
mon, meu amigo, que V. Ex' colocou uma palavra de Senador
neste debate. E possível discutir-se questões delicadas preser
vando a urbanidade, o respeito e aquilo que considero como
o verdadeiro sentimento democrático: divergir sim, bater no
pecado e respeitar o pecador. É a velha lição de Santo Agos
tinho.

Ouço o nobre Senador Albano Franco.

O Sr. Albano Franco - Nobre Senador Esperidião Amin,
ouço com a devida atenção o pronunciamento de V. Ex' Mas,
tendo em vista que o nobre Senador Eduardo Suplicy se referiu
a entidade que presido, como também fui autor citado em
seu discurso, cabe-me, neste instante, com a responsabilidade
de presidente da entidade sindical de grau superior, colocar
à disposição do Senador todas as informações necessárias,
tais como: despesas, receitas, contas etc. Aproveito, também,
para informar ao Senador Eduardo Suplicy que temos nossas
contas, convênios e arrecadações aprovados pelo nosso Conse
lho Fiscal, pelo nosso Conselho de Representantes, assim co
mo pela Inspetoria Geral de Finanças do Ministério do Traba
lho e pelo Egrégio Tribunal de Contas da União. Desejo
também dizer ao Senador Suplicy que, com relação à Confede-
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ração Nacional da Indústria, S. Ex~ pode se sentir à vontade
para solicitar quaisquer tipos de esclarecimentos e informações
sobre quaisquer \lssuntos ou matérias relativas à administração
ou à participação daquela entidade. Senador Esperidião
Amin, aproveito a oportunidade deste aparte para dizer que
entendo ser importante a preocupação de V. Ex~ com a trans
parência das contas, das despesas, principalmente no resguar-

. do da vida pública do parlamentar porque temos que dar
à sociedade brasileira essa satisfação que ela está a nos exigir.
O político, hoje, tem que estar consciente das dificuldades
que vai enfrentar e bem assim que a legislação terá que ser
cada vez mais aperfeiçoada no sentido de a sociedade poder
verificar com transparência todos os atos e atitudes do político,
quer da sua vida particular, quer da sua vida pública, principal
mente os atos relacionados com o desempenho na vida pública.
Muito obrigado, Senador Esperidião Amin.

o Sr. ESPERIDIÃO AMIN - Senador Albano Franco,
em primeiro lugar fico muito satisfeito por assistir, por ouvir
e por presenciar, acima de tudo, esta manifestação de V.
Ex' De minha parte reitero que - tanto para a CNI, quanto
para qualquer confederação -, se eu tomar conhecimento
de algum fato, vou requerer informações e, se necessário,
uma CPI. Não requererei uma CPI apenas por curiosidade,
porque Comissão Parlamentar de Inquérito - ou inquérito,
como desejam alguns filólogos - é para averiguar um algo
que se considera irregular, um fato e nãó"apenas uma curio
sidade.

O Sr. Eleio Alvares - Senador Esperidião Amin, V.
Ex' concede-me um aparte?

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Ouço V. Ex' com prazer.

O Sr. Eleio Alvares - Senador Esperidião Amin, gostaria
de iniciar meu aparte adotando as palavras do Senador Pedro
Simon. Do debate entre V. Ex~ e o Senador Eduardo Suplicy,
a Casa colhe hoje, com muita alegria, um dos momentos
mais importantes do debate político alimentado pela inteli
gência. E, de uma maneira muito especial, quero me referir
a V. Ex', não só pela admiração constante que tenho, mas
também pela amizade pessoal. V. Ex', hoje, da tribuna, abor
dando um dos assuntos mais delicados, talvez, na colocação
da visão de um político que preside um partido, demonstra.
com a sua inteligência, que assuntos dessa ordem têm que
ser ditos não só com a transparência com que V. Ex' está
falando, mas também com o brilhantismo de sua inteligência,
que é permanente. Gostaria de comentar um fato que vem
em abono a sua posição e faço isso prazerosamente porque,
ao longo da sua vida pública - tenho colhido vários depoi
mentos ~m Santa Catarina -, a marca característica do polí
tico Espiridião Amin sempre foi honestidade no exercício dos
cargos públicos. V. Ex~, em nenhum momento, deixou de
dar rigorosamente cumprimento a uma determinação de sua
consciência. Presenciei um fato, que quero trazer ao conheci
mento dos eminentes colegas da Casa; que é sintomático do
seu comportamento. Presidi a Comissão Parlamentar de In
quérito destinada a apurar levantamentos de contas, não só
na área dos fundos de pensão, mas também sobre várias pes
soas que estavam envolvidas nessa questão. E, exatamente
uma dessas pessoas, dentro daquela lista imensa que foi sub
metida à Comissão, era um dileto, querido e fraterno amigo
de V. Ex' de Santa Catarina, que nos apresentou - diga-se
de passagem - uma das melhores documentações que já tive

oportunidade de examinar, em abono da sua honestidade.
Quando a Comissão, em face dos documentos produzidos,
entendeu que não deveria ser quebrado o sigilo bancário da
quele cidadão, Presidente das Centrais Elétricas do Sul...

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - É o mesmo caso.

O Sr. Eleio Alvares - Exatamente, é o mesmo caso que
o Senador Eduardo Suplicy trouxe ao debate. V. Ex~ teve
uma atitude que marcou muito, naquele momento, a minha
vida pública. V. Ex' exigiu que fosse rompido o sigilo bancário
de seu amigo fraterno ...

O SR. ESPIRIDIÃO AMIN - Meu amigo AmIlcar Gagâ
niga*, Presidente da ELETROCUL - Centrais Elétricas do
Sul do Brasil S.A. na época.

O Sr. Eleio Alvares - E V. Ex" gravou uma frase: eu
não posso ter amigos que não possam ter suas contas bancárias
expostas à curiosidade. quando se levanta uma dúvida desse
porte. Esse é o caráter de V. Ex"

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - V. Ex' permite-me, Sena
dor Elcio Alvares?

O Sr. Eleio Alvares - Pois não, Senador Espiridião
Amin.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - E ele tinha ainda uma
peculiaridade: a sua esposa é notária, ou seja, é responsável
por um cartório. E tem, portanto, no âmbito da quebra do
seu sigilo bancário e fiscal, questões que dizem respeito a
interesse de terceiros. Por isso, a quebra de sigilo, no caso,
tendo que se estender à esposa, tinha que ser feito com cuidado
adicional por respeito a terceiros.

Mas eu disse e repito aqui: era o mesmo cidadão, meu
amigo, AmIlcar Gazâniga, Presidente da Eletrosul, empresa
que, graças à sua gestão, hoje alcança o primeiro lugar entre
todas as empresas do setor energético do Brasil. Ele a assumiu
em sexto lugar; quando saiu, a empresa estava em primeiro.
Meu amigo, orgulho-me dele, e me orgulhei mais ainda porque
ele pediu a quebra do sigilo e eu repeti: exigo que seja quebra
do porque sou amigo dele. Não quero que fiquem dúvidas.

Devolvo a palavra a V. Ex'

O Sr. Eleio Alvares - Esse fato é ilustrativo do seu com
portamento e da sua trajetória na vida pública. Mas também
gostaria de aduzir, na esteira das palavras do Senador Pedro
Simon, que estou inteiramente de acordo com a quebra do
sigilo bancário de todos aqueles que detém um mandato. En
tendo, após a "era Collor", em que foi instaurado o processo
de impeaehment contra o ex-presidente, ser necessário haver
realmente uma transparência total do comportamento dos po
líticos. No caso específico da CUT, em se tratando de uma
CPI, o único impedimento que vejo em relação à concretização
do intento do Senador Eduardo Suplicy é que V. Ex', Senador
Esperidião Amin, precisou o fato com muito detalhe em ter
mos do Regimento. E há uma condição sine qua em termos
de uma comissão parlamentar de inquérito: o fato tem que
ser determinado.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Determinado, exatamen-
te.

O Sr. Eleio Alvares - No momento em que isso não
ocorrer, ·uma comissão parlamentar de inquérito não pode
subsistir, e, infelizmente, nesta Casa, numa determinada qua
dra, tivemos várias comissões parlamentares de inquéritos ba
seadas em acontecimentos que não tinham o fato determinado
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arrimando o pedido inicial. Entendo que esse problema dá
comissão parlamentar de inquérito será examinado em tempo
oportuno. Mas não poderia deixar da fazer esse registro. Penso
que todos os presentes aqui, admiradores do Senador Eduardo
Suplicy, testemunharam, diga-se de passagem, sempre um
comportamento o mais elevado possível nos debates aqui no
plenário e várias vezes, na Comissão de Assuntos Econômicos
e em outras comissões, onde se expressou elegantemente,
demonstrando uma atitude parlamentar exemplar. Então, no
dia de hoje, inegavelmente, Senador Esperidião Amin, V.
Ex" alteia o debate desta Casa com o fulgor da sua inteligência,
e o Senador Eduardo Suplicy, em contrapartida, também mar
ca aqui um posicionamento que - acredito sinceramente -,
é enaltecedor da atividade política brasileira, tão criticada
ultimamente. Quero parabenizá-lo e ao Senador Eduardo Su
plicy pela elevação do debate e reiterar, neste momento, que
nós, políticos aqui presentes, devemos fazer as coisas exata
mente como estão sendo feitas, com a maior transparência
possível. Homem público não pode ter a sua vida questionada
ou colocada em dúvida. Neste instante - quem sabe - vamos
ter um prodecimento a posteriori, que dará a todos os integran
tes desta Casa e da Câmara dos Deputados ou detentores
de mandato a dignidade de fazer como V. Ex' fez, como
fiz também na campanha. Em pleno debate na campanha
eleitoral do Espírito Santo, quando o meu maior adversário
político fez, de leve, uma insinuação a respeito da minha
honestidade, compareci a um cartório, dei-lhe uma procuração
por instrumento, com todos os poderes, para levantar toda
a minha vida bancária e em qualquer lugar que julgasse neces
sário, inclusive colocando à sua disposição as minhas declara
ções de renda. Senador Esperidião Amin, mais uma vez tenho
muito orgulho da nossa amizade, porque V. Ex', neste momen
to, ratifica tudo aquilo que penso a respeito da sua trajetória
na vida pública. E agradeço-lhe pelo muito que V. Ex" ofere
cerá ainda a esta Casa, na condição de um dos seus mais
ilustres e brilhantes Senadores. Parabéns.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Muito obrigado, Senador
Elcio Alvares. Agradeço-lhe particularmente pela oportuni
dade - creio até que inadvertida - que V. Ex' me deu
ao relembrar o incidente da CPI sobre Fundos de Pensões,
cujo relator foi o Senador Cid Sabóia de Carvalho, um de
seus integrantes mais ilustres. Eu, que não a integrava, neste
dia a que V. Ex" se referiu, fui exatamente levar este pedido:
a quebra do sigilo.

O Sr. Divaldo Suruagy - V. Ex' me permite um aparte,
nobre Senador Esperidião Amin?

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Com muita honra, Sena
dor Divaldo Suruagy.

O Sr, Divaldo Suruagy - Senador Esperidião Amin, co
nheci V. Ex' quando Prefeito de Florianópolis. Juntos chega
mos à Câmara Federal, governamos os nossos Estados e juntos
também chegamos ao Senado da República. Portanto me julgo
perfeitamente à vontade para fazer uma análise da vida pública
de V. Ex" modelo de dignidade não apenas para Santa Cata
rina mas para todos nós que integramos o processo político
brasileiro. V. Ex' tem-se caracterizado por ser um campeão
de votos. Nos pleitos em que tem-se submetido ao julgamento
do seu povo, V. Ex' tem saído consagrado pelas magníficas
votações. Daí achar que melhor julgador é o povo de Santa
Catarina, que sempre tributou a V. Ex' não apenas o respeito,
a admiração mas, acima de tudo, uma confiança absoluta

que falta à classe política como um todo. A idéia de V. Ex',
professada e defendida pelo Senador Pedro Simon, Líder do
Governo nesta Casa, e agora também consubstanciada pelo
Senador Elcio Alvares, merece, na minha opinião, o apoio
unânime de todos aqueles que fazem a Câmara Alta do País.
Sugiro a V. Ex", como presidente de um dos partidos mais
importantes do Brasil, que, juntamente com os líderes de
bancada, elabore uma emenda à Constituição com a assinatura
de todos os 81 Senadores. Acho que nenhum Senador negará
seu apoio a uma emenda que caracterize a vontade expressa
pelo Senador Pedro Simon, de que todo homem público tenha
permanentemente abertas suas contas, independemente de
qualquer requerimento, porque o nome já está definindo.
Somos homens públicos, o que significa dizer que nossos atos
pertencem ao público. Não podemos nos escudar em qualquer
artifício. Nossas vidas têm de estar sempre expostas à atividade
pública. Por quê? Porque exercemos função pública. Quero
congratular-me com V. Ex' e com o Senador Eduardo Suplicy
pela maneira elegante com que V. Ex' estão conduzindo um
tema profundamente apaixonante. Os partidos de V. Ex' estão
envolvidos na paixão política, na paixão eleitoral, porque,
quer queiramos, quer não, líderes dos partidos de V. Ex'
são candidatos naturais, ou pelo menos mediante a imprensa,
à Presidência da República e, por mais que queiram negar,
já estão envolvidos no jogo sucessório, e a paixão sucessória,
todos nós sabemos, leva à radicalização. Entretanto, nesta
Casa, V. Ex' e o Senador Eduardo Suplicy mostram que polí
tica pode ser feita com elegância, com cavalheirismo e, acima
de tudo, com espírito público. Quero congratular-me com
esses dois eminentes Parlamentares, ressaltando - V. Ex'
que exerceu várias funções executivas sabe disso - que o
homem público só é conhecido na sua grandeza, na sua intei
reza quapdo exerce uma função executiva, quando passa a
ter a chave do cofre, quando controla o dinheiro público,
quer seja como prefeito, quer seja como governador, quer
seja como ministro, V. Ex' foi aprovado em toda oportunidade
em que exerceu função executiva. Na função legislativa, todos
sabemos, nós cobramos, solicitamos, reivindicamos, pedimos,
mas na função executiva nós decidimos, realizamos. Temos
o que é mais importante: o controle do dinheiro público,
temos a chave do cofre. Aí, sim, é que se pode julgar e
se pode analisar um homem público. Se V. Ex' tivesse entrado
com pequeno patrimônio no Governo de Santa Catarina e
tivesse saído milionário, não precisava nenhuma prova mais
evidente do que essa de que V. Ex' não tinha sido correto
no uso do dinheiro público. Mas, pelo contrário, V. Ex' sempre'
primou pela retidão de caráter e por uma preocupaçãoperma- .
nente de mostrar ao País que política pode ser feita com
dignidade. Daí a minha alegria em congratular-me com V.
Ex' e, principalmente, a minha satisfação de tê-lo como com
panheiro e amigo nesta Casa.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Senador Divaldo Suruagy,
é meu dever agradecer a V. Ex' as palavras amigas, muito
estimulantes, encorajadoras, fraternas acima de tudo.

Quero dizer a V. Ex~ que faço o maior dos meus esforços,
o mais sincero, para merecer que os amigos pensem, funda
mentadamente, isto de mim. Desejo, antes' de ouvir nova
mente o Senador Eduardo Suplicy, já encaminhando para
encerramento, frisar dois pontos.

Primeiro, foi aqui mencionado, por vários debatedores,
os aparteantes, em tons variados, as circunstâncias de que
aquilo que o meu partido assumiu é, ou seria, de interesse
do Sr. Paulo Salim Maluf. O Senador Divaldo Suruagy deu
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talvez a forma mais concisa. É o nome mais forte do mOeu
partido para a disputa de 1994. É natural que ele seja alvo
de atenções e de ataques. Isto faz parte da história brasileira.

Recentemente, aconselhado por alguém mais experiente,
recorri aos Anais da Câmara dos Deputados e achei o teor
do discurso de Pinheiro Chagas, mineiro ilustre, a respeito
de Juscelino Kubitschek de Oliveira.

Recentemente, aconselhado por alguém mais experiente,
recorri aos Anais da Câmara dos Deputados e lá achei um
discurso proferido no dia 13 de setembro de 1955 - vinte
dias antes das eleições -por Pinheiro Chagas, mineiro ilustre,
a respeito de Juscelino Kubitschek de Oliveira. Discorre sobre
os sete obstáculos que Juscelino haveria de vencer para, even
tualmente, chegar a ser Presidente da República.

Ora, não há dúvida nenhuma de que o Sr. Paulo Salim
Maluf é um dos nomes que estão a despontar para um processo
que eu, pessoalmente, gostaria fosse deflagrado só no ano
que vem. Estamos passando por um momento muito grave
e temos coisas muito importantes para tratar tanto no Senado
e na Câmara dos Deputados quanto no Governo e na socie
dade brasileira: recessão, inflação e as dificuldades da socie
dade. Mas nem sempre conseguimos fazer a hora - seria
o sonho; às vezes temos que enfrentar a hora.

O que quero dizer a respeito d" Paulo Salim Maluf é
muito simples. Fui praticamente seu desafeto até 1991: adver
sário político em todas as disputas que teve dentro do partido.
De forma que penso que tenho alguma autoridade para falar
sobre meu apreço a Paulo Maluf. É difícil arrolar, neste País,
alguém que tenha sido submetido a uma devassa maior do
que aquela. Se houver outros exemplos, eu não saberia arrolar
quais políticos brasileiros, nas campanhas e ao deixar o Gover
no, sofreram ataques.
. Atualmente, na condição de Presidente do Partido que
Integra e no qual desponta, estou absolutamente convencido
de que posso transmitir que a administração dele na Prefeitura
do Município de São Paulo é transparente, até porque não
lhe faltam fiscais. E é bom que seja assim. Eu não tenho
nenhuma dificuldade em dizer que, além dos ataques normais,
o Sr. Paulo Maluf está sendo mais uma vez submetido a um
ataq~e muito especial. Confio que ele, especialmente pela
qualIdade e pela honradez da sua administração na Prefeitura
do Município de São Paulo, poderá continuar contando com
a confiança que desfruta no seio do nosso partido.

Agradeço pela compreensão de todos por eu ter tomado
tanto tempo da Casapara tratar de assunto tão delicado.

O Sr. Eduardo Suplicy - Permite V. Ex~ um aparte?

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Ouço, antes de concluir,
por dever de lealdade, o Senador Eduardo Suplicy.

. O Sr. Eduardo Suplicy - Há alguns pontos que considero
Importantes abordar, Senador Esperidião Amin. V. Ex~ tem
tido o cuidado, da tribuna do Senado, de não ofender adversá
rios, mas nem sempre tem o mesmo cuidado nas suas declara
ções à imprensa. Acredito que a reação do Deputado José
Dirceu, citada por V. Ex~, tenha tido por motivação, sobre
tudo, a maneira ofensiva com que V. Ex~ se referiu ao Presi
dente Nacional do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio
Lula da Silva, em algumas de suas entrevistas. Lula trabalhou
20 anos em fábricas e, por um período longo, na Empresa
Villares como torneiro mecânico. Conseguiu, graças à confian
ça de seus pares e daqueles do seu meio, tornar-se presidente
do Sindicato dos Metalúrgicos. Como tal, por longos anos,

nos anos 70 até o início dos anos 80, foi reconhecido como
um dos mais importantes líderes sindicais da história, sempre
trabalhando com extraordinário afinco. Luiz Inácio Lula da
Silva tornou-se o Presidente do Partido dos Trabalhadores
desde.a sua fundação. Mas isso nem sempre se deu, porque
prefenu manter um sistema de rodízio. Hoje é novamente
o Presidente d,o Partido dos Trabalhadores e, como tal, tem
uma atividade de trabalho extraordinariamente intensa. Nós,
parlamentares, companheiros de Lula no Partido dos Traba
lhadores, damos 30% de nossa remuneração líquida ao Parti
do. Assim decidimos porque entendemos que seria importante
que Lula trabalhasse em tempo integral nessa atividade, para
exercer da forma melhor possível aquilo que consideramos
seja interesse dos trabalhadores, dos simpatizantes, dos filia
dos do Partido dos Trabalhadores. Acreditamos que Lula é
a pessoa que, atualmente, melhor reúne as condições para
se tornar o Presidente da República. Avaliamos que, dada
a importância da função política, que é uma função nobre,
ele precisaria dedicar-se integralmente a essa atividade em
tempo integral. É por isso que ele recebe uma remuneração
que não é muito diferente da remuneração de um trabalhador
especializado, é menor do que a de um Parlamentar. Em
entrevistas à imprensa, V. Ex~ e outros companheiros seus
do PPR questionaram até mesmo detalhes sobre o preço dos
charutos que Lula, tendo-os recebido de presente, estaria fu
mando, como se isso fosse uma extravagância, e fizeram alega
ções de que ele não estivesse trabalhando. Pois pode estar
certo V. Ex~ de que Lula está trabalhando numa das funções
que nós, do Partido dos Trabalhadores, consideramos das
mais importantes e dignificantes para um homem público,
que é a de presidir um partido. Sabe V. Ex", hoje presidente
de um Partido, das responsabilidades e dificuldades de se
organizar um partido nacionalmente. Se V. Ex' quiser até
ouvir, a recomendação que lhe faço é que tenha pelo Presi
dente do Partido o respeito que merece. Gostaria também
de dizer que não recomendo a V. Ex' ser um pugilista, esporte
que pratica o Presidente de honra do Partido de V. Ex' Diz
muitas vezes S. Ex~ que costuma ter orgulho dos esportes
que praticou e sempre cita que um desses esportes foi exata
mente o pugilismo. Esse é um esporte que exige muito. Do
ponto de vista do preparo físico é excelente. Se for só a questão
do preparo, até o recomendo a V. Ex' Mas, como V. Ex'
é um desportista exímio e sabe tratar-se muito bem, não preci
saria dessa recomendação. De fato, o boxe é um esporte apai
xonante mas arriscado. Ele pode, de fato, levar pessoas a
momentos de perigo por sua característica violenta. Esclareço,
Senador Esperidião Amin, que o art. 203 do Regimento Inter
no dispõe o seguinte:

"É permitido ao Senador enviar à Mesa, para pu
blicação no Diário do Congresso Nacional e inclusão
nos Anais, o discurso que deseje proferir na sessão,
dispensada a sua leitura."

Sabe V. Ex~ que rarissimamente usei desse dispositivo
regimental. Eu o fiz, naquela ocasião, não por qualquer estra
tégia política, como já expliquei a V. Ex~, e, sim, por uma
circunstância de, naquele dia, não ter dado tempo para fazer
o discurso em plenário. Aqui, às vezes, fica-se esperando
os demais oradores e eu não pude fazê-lo naquele dia. Fiquei,
então, preocúpado porque já tinha encaminhado o meu pro
nunciamento ao Ministério Público e achei por bem regis
trá-lo.
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o SR. ESPERIDIÃO AMIN - A imprensa já estava
atrás do assunto. Recebi o telefonema do jornalista da Folha
de S. Paulo e o discurso não tinha sido feito. .

o Sr. Eduardo Suplicy - Senador Esperidião Amin, há
outro ponto: V. Ex' falou dos vários comunicantes entre o
PT e a CUT, da consangüinidade. Será esse, de fato, um
aspecto relevante para constituir-se uma CPI? Senador Alba
no Franco, agradeço-lhe por me ter oferecido os seus présti
mos. Não estou questionando; fiz, inclusive, questão de regis
trar que não coloco em cheque, em dúvida, sua relação com
a CNJ. Aliás, se fôssemos examinar os vasos comunicantes
entre a Confederação Nacional das Indústrias, o partido e
o Senador Albano Franco não seriam vasos comunicantes,
porque o v~so seria transparentemente um só. Daí por que,
como exammar a questão? V. Ex' sabe que Jair Meneguelli,
Vicentinho, Gilmar Carneiro e tantos outros são membros
da CUT - destacados dirigentes - e filiados ao Partido dos
Trabalhadores. São pes~oas que honram o nosso Partido. On
de V. Ex' quer chegar? E preciso um pouco mais de substância
para dizer que existe um fato determinado. V. Ex' disse que
a CUT recebe recursos do exterior? Isso é transparente; rece
be-os para convênios, formação de quadros. Estão lá. Se V.
Ex~ quiser poderá visitar o Instituto Cajamar, verificar os
seminários. Há diversas entidades internacionais, sindicatos
que fazem questão de prestar auxílio, nessa formação de qua
dros, ao Partido dos Trabalhadores. O nobre Senador men
ciona um outro fato determinante: o empréstimo do Sindicato
dos Bancários. Cinco Deputados, dentre eles José Genuíno
e outros, fizeram, sim, a recomendação de um empréstimo,
cuja finalidade, Senador Esperidião Amin, seria a realização,
em Manaus, de um seminário, de conhecimento público, em
que ocorressem palestras de empresários e trabalhadores. Tal
fato resultou no afastamento do Deputado Ricardo Moraes,
do Partido dos Trabalhadores, aliás, antes da decisão no En
contro Nacional ou no Diretório Nacional, em junho último.
S~ria importante que V. Ex" soubesse, aqui, que o Deputado
RIcardo Moraes teve a iniciativa de se afastar do Partido
dos Trabalhadores antes da decisão final. S. Ex' avaliou que
esse seria o melhor proce?imento, porque ocorreram, pelo
relatório da Comissão de Etica, procedimentos considerados
inadequados pelo Partido o que, provavelmente, acabaria
ac~rretand~-lhe uma. decisão difícil. Assim, S. Ex' preferiu
saIr do PartIdo; todaVIa, nada houve. V. Ex' poderá esclarecer
melhor esse assunto da recomendação do empréstimo. Tal
problema precisaria, agora, ser objeto de uma CPI? V. Ex'
o?_terá o ~sclarecimento d~ pronto. Portanto, Senador Esperi
dlao Amm, se V. Ex' qUIser mesmo averiguar, a ir a outro
ponto, a maneira como homens e mulheres públicos neste
País, os partidos políticos levantam recursos, com interagem
como as entidades sindicais, na mais variada forma, a maneira
como se abusa do poder econômico nas eleições, aí, Senador
Esperidião Amin, para todos os partidos e entidades sindicais
patronai~ e de trabalhadores, eu gostaria de ajudar a redigir
o requenmento para a convocação de uma CPI. Estou disposto
a assiná-lo. Todavia, com respeito a apenas se querer apurar
o PT e a CUT, parece-me algo discriminatório que eu não
recomendaria a um procedimento isento como V. Ex' muitas
vezes faz questão de ter.

o SR. ESPERIDIÃO AMIN - Em primeiro lugar, Sena
dor Eduardo Suplicy, quero dizer que não sou isento. Procuro

ser justo, mas não tenho o compromisso da isenção. Tenho
um Partido político; V. Ex' tem outro.
. Investiguei, o meu partido político investigou dados e
mformações e consubstanciou um conjunto de fatos determi
nados nesses vasos comunicantes que estão orientando o re
querimento que será apresentado. Será objeto de muito deba
te se é fato determinado ou não é.

, Não posso deixar de comentar, ainda que o tempo já
va longe.

Primeiro, com todo o respeito, dispenso qualquer lição,
qualquer aula sobre respeito. Dispenso-as. Se essas aulas fos
sem ministradas, apenas para efeito de treinamento, no âmbito
do próprio PT, seriam muito mais úteis. A história política
do Brasil está aí para mostrar.

. Segu.ndo, quanto às suas observações sobre esporte, fico
mUl~o felIz, porque realmente sem ter o vigor físico, que V.
E~' Já de~o.nstrou em v,árias oportunidades, como atleta que
fOI e ? e amda, tambem faço a minha força para manter
o cadaver em bom estado de conservação, enquanto estiver
ambulando.

. Um terceir~ ponto, Senador Eduardo Suplicy, V. Ex"
VaI poder aperfeIçoar o requerimento que o meu Partido vai
apresentar, sem dúvida àlguma, com fatos, que poderão esten
der o requerimento a outras situações.

Mas o que desejo deixar perfeitamente caracterizado é
que o Partido Progressista Reformador, através da sua Comis
são Executiva, à vista do requerimento já escrito, dos fatos
que já o instruíram, vai requerer tal CPI. Se ela é discrimi
natória? Sim. Será que é justa? Caberá às duas Casas avaliar.
Não sou dono da justiça. Procuro ser justo, mas não pretendo
encarná-la. Por isso, não condeno ninguém, porque isso é
a base do respeito. A base do respeito sobre o que falamos
é não condenar; muitas vezes, é não atirar a primeira pedra.
E esta aula, nobre Senador, seria muito útil se fosse ministrada
aos seus correligionários, sem dúvida alguma

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Permite-me V. Ex~

um aparte?

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Ouço V. Ex' com prazer.

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Eu não gostaria que
V. Ex' encerrasse o seu pronunciamento, como está fazendo
agora, sem a minha palavra de louvor ao alto nível em que
se desenvolveu esse debate, basicamente entre V. Ex' e o
ilustre Senador Eduardo Suplicy. Quero dizer que notei que
V. Ex' se preparou para este momento; preparou os nervos,
a mente, adequou-se do melhor modo possível para um com
portamento ético, para um comportamento moral que não
merece o menor retoque a esta altura final do seu pronuncia
mento. O Senado Federal se engrandece diante de intenções
e desempenhos como o de um parlamentar do quilate de
V. Ex' Sei que o nobre Senador chegou a esta Casa já com
mu~ta experiência. Hoje, além de transmitir essa experiência,
apnmora-se, a cada dia; notamos que, até literariamente, V.
Ex' preparou-se para esse discurso. Primeiro, banindo os adje
tivos, as qualificações, os prejulgamentos, para apenas fixar
uma posição partidária que deve ser respeitada. Tanto é res
peitá~e~ a posição do Partido de V. Ex\ como é respeitável
a poslçao do Senador Eduardo Suplicy na defesa do seu Parti
do. Isso é altamente democrático. V. Ex~ apenas confirma
os prognósticos daqueles que, sabendo da sua chegada ao
Senado Federal, louvavam a Casa pela aquisição que o povo
do seu Estado lhe proporcionara naquele pleito, que tão bem
V. Ex' venceu na disputa registrada d~ seu Estado. Parabéns.
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Quero, também, antes de encerrar, dizer que, como Relator
da Comissão a que se referiu o Senador Eleio Alvares, devo
dar o testemunho de que nunca houve a menor interferência
de V. Ex' que não fosse no sentido apuratório. Quando o
Relator se satisfez com a documentação, previamente levada
ao seu conhecimento, não fez isto para atender a V. Ex~,

mas sim por uma questão clara que se configurara no exame
que fora possível, exatamente porque todos os documentos
de que precisava o Relator, naquela ocasião, foram levados
voluntariamente pelo cidadão que tinha no foro da amizade
a presença de V. Ex~ Lembro-me, como hoje, de sua voz
erguendo-se numa reunião da comissão para pedir a quebra
de sigilo. Fora o Relator quem se comedira, naquela ocasião,
no exame prévio de documentos que lhe foram apresentados.
Fica, portanto, esse registro em abono a esta conduta sempre
muito limpa e muito inteligente de V. Ex~ Desculpe o alongar
do aparte.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Agradeço sensibilizado,
Senador Cid Sabóia de Carvalho. Desejo também registrar
que muito me honra essa observação de V. Ex\ que é um
Senador atuante, atento e sempre pronto a oferecer observa
ções judiciosas, merecedor, portanto, do nosso respeito.

Quero agradecer a todos os Srs. Senadores pelas suas
intervenções e cumprimentar, também, meu oponente maior
neste confronto verbal, Senador Eduardo Suplicy, porque
também cumpriu com seu dever e honrou a sua fé. Estou
aqui cumprindo com o meu dever e mantendo, preservando
e honrado a minha fé no meu partido, nos meus companheiros
e, acima de tudo, na democracias. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Passa-se ao

v - GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Armando Viola.

O SR. ARMANDO VIOLA (PMDB - ES. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, como
sabem, sou do Espírito Santo e ultimamente tenho militado
da política no Município de Unhares, naquele Estado.

No Município de Linhares, que, excetuada a Grande Vi
tória, é considerado, com Cachoeira do Itapemirim, do Depu
tado Roberto Valadão, e Colatina, do Deputado Jório de
Barros, um dos três maiores do Estado, recebemos a maior
parcela de votos nas eleições que disputamos.

Vim a esta tribuna, Sr. Presidente, falar em Linhares
para fazer um registro necessário sobre evento acontecido
no dia 15, domingo próximo passado, naquela cidade. Por
sorte, Sr. Presidente, Unhares, desde o dia 19 de janeiro deste
ano, vem vivendo dias melhores. Seu povo era sacrificado
com a administração anterior, que fazia do Município uma
empresa de negócios.

Trabalhamos na campanha do jovem atual Prefeito José
Carlos Elias, que, vitorioso, assumiu no dia 1º de janeiro.
Sr. Presidente, ao longo desses sete meses, S. Ex~ vem enfren
tando, é claro, dificuldades administrativas, mas tem se desta
cado, para alegria nossa, como homem honesto e trabalhador.
É muito bonito ver isso, especialmente quando uma população
elege o seu administrador.

Sr. Presidente, nós, acompanhando o atual Prefeito, rece
bemos uma caravana da Rússia, no domingo próximo passado,
cuja finalidade era implantar uma indústria que dará àquele
Município um destaque maior no Estado.

Trata-se, Sr. Presidente, de uma fábrica de aviões leves,
com extensão para aviões agrícolas, seguindo a vocação daque
le Município que é, na sua essência, agrícola. Recebemos
as autoridades no aeroporto e viemos a Brasília participar
da convenção do meu partido, o PMDB, que se realizou no
mesmo dia no Senado Federal.

Gostaria de salientar que na recepção tivemos o prazer
de receber o Vice-Ministro de Ciência e Tecnologia da Rússia,
delegados do Ministério de Ciência e Tecnologia daquele país,
o Assessor Financeiro de projetos do Ministério, o Vice-Chefe
do Comitê de Convenção, também daquele país, o Vice-Pre
feito de Moscou, além do Presidente da Aviátika. Em parceria
com aquela empresa da Rússia, foi implantada no Município
de Linhares essa fábrica de aviões. Tenho ceiteza de que
muito contribuirá para o desenvolvimento do Estado e em
especial do nosso Município.

Já estão assegurados cerca de 8 milhões de dólares do
exterior e mais um financiamento, pela empresa de aviação
Aviátika, firmado com o grupo do Banco de Desenvolvimento
do Estado do Espírito Santo, no mesmo valor de 8 milhões
de dólares, recebendo hoje proposta de parceria inclusive
com o dono da Viação Água Branca e com o da Viação !tape
mirim, Sr. Camilo ColIor, com sede no Município de Cachoei
ra do Itapemirim. A viabilidade das propostas de mais essas
parcerias poderá, por certo, tornar realizável o desenvolvi
mento maior daquela empresa.

O Sr. Roberto Valadão - Deputado Armando Viola,
V. Exª me concede um aparte?

O SR. ARMANDO VIOLA - Deputado Roberto Vala
dão, citei as cidades maiores do Espírito Santo, depois da
Grande Vitória, é claro: Cachoeiro do Itapemirim, Colatina
e Linhares. Cachoeiro do Itapemirim, se não fosse a grandeza
do seu povo, seria maior na representação que tem em V.
Exª nesta Casa.

É com prazer que lhe concedo o aparte.
O Sr. Roberto Valadão -Obrigado, Deputado. Retribuo

a referência especial que V. Ex~ faz a minha pessoa. Deputado
Armando Viola, é de suma importância o assunto que traz
hoje a essa tribuna. O Espírito Santo precisa desenvolver-se
no campo da atividade industrial. E a oportunidade de fazê-lo
é com a permanência do Fundo de Desenvolvimento das Ativi
dades Portuárias, o Fundap, que facilita a destinação de uma
parte do ICMS para o financiamento de subsídios e de incen
tivos àqueles que quereIJl se fixar no Espírito Santo com qual
quer tipo de indústria. E muto importante que façamos hoje,
aproveitando a generosidade deste aparte, um apelo ao Go
verno de São Paulo, a fim de que nos ajude, ajude o Espírito
Santo, prorrogando o prazo do Fundo do Desenvolvimento
das Atividades Portuárias para o crédito do ICMS aos indus
triais que queiram se fixar naquele Estado. Aproveito, pois,
a generosidade de V. Exª para enviar a mensagem ao Gover
nador Luiz Antônio Fleury Filho, a fim de que acolha o pleito
do Espírito Santo de prorrogação do prazo do Fundap. Isso
se reveste de fundamental importância para que obtenhamos
também uma boa parte do desenvolvimento industrial que
os outros Estados da Federação obtiveram em todo esse per
curso. Obrigado.

O SR. ARMANDO VIOLA - Agradeço a V. Ex~ o aparte
e o acato, inserindo-o totalmente em meu simples pronun
ciamento.

Outro assunto relativo ao nosso Estado me traz à tribuna
na tarde de hoje. Quero trazer uma mensagem ao povo capi-
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xaba e aQ&eleitores do meu Estado, especialmente. Pergunta
ram-me por que as pesquisas de opinião pública realizadas
nos últimos meses dão ao Senador Gerson Camata uma vanta-

. gem extraordinária na disputa das eleições que se avizinham.
E por quê? Responderemos aos nossos eleitores.

Quando Gerson Camata assumiu o Governo do Espírito
Santo - e é do conhecimento daquele povo - caos se encon
trava no Estado. O jovem Governador, na época, assumiu
também uma das maiores responsabilidades de sua vida. Me
nos de dez municípios eram ligados por via asfáltica à Capital.
No período da sua administração, por capricho ou por capaci
dade,Gerson Camata não deixou Município algum do Estado
- hoje, setenta e nove Municípios - sem ligação por estrada
de asfalto até a Capital, Vitória.

O motivo pelo qual hoje querem.a presença do Senador
Gerson Camata no Palácio do Governo do Estado do Espírito
Santo é o trabalho que S. Ex~ realizou.

Oito anos se passaram. Nesse período assumiu, também,
um Governo do PMDB e, por questões que não quero discutir,
em seguida o transfere para o PDT. Lança um candidato,
faz do mesmo seu sucessor, com distribuição de verbas para
as Prefeituras.

Hoje, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Governador do
Espírito Santo não está conseguindo fazer uma administração
que satisfaça o seu povo. Se tem boa vontade, talvez não
tenha meios para fazê-lo. Em recente desentendimento havido
entre o ex-Governador e o atual, este teve de trocar todo
o seu secretariado. É constante a troca dos titulares nas diver
sas Secretarias do Estado, o que impede o Governador de
ver a aflição do povo.

No Governo Gerson Camata foram ligados por asfalto
todos os Municípios. Hoje, passados oito anos, quase todos
os trechos estão intransitáveis, devido à chuva. E a adminis
tração atual, além de não construir mais nenhuma estrada
não t~ve capacidade para conservar as já existentes. '

E assim, Deputado Roberto Valadão, que, filiado ao
PMDB desde seu início, ainda no MDB, temos saudade da
quele tempo, porém continuamos no mesmo partido que hoje,
para9rgulho nosso, tem V. EX' como Presidente regional.
Não queremos interferir a decisão do Senador, que hoje está
sem partido, mas tenho certeza de que V. Ex~ concorda comi
go: o nosso Partido, o PMDB, estará de braços abertos se
a!j~im for a vont~de do Senador, para recebê-lo. Nosso partido
Vai, se Deus qUIser, governar aquele Estado no próximo ano.

Concedo o aparte a V. Ex~, nobre Deputado.

o Sr. Roberto Valadão - Nobre Deputado, aproveito
a oportunidade para mencionar dois fatos importantes: o Go
vernador que mais asfaltou estradas no Espírito Santo foi
G:rson Camata, 1.087 quilômetros. O segundo asfaltou ape
nãs .290 quilômetros.' Outro assunto, nobre Deputado, são
ás dificuldades muito sérias por que passa o Espírito Santo.
Tenho dito sucessivas vezes deste microfone que em Brasília
e em outros Estados - no Rio de Janeiro, no Rio Grande
do Sul-o Governo do Estado do Espírito Santo é um sucesso,
só não o é para os capixabas. Imagine V. Ex~ que estamos
hoje com 104 dias de greve no magistério estadual. Portanto,
mais de três meses, e as crianças, a esta altura, já perderam
o ano letivo, o que considero um dos maiores crimes de todos
os tempos praticados no Estado, fruto da incompetência, da
falta de zelo, da falta de coragem e de honestidade daquele
Governador do PDT. Aproveito o aparte que V. Ex~ generosa
mente me concedeu em seu brioso discurso nesta Casa de

leis para comunicar à Nação brasileira que o Estado do Espí
rito Santo está completamente arrasado no que se refere â
administração. O Sr. Governador do Estado tem mais tempo
de greve do que de trabalho, pois trabalhou 881 dias e tem
mais de mil dias de greve - já apresentei aqui esta estatística.
Volto a dizer: é doloroso, penoso ver que as crianças do
Estado do Espírito Santo já perderam o ano letivo, porque
o magistério público completa hoje 104 dias de greve, em
conseqüência da falta de zelo, de competência, de coragem
e de honestidade do Governador do Estado, Sr. Albuíno Cu
nha Azeredo.

O SR. ARMANDO VIOLA - Agradeço a V. Ex~ o aparte.
Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, a população do

Estado do Espírito Santo deseja ter novamente a competência
administrativa no Governo, o equihbrio do Estado e melhores
dias. Sabemos que isso ocorrerá no próximo anO, com a eleição
de Gerson Camata novamente para Governador do Estado
do Espírito Santo.

Para concluir, Sr. Presidente, quero deixar meus agrade
cimentos ao jovem Prefeito de Linhares, parabenizando-o pela
profícua e dinâmica administração que vem empreendendo
naquele Município do Estado do Espírito Santo. Queremos
dizer a José Carlos que o político não é bom quando tem
uma marca - a maioria dos administradores tem a da corrup
ção - mas o Prefeito do meu Município está ganhando uma
grande marca: a de bom administrador e de homem honesto.

Durante o discurso do Sr. Armando Viola, o Sr.
Adylson Motta, I" Vice-Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Aldo Pinto, § 21

do artigo 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Pinto) - Com a palavra
o ilustre Deputado Paulo Rocha.

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, quero falar
sobre a classe trabalhadora, que nos últimos dos quatrocentos
anos de dominação neste País conseguiu construir uma entida
de que, em apenas uma d~cada, tem escrito a nossa história.
Venho falar da Central Unica dos Trabalhadores, a CUT,
que no dia 27 deste mês completará dez anos de existência
e de luta no Brasil.

É a primeira vez na história do País que a classe trabalha
dora comemora dez anos de existência de uma central sindical
nacional que organiza trabalhadores do campo e da cidade,
em todos os estados e em todos os ramos de produção e
serviços, contando hoje com 1.914 sindicatos filiados.

A CUT nasceu num período em que o Brasil, como quase
toda a América Latina, saía de um período de ditadura militar
e vivia do esgotamento de uma modelo de desenvolvimento
baseado na substituição de importações.

A modernização das economias das potências industriais,
apoiada na revolução tecnológica, dentro de um quadro de
retorno aos princípios do liberalismo econômico, com o conse
qüente ataque aos direitos sociais e aos sindicatos, impunha
"ajustes" nas economias dos países subdesenvolvidos, tendo
como cerne a transferência de capitais do Sul para o Norte,
como forma de financiar a reestruturação das economias da
queles países.

O pagamento da dívida externa levou à produção voltada
para a exportação, visando a saldos crescentes na balança
de pagamentos. Vivemos então a chamada "década perdida",
de estagnação econômica, arrocho salarial, desemprego, cres-
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cimento da miséria, das desigualdades regionais e sociais, de
correntes da concentração de renda que se agrava com a espe
culação financeira e a ciranda inflacionária.

É neste contexto advers9' às vezes contraditório, que
nasce'e se constrói a Central Unica dos Trabalhadores.

A CUT surge como ruptura ao sindicalismo pelego, assis
tencial e corporativo, subordinado ao Estado e mantido pelo
imposto sindical. Desde sua fundação, procura articular as
lutas econômicas com os interesses históricos da classe traba
lhadora, apontando o socialismo como forma superior de orga
nização da sociedade. Assume a luta por liberdades democrá
ticas e pelas transformações estruturais necessárias à elimi
nação das desigualdades e da miséria.

As nossas bandeiras, de luta pelo não pagamento da dívi
da externa, pela reforma agrária, pelas 40 horas semanais
de trabalho, pela superação do sistema corporativo de relações
trabalhistas e pela introdução do contrato coletivo de trabalho,
defendem a necessária mudança no modelo de desenvolvi
mento e combatem a exclusão política da classe trabalhadora.

As greves de massa de 78-79 e as posteriores, denunciando
o modelo econômico da ditadura militar como responsável
pela deterioração dos salários, enfrentando o aparelho repres
sivo do Estado, resistindo às intercepções dos sindicatos, cons
truindo instrumentos independentes, ajudaram a impulsionar
a luta pela anistia ampla, geral e irrestrita, bem como as
grandes mobilizações pelas "Diretas-}á", que deram fim à
ditadura militar.

Nossa intervenção articulou-se no fórum pela participa
ção popular na Constituinte, afastando o Estado da organi
zação sindical, avançando nas conquistas dos direitos indivi
duais, sociais e coletivos e na democratização da gestão do
Estado, com a constituição de conselhos de gestão dos fundos
públicos e sociais, além de conquistas específicas, como turno
de 6 horas, licença-maternidade, adicional de férias etc.

A CUT permanece no centrão dessa polarização, comba
tendo os sucessivos planos econômicos, denunciando seus efei
tos perversos e organizando mobilizações de massa.

A greve geral de março de 1989, que conquistou uma
política salarial, desencadeou uma onda de greves, nos diferen
tes setores, por reposição de perdas anteriores, e contribuiu
para a explicação desses projetos e a polarização no processo
das eleições presidenciais que dividiu ao meio a sociedade
brasileira.

A consolidação da CUT como organização da sociedade
civil, na defesa intransigente da democracia, é que a colocou,
em primeiro plano, na luta pelo impeachment de Collor. Essa
luta, centrada no combate à corrupção, canalizou a insatis
fação popular contra as políticas econômicas e sociais, obstacu
lizando a implementação do projeto neoliberal no País.

Momento alto na história do Brasil, a CUT expressou
os anseios dos trabalhadores e da maioria dos excluídos da
sociedade, contribuindo para a constituição do Movimento
pela Ética na Política.

A CUT afirma-se como organização capaz de mobilizar
enormes contingentes de trabalhadores organizados e não or
ganizados, contribuindo para alargar o conceito de demo
cracia, ao incluir os direitos fundamentais dos trabalhadores
e da população na base das relações sociais.

O Brasil é um dos poucos países da América Latina em
que a classe dominante não conseguiu impor, na totalidade,
seu projeto neoliberal de saída da crise.

A Central, também aqui, é o pólo de resistência à implan
ta.ção desse projeto, combinando a ação direta das greves

e inoblizações com a participação nos mais diversos espaços
de discussão e representação, pressionando o Congresso Na
cional, representando os trabalhadores nos conselhos de ges
tão dos fundos públicos e nas câmaras setoriais, com propostas
alternativas, e sempre lutando pelos direitos e interesses dos
trabalhadores. .

Hoje, um dos nossos grandes desafios e a construção
efetiva de um projeto alternativo, em conjunto com os demais
setores democráticos e populares, capaz de se contrapor, em
todas as frentes, ao projeto neoliberal.

A compreensão do caráter internacional da luta de classe
de articulação com o movimento sindical, em nível mundiaL
priorizando a luta contra o pagamento da dívida ~xterna, com
os trabalhadores da América Latina e do Terceiro Mundo,
e mantendo laços de cooperação e busca de ação sindical
conjunta com o sindicalismo dos países industrializados.

Na CUT convivem diferenças e divergências, setores pú
blicos e privados, trabalhadores de multinacionais oligopo
lizados, trabalhadores de pequenas e médias empresas, servi
dores públicos e privados, desde bancos até escolas, pequenos
produtores agrícolas, assalariados e camponeses, cujos inte
resses nem sempre coincidem. Convivem também as mais
diversas concepções sindicais e partidárias, formando um con
junto de tendências que vem mudando de composição ao
longo dos dez anos de existência da Central.

Só o exercício da mais ampla democracia, com a partici
pação das bases nas instâncias de deliberação, é que permite
a unidade de ação necessária à execução das políticas traçadas
pela Central. O crescimento da CUT, apesar das dificuldades
enfrentadas, decorre não só do acerto de suas propostas e
de sua atuação combativa, nas mais adversas conjunturas,
mas de capacidade de trabalhar as diferenças e divergéncias,
garantindo em todas as instâncias livre expressão e debate
das opiniões e exigindo o respeito às resoluções das instâncias.

Ouço o Deputado Valdir Ganzer.

O Sr. Valdir Ganzer - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
nobre Deputado Paulo Rocha, que conheço há longo tt;mpo
- V. Ex' foi, inclusive, um dos fundadores da Central Unica
dos Trabalhadores no Estado do Pará -, não tenho dúvida
de que, assim como outros países, o Brasil tem a sua trajetória,
e os trabalhadores brasileiros ajudam a construir a história
deste País. A história da Central Única dos Trabalhadores
faz parte hoje da história mundial. Lembro-me, nobre Depu
tado Paulo Rocha, dos primeiros encontros ~ no Espírito
Santo, Minas Gerais, São Paulo e em outras regiões do País
- para verificarmos se seria possível construirmos um meca
nismo que possibilitasse a defesa dos trabalhadores. As forças
de organização então existentes estavam sob a tutela do Estado
e sob o domínio, podemos assim dizer, dos "coronéis" da
época. Estes mandavam nos sindicatos. Lembro-me de que,
no Pará, o prefeito ou os donos de terras é que mandavam
nos sindicatos, e assim dominavam facilmente a massa de
trabalhadores, já que ml.!itos eram seus próprios empregados.
A fundação da Central Unica dos Trabalhadores, sem dúvida
alguma, ocorre num momento extremamente importante na
história do Brasil. Hoje temos pelo menos três centrais no
Brasil. Assim também ocorre nos países da América Latina
na - e em qualquer país do mundo. A CUT tem caminhado
com erros e acertos, na sua avaliação de como enfrentar,
por exemplo, os problemas dos pequenos produtores - os
quais conheço bem, já que sou um pequeno lavrador, hoje
Deputado. Temos um conjunto de trabalhadores que são assa·
lariados rurais. Temos os bóias-frias, que só conseguem traba-
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lhar no período do corte de cana, da -colheita da laranja etc.
Como discutir·, dentro de uma central, as diversas ações que
ela deve encaminhar? Uma coisa é discutir com os metalúr
gicos, por exemplo, ou com os bancários; outra é a discussão
com os bóias-frias, com os pequenos produtores, que plantam
os mais variados produtos. Como trabalhar- porque a reivin
dicação e a forma de vista desses trab~lhadores é muito dife
rente - com os que estão desempregados? Esses são os dile
mas que a Central Única dos Trabalhadores vem debatendo.
Mas esse não é um problema só da CUT, mas dos partidos
políticos, da Igreja, do País como um todo. São 35 milhões
de brasileiros que passam fome e, sem dúvida alguma, algumas
centenas deles - para não dizer milhares - participam do
sindicalisnlO combativo., Outros participam do sindicalismo
divergente da CUT, com outra visão, como bem estamos ven
do, nacionalmente, alguns dirigentes sindicais junto com em
presários de um lado, e de outro com os dirigentes da CUT,
que vêm discutindo diretamente com o Governo as saídas
para os vários problemas que estão postos. Portanto, quero
solidarizar-me ao seu pronunciamento dizendo que a CUT
é, sem dúvida alguma, um instrumento fundamental para a
luta dos trabalhadores brasileiros. Ela tem cumprido, e haverá
de cumprir, um grande papel na democracia do País.

o SR. PAULO ROCHA - Agradeço ao nobre compa
aheiro Valdir Ganzer o aparte, que incorporo ao meu pronun
ciamento.

Chamo, ainda, a atenção para o fato de que, apesar do
importante papel que a Central Única dos Trabalhadores tem
desenvolvido na organização e na luta dos trabalhadores, o
sindicalismo enfrenta dificuldades, em nível mundial, decor
rentes das mudanças nos processos produtivos, com a introdu
ção de novas tecnologias e materiais, da globalização da econo
mia, da terceirização e dos processos de ajuste estrutural das
economias. Os indícios mais evidentes dessa crise são as que
das nos índices de sindicalização, a queda nos índices de em
prego, o crescimento do trabalho informal e a incorporação
de jovens ao mercado de trabalho sem tradição de atuação
sindical.

A sociedade brasileira, além de sofrer os reflexos da crise
mundial, é extremamente desorganizada, com a maioria da
população limitada à participação do calendário político-e
leitoral. Não temos uma tradição de organização da sociedade
civil e participação político-partidária.

O movimento popular é restrito e pouco numeroso. Cin
qüenta por cento da PEA não possui sequer carteira de traba
lho e não tem acesso aBS direitos mínimos assegurados pelo
Estado. Apenas 20%, em média, são sindicalizados, sendo
que a maioria apenas está em busca do assistencialismo ofere
cido pelos sindicatos.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Cardoso Alves.

O Sr. Cardoso Alves - Deputado Paulo Rocha, estou
ouvindo o discurso de V. Ex', assim como ouvi com muita
atenção o orador que ao aparteou. Acho que o Brasil devia
repensar o fundamento da sua organização sindical. Eu me
pergunto: quantas assembléias sindicais deliberam com a
maioria dos seus associados? Quantos sindicatos sobrevivem,

. vivem e militam com a contribuição dos seus associados? Qual
o sindicato realmente democrático, que fala em nome da maio
ria que o sustenta? Seria a CUT a central única dos trabalha
dores, ou ela mente no seu próprio nome? Quais as conquistas
constitucionais que são dos trabalhadores? Não está havendo

.uma confusão entre paternalismo e participação sindical? Não

há, na realidade, u-ma chefia sindical prolongadamente no
poder, que exerce uma ação política e que fala -em nome
de sindicatos sem que estes representem, na realidade, os
trabalhadores? Não seria, por acaso, a vida sindical subven
cionada pelo estrangeiro ou pelo imposto sinqical? Não perma
nece o mesmo paternalismo getulista? Não é a mesma técnica
dos pelegos? Qual a categoria que, na realidade, se organizou
para fundar um sindicato que delibera por maioria, que tem
as suas assembléias estuantes de presença e que deixa, sem
dúvida alguma, as suas deliberações serem tomadas democra
ticamente, sem uma liderança que se imponha por força políti
ca? Não seria o caso de V. Ex", que é tão novo, repensar
os fundamentos da organização sindical no País? O sindicato
não deve ser uma organização livre, auto-sustentada pelos
trabalhadores? Ou deve ser uma organização peleguista, sus
tantada pelo imposto sindical, deliberando com minorias indu
zidas por lideranças permanentes e políticas? São as indiaga
ções que faço, alheio que sou ao tema, as quais deixo a V.
Ex", que faz discurso sobre assunto tão importante que diz
respeito à vida do trabalhador em nosso País. As conquistas
constitucionais são conquistas ou são dádivas do constituinte
de esquerda? São conquistas ou são inscrições feitas por aque
les que, induzidos por sua presença, pela vontade eleitoral,
escreveram a Constituição? Gostaria de conhecer o pensa
" que trata do tema e, obviamente, deverá tratá-lo com toda
a honradez e com toda a sinceridade do seu coração jovem.

O SR. PAULO ROCHA - Nobre Deputado Cardoso
Alves, enfrentamos esse debate com a franqueza e a clareza
que V. Ex' exige. ,

O nascimento da Central Unica dos Trabalhadores, nobre
Deputado, foi exatamente para garantir e defender esses prin
cípios dentro do movimento sindical brasileiro. A CUT nasceu
sob.o signo da Convenção 87 da OIT, para defender aliber
dade e a autonomia sindical. Infelizmente, a tradição do auto
ritarismo, do Estado autoritário, paternalista e assistencialista,
impediu ainda que os trabalhadores avançassem para essa
proposta de organização e de liberdade total.

Nós queremos, sim, liberdade e autonomia sindical, sem
esse papel do Estado paternalista, autoritário, que impede
os trabalhadores de se organizarem. Nada mais. A elite, a
classe dominante, quer que o Estado seja assim, para controlar
a organização livre dos trabalhadores. E a CUT nasceu para
romper com esse estado de coisas. Somos contra o imposto
sindical, contra a ingerência do Estado na organização dos
trabalhadores, Queremos nos auto-sustentar e nos autodirigir.

É por isso que a Central Única dos Trabalhadores surgiu.
Aliás, nobre Deputado, ela incomoda muitos interesses, exa
tamente porque defende a tese de liberdade, de autonomia
sindical, do fim do imposto sindical, de negociações livres
e diretas. A CUT se consolidou, nestes últimos anos, ao inau
gurar um novo período na história do sindicalismo brasileiro,
e, no passado, chegou a viver curtas experiências de central
sindical.

O Sr. Cardoso Alves - Se a CUT é contra o imposto
sindical, é muito fácil; é só não recebê-lo.

O SR. PAULO ROCHA - Há sindicatos nossos que o
devolvem, Sr. Deputado. Tanto o Sindicato dos Metalúrgicos
de São Bernardo, um dos maiores da nossa Central, como
o sindicato dos Bancários de São Paulo devolvem aos trabalha
dores o imposto sindical, qu~ fica para as Federações e'para
o Ministério do Trabalho. E uma prova de que queremos
acabar com ele.
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Nesta Casa ainda não se tomou a coragem de acabar
com o imposto sindical. Há propostas, nossas no sentido de
acabar com esse imposto.

O desafio de construir uma central sindical nacional num
país com as dimensões do Brasil já é grande~ maior ainda
ao se analisar a herança cultural, política e social legada pela
legislação sindical varguista. O sindicalismo corporativo criou
uma burocracia sindical, alojada tanto em entidades patronais
quanto nas de trabalhadores, que até hoje é responsável pela
manutenção dos traços gerais da antiga estrutura, contando
para isso com aliados em alguns partidos políticos e nos apara
tos governamentais.

A capacidade de mobilização e de pressão da Central
levou à realização de grandes lutas nesse período, em que
a CUT mostrou a sua capacidade de propor e articular a
unidade de ação com os outros segmentos sindicais. Dessa
forma vem-se credenciando como a principal interlocutora
frente ao patronato e aos governos. Por três oportunidades,
a firme oposição da CUT impediu "pactos sociais" ou "acor
dos nacionais" desvantajosos para os trabalhadores. Mas, ao
mesmo tempo, sua disposição para negociar e implementar
um contrato coletivo nacional e articulado tem sido mantida
e afirmada, o que faz da CUT um dos principais elementos
para a democratização e modernização das relações de traba
lho no País.

Por fim, Sr. Presidente, informo à Casa que a imprensa
está noticiando que a CUT recebe solidariedade internacional.
Além de Deputado, sou dirigente da CUT, e nunca negamos
isso.

Hoje à tarde o Presidente da CUT está concedendo uma'
entrevista coletiva, a fim de prestar contas à sociedade. Ama
nhã, será entregue ao Presidente do Senado Federal um docu
mento sobre este assunto, para mostrar a transparência com
que a entidade age.

Entrarei com um requerimento de sessão solene em ho
menagem ao décimo aniversário da CUT, que, queiram ou
não, é uma entidade de organização dos trabalhadores que
enfrenta os desafios e coptribui efetivamente para a consoli
dação da democracia neste País.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Aldo Pinto) - Solicito aos Srs.
Parlamentares que estão nos recintos desta Casa que se façam
presentes no plenário, porque logo após a palavra do próximo
orador iniciaremos a Ordem do Dia.

Concedo a palavra ao ilustre Deputado Paulo Novaes.

O SR. PAULO NOVAES (PMDB - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srª' e Srs. Deputados,
a data do início da revisão constitucional se aproxima, e urge
que pensemos com maior profundidade sobre este próximo
grande momento da vida política brasileira. E esta premência
é tanto mais patente quanto mais se aprofunda a crise brasileira
que testemunhamos.

Com efeito, atravessamos hoje um processo sóCio-eco
nômico em que se impõe, por exemplo, uma revisão profunda
do papel do Estado na via econômica, do nosso estilo de
desenvolvimento, além do perfil de nossa distribuição de ren
da, entre outras questões. Todos estes problemas, na medida
em que afetam as regras de nossa convivência social, têm
dimensões constitucionais.

Em realidade, a Carta Magna de 1988 simboliza a culmi
nância do processo de transição do período autoritário para

_ a democracia. Sob este aspecto, ela foi objeto das grandes

aspirações populares de lib"erdade e justiça social. Sem ques
tionar a validade destas aspirações, podemos dizer, no entan
to, que os instrumentos para a consecução destes fins, tal
como propiciados pelo nosso ordenamento constitucional,
mostraram-se equivocados e eivados de velhos preconceitos.
Felizmente, a própria àgudeza de nossa crise econômica tem
contribuído para uma revisão destes dogmas e para um consen
so mais amplo em torno da necessidade de um novo paradigma
ordenador de nossas relações econômicas, o qual poderá ser
consubstanciado for ocasião da revisão constitucional.

A necessidade de revisão do texto constitucional não deve
limitar, no entanto, aos quesitos econômicos e socIais. O Brasil
vive hoje uma crise cumulativa, que se divide na perda da
eficiência e da capacidade administrativa do Governo, por
um lado, e no déficit de representatividade de nossas institui
ções políticas, por outro. Estes dois momentos de nossa crise,
embora separáveis logicamente, no plano de vivência cotidia
na de nossas agruras atuais estão em processo de condicio
namento recíproco, como tentaremos mostrar mais adiante.

Sr. Presidente, Orna Constituição é, antes de tudo, um
monumento institucional definidor das regras políticas de uma
sociedade.

É este aspecto definidor da Constituição que será o nosso
principal objeto de análise. E, sob este prisma, podemos dizer
que a Constituição, a despeito de seus inegáveis avanços demo
cráticos, perpetua muito o,s defeitos que tanto obliteram o
bom funcionamento dos nossos canais representativos. Mas
para que esta assertiva seja demonstrada em sua inteireza,
faz-se mister que realizemos uma pequena digressão histórica.

O regime autoritário implantado em 1964 estabeleceu
as bases de seu funcionamento sobre dois pontos principais:
em primeiro lugar, o declínio da autonomia federativa 'e a
prevalência incontrastável da União sobre os Estados; em
segundo lugar, a domesticação do Congresso, que viu dimi
nuído o seu papel fiscalizador e sua dimensão de fórum de
debates das grandes questões nacionais.

As estratégIas para atingir este amplo objetivo variaram
conforme a conjuntura. Em primeiro lugar, extinguiram-se
partidos políticos que se sedimentavam nas correntes de opi
nião da sociedade civil. Em segundo lugar, diminuiu-se sobre
maneira o poder do Congresso na definição de leis orçamen
tárias.

No que respeita aos aspectos especificamente eleitorais
da lei constitucional, a emenda de 1969 estabeleceu um núme
ro mínimo de três deputados para os Estados representados
na Câmara e fixou a proporcionalidade com o número de
eleitores, e não com o número de habitantes. O objetivo
de medidas como estas visava conciliar dois princípios básicos
de representação que sempre estiveram présentes nas conside
rações dos legisladores desde os primórdios da República:
o princípio da representação popular e a eqüidade represen
tativa dos Estados, de modo a evitar tanto a tirania da maioria,
quanto a possibilidade de veto da minoria.

O que parecia ser um aperfeiçoamento dos princípios
que regem nossa representatividade logo ofuscou-se pela preo-

, cupação do regime militar em manter uma maioria parla
mentar dócil ao seu arbítrio e homologadora de seus projetos.
Atemorizado, então, pelo avanço eleitoral da oposição, pa
tente particularmente nos Estados do Centro-Sul, o Governo
Geisel, em abril de 1977, decreta uma série de medidas concer
nentes a regulamentos eleitorais com o fito de limitar o poten
cial reivindicatório de segmentos políticos contrários ao regime
militar.
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Entre estas medidas estava o critério proporcional na
definição do número de Deputados por Estado com base na
população, mas estabelecendo um mínimo de seis Deputados
por estado é um máximo de 55. Com isto, os Estados do
Sul do País, mais populosos e de forte tendência oposicionista,
passaram a ter uma representação proporcionalmente inferior
às unidades federativas do Norte e do Nordeste, onde o Go
verno detinha maioria.

No Governo Figueiredo estabeleceu-se um número míni
mo de oito Deputados por Estado e um máximo de sessenta.
Com este estratagema, o último Governo militar logrou ainda
uma contenção do Sul-Sudeste, que viu ,sua participaçãq no
Congresso reduzida a pouco menos de 50% da representação
parlamentar, em contraste gritante com seu contingente popu-
lacional. .

Ora, a Constituição de 1988 perpetua esta distorção de
nossa representação. A título de exemplo, lembremos que
em 1990, para se eleger um deputado em São Paulo, foram
necessãrios cerca de 300 mil eleitores; no Acre, 24 mil; em
Minas, 180 mil.

o Sr. Hélio Rosas - Permite-me V. Ex" um aparte?

O SR. PAULO NOVAES - Com prazer, nobre Depu
tado.

O Sr. Hélio Rosas - Nobre Deputado Paulo Novaes,
quero cumprimentá-lo por trazer este tema a debate e lembrar
que o Poder Legislativo é o coração da democracia. Não pode
haver democracia sem Poder Legislativo. É por isso que pode
mos, com a maior segurança, afirmar que distorções de repre
sentatividade significam grave atentado à democracia brasi
leira. Que democracia é essa em que, no seu poder mais
representativo - este é poder do representante do povo,
daquele que tem o seu mandato renovado de quatro em quatro
anos, que tem contato permanente com os eleitores, que tem
de ascultar a Nação -, a maioria é minoria e a minoria é
maioria? É uma distorção inconcebível. Estados como São
Paulo estão sofrendo essa absurda distorção, que faz com
que os candidatos, para se candidatar, em virtude do pequeno
número de vagas e do grande número de eleitores, tenham
de fazer milhões e milhões de cédulas, afastando da disputa
exatamente os candidatos mais carentes de recursos. É uma
incrível distorção. Estados como São Paulo têm que se insurgir
contra isso. Todos nós temos de fazer uma reunião, temos
de nos unir e, se for o caso, não em nome de São Paulo,
mas em nome da democracia brasileira, usar o peso dos sessen
ta Deputados representantes daquele Estado para paralisar
os trabalhos da Câmara dos Deputados. Tal medida se justifica
enquanto essa distorção que atenta contra a democracia brasi
leira não é corrigida. Parabéns a V. Ex~ por trazer este assunto
a debate.

O SR. PAULO NOVAES - Nobre Deputado Hélio Ro
sas, agradeço a V. Ex~ este aparte, que vem sobremaneira
valorizar o meu pronunciamento. Quero que V. Ex" não se
atenha a este intervenção e participe efetivamente dos debates
quando a matéria estiver à mercê deste Plenário para discus
são.

O Sr. Hélio Rosas - Amanhã estaremos aqui.

O SR. PAULO NOVAES - Tamanhas distorções desviam
a representação do princípio "um homem, um voto". Demais,
sob o argumento de favorecer a eqüidade entre os Estados,
hipertrofia-se o poder político dos Estados menos populosos,

condenando a vontade legítima da maioria a se submeter a
uma vontade de uma minoria super-representada.

A mera correção da proporcionalidade não é, contudo,
garantia suficiente para um bom aprimoramento de nossa re
presentação. Um dos grandes males de nossa vida política
constitui-se no distanciamento crônico entre o representante
e o eleitor, o que dá margem ao florescimento de candidaturas
aventureiras, sem maiores compromissos com a vontade popu
lar, assim como incentiva o fisiologismo e a disciplina parti
dária.

Somos favoráveis, portanto, à adoção do voto distrital
misto como medida corretora destas mazelas adicionais de
nossas instituições políticas.

O sistema distrital misto, tal como experimentado na Ale
manha, consiste em um critério de divisão das vagas da Câmara
Federal, em que metade é preenchida por canditados eleitos
por distritos e outra metade, por candidatos eleitos através
de listas proporcionaias rígidas, estabelecidas pelos partidos
em disputa.

As Unidades da Federação são divididas em distritos cor
respondentes à metade do número total de representantes
atribuídos ao Estado. São estes distritos locus de eleição dos
candidatos distritais escolhidos pelo sistema majoritário. Por
outro lado, o eleitor é obrigado a dar um segundo voto, este
em uma lista de candidatos indicados pelo partido, na qual
de não tem possibilidade de alterar a ordem dos candidatos.
Na prática, este segundo voto torna-se um voto de legenda,
em que o eleitor manifesta sua preferência por determinado
programa partidário.

As vantagens deste sistema são várias. Em primeiro lugar,
os candidatos distritais estão mais próximos de um eleitorado
local de que eles são porta-vozes. Por outro lado, o voto
em legenda enfatiza o caráter ideológico da eleição, refor
çando a coerência dos partidos. Demais, como o número total
de cadeiras do partido é determinado pela soma dos votos
atribuídos às legendas, isto obriga uma lealdade mútua entre
candidatos distritais e proporcionais. O sistema distrital misto
iI)i!;>e, portanto, o individualismo e permite a formação de
correntes ideológicas mais compactas. Com isto, o sistema
eleitoral ganha maior nitidez e legitimidade aos olhos do elei
tor.

No que respeita, portanto, ao sistema eleitoral duas refor
mas são urgentes e essenciais; a ad9Ção do sitema alemão
e a correção da proporcionalidade. E claro que este último
quesito não ganharia solução satisfatória com·o simples au
mento numérico dos integrantes da Câmara dos Deputados.
Segundo esta sugestão estaríamos correndo o risco de criar
uma assembléia gigantesca e ingovernável, assim como favore
cendo a prevalência incontrastrável dos Estados mais populo
sos. Nossas sugestões indicariam, portanto, uma preferência
pela redução do número mínimo de Deputados dos Estados
menos populosos, como também o cálculo da representação
por estado com base no número de eleitores, e não da popu
lação.

Os sistemas eleitorais, por benéficos que sejam, não
atuam no vácuo. O milagre da reestruturação partidária brasi
leira não se daria pela simples adoção do sistema distrital
misto. Portanto, uma reforma da legislação partidária também
seria necessária. Em termos mais específicos, o incentivo à
coerência partidária não adviria unicamente dos efeitos produ- •
zidos por determinada legislação eleitoral. Uma lei que enfa
tize a fidelidade partidária, que coíba esta mudança frenética
de filizações ao sabor das conveniências do poder e das elei-
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ções, o que presenciamos entre os políticos nacionais, seria,
possivelmente, um fator de correção desta verdadeira azáfama
política em que vivemoS.

Alguns argumentam que isto constituiria um retrocesso
arbitrário'de nossas leis. A estes convém lembrar que vivemos
sob o regime de uma democracia representativa. As demo
cracias representivas estruturam seus canais de intercâmbio
entre as instituições de governo e a sociedade através dos
partidos políticos. São eles os aglutinadores de correntes de
opinião e dos interesses da socied~de. Ora, se os. partid?s
políticos são a mola mestra dos regimes representatIvos, nao
vemos argumentos contrários à inclusão de dispositivos consti
tucionais que arbitrem seu funcionamento. Em termos mais
específicos, seria alvissareiro que incluíssemos entre.os ~emas

principais da revisão constitucional a questão da !idehdade
partidária. Se o partido é representante de determ~nada ten
dência social, nada mais justo que o deputado seu mtegrante
deva a esse partido o seu mandato. No momento de sua saída
do partido, ele deveria entregá-lo à instituição que o possibi
litou. Confundir democracia com individualismo parlamentar
seria perpetuar o caos fragmentário em que ora nos encon
tramos.

Estas são reformas que, no âmbito do sistema político,
merecem, em nossa opinião, prioridade essencial por ocasião
da revisão constitucional. Muitos as consideram meras perfu
marias ou tergiversações, tendo em vista as dificuldades econô
micas por que passa a sociedade brasileira. A estes respon
demos com os seguintes argumentos: em primeiro lugar, lem
bremos o quanto a racionalidade das decisões governamentais
é prejudicada pelo fisiologiso e a indisciplina partidária, em
segundo lugar, lembremos o quanto a distorçã~ d.a pro1?~rcio

nalidade contribuiu para a preservação de habitos ViCiOSOS
de nossa vida política que minam, a longo prazo, a legitimidade
da nossa democracia.

Melhoria da eficiência e melhoria da representatividade
não são termos excludentes. Ao contrário, somente moldando
novos canais que aprimorem o intercâmbio entre a sociedade
civil e o Estado seremos capazes de melhorar a qualidàde
das decisões. Em uma verdadeira democracia, a eficiência
que não é legítima torna-se mero devaneio autoritário .. Por
outro lado, um regime democrático ineficaz é presa fácl1 da
demagogia.

Alcemo-nos, portanto, ao mais alto grau de consciência
cidadã e empenhemo-nos com ardor em aprimorar de maneira
efetiva a democracia em que vivemos.

o Sr. Aloísio Vasconcelos- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Pinto) - Tem V. Ex' a pala-
vra.

O SR. ALOÍSIO VASCONCELOS (PMDB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados,
requeiro à Mesa a transcrição nos Anais da Casa do extraor
dinário editorial político do jornal dos mineiros, o Estado
de Minas, que versa sobre a legitimidad~ ?O atual C0!1g~e~so

Nacional para promover a reclamada reVisao da ConstItUlçao.

Sr. Presidente, eu falei da tribuna sobre a legitinlidade
e a competência do Governo para fazer ~ re~isão, e, três
dias depois, por coincidência, um grande articuhsta do Esta~o

de Minas publicou o referido editorial, lúcido e correto, cUJa
transcrição em nossos Anais requeiro à Mesa porque o pensa-

mento do jornal é consentâneo com o nosso pensamento e,
acredito, com o da maioria da Casa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

EDITORIALA QUE SE REFEREO ORADOR:

LEGITIMIDADE DO CONGRESSO

Há cinco anos, o mundo era outro. E as transformações,
no panorama internacional, alcançam limites inimagináveis
quanto às alterações na ordem política, econômica e cultural.
Igualmente, era outro o quadro brasileiro. Consoli~ava-se'
a democracia brasileira, na esperança de toda a SOCiedade
que emergia do regime autoritário de duas décad~s. Mas a
própria Constituição adotava avanços fundamentaIS com os
quais esperava que pudesse o Brasil avançar rapidamente na
resolução de suas questões essenciais. Por tudo isso, soube
sabiamente o constituinte de 88 adotar o princípio da revisão
constitucional após cinco anos de vigência do novo texto,
o que ocorre neste segundo semestre de 93. E a própria reali
dade atual, a experiência objetiva do País neste tempo, a
leitura dos problemas concretos, tudo isso leva à clara conclu- .
são de que essa revisão é necessária e inadiável.

A legitimidade do atual Congresso para esta revisão está
no próprio texto constitucional com que foi eleito. O compr~

misso e a responsabilidade são insubstituíveis. Têm os atuaiS
parlamentares, portanto, a legitimidade que não teriam os
eleitos em 94, para realizar a revisão em 1995, como preten
dem alguns segmentos da opinião política representada no
próprio Congresso. Representatividade e legitimidade menor
terão os sucessores dos atuais congressistas. Quanto aosegun
do argumento, do alcance desta revisão e do prazo, é claro
que se oCongresso souber bem repres"entar a sociedade, sabe
rá exatamente o que rever. E o fará dentro de um tempo
patriótico, ou seja, com resultados úteis e convenientes à Na
ção e à atual crise.

É claro que não se trata de uma nova elaboração constitu
cional. Direitos importantes, modernos e decorrentes da evo
lução mundial, que o texto de 88 incorporou, permanecerão.
A revisão deve alcançar o que se questiona, o que não funcio
na, o que a realidade contradiz, o que ainda é o restolho
de uma época e uma ordem política e econômica que o mundo
tornou anacrônica e a evolução recente do Brasil"' superou.
É fato que o neoliberalismo que tanto empolgou alguns econo
mistas não é mais tão prevalecente. Igualmente já não é in
questionável a tese de que o sucesso de um país está na ordem
direta do tamanho e da ingerência do Governo na economia.
Redefinir papéis é fundamental, assim como privatizar e tor
nar eficiente a máquina pública, mas o Estado ainda tem
função e missões insubstituíveis.

Tem razão o presidente da CNBB, Dom Luciano Mendes,
quando fala em tempo. E quando diz que devem ser revistos
pontos do texto de 88 maldefinidos ou não complementados,
como reforma agrária, o avanço da ética na política, a reforma
do Estado. Se três meses é pouco tempo, não há, no entanto,
como se prolongar por tempo indefinido o debate, que traria
conseqüências negativas para o País, inclusive o desvio da.
atenção sobre questões mais graves e inadiáveis. Mas a revisão
é o momento oportuno para as reformas fundamentais, já.
diagnosticadas, como a tributária, sem o que não há como
combater a inflação. A revisão não deve servir a interesses
retrógrados dos que temem o avanço da democracia e d~s

decisões populares. Mas também não pode o texto de 88 serVir
como entrave à modernização do Estado brasileiro, ou enco-
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bertar privilégios e proteger cartéis corporativos. Os pontos
que dificultam a evolução devem ser, revistos, com coragem,
transparência e plena autonomia. E com muito debate e dis
cussão.

Durante o discurso do Sr. Aloísio Vasconcelos,
o Sr. Aldo Pinto, § 2" do artigo 18 do Regimento Interno,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Cardoso Alves, 2" Secretário.

o Sr. Pedro Tonelli - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Cardoso Alves) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. PEDRO TONELLI (PT - PRo Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr"' e Srs. Deputados, a CPI
Mista criada para investigar o endividamento do setor agrícola
realizou na semana passada a sua primeira reunião de traba
lho, quando foi definido um calendário de atividades e uma
relação de lideranças e autoridades que serão convocadas a
depor.

Esta CPI pode cumprir o importante papel de diagnosticar
a situação da nossa agricultura, apontando as causas da desca
pitalização e do endividamento que estrangula a maioria dos
pequenos e médios produtores.

No entanto, o trabalho não poderá se restringir ao levan
tamento da situação. Será fundamental que a CPlelabore
sugestões de política agrícola que possam ser apresentadas
ao Executivo para solucionar o problema emergencial das
dívidas do setor agrícola e para fortalecer a pequena produção.

Não vamos permitir que esta CPI se desvie dos seus objeti
vos, transformando-se num lobby do empresário rural e dos
grandes produtores, com o objetivo de barganhar vantagens
e favores junto ao Governo.

Como representante do meu partido na CPI do Endivida
mento Agrícola, vou lutar para que seja realizado um trabalho
sério e aprofundado. Não aceitamos que todos os dt:;vedores
do setor agrícola sejam colocados no mesmo saco. E funda
mental distinguir claramente os agricultores que foram vítimas
de sucessivas políticas agrícolas equivocadas e que por isso
restaram endividados. Esta é a situação de milhares de peque
nos e médios produtores, que não pode ser confundida com
a dos grandes produtores que desviam dinheiro do crédito
agrícola e agora reivindicam o perdão das suas dívidas.

Vamos ficar muito atentos para impedir que isso ocorra.
Vamos exigir que o Banco do Brasil apresente a relação

dos tomadores de crédito agrícola inadimplentes. Esta é a
chave para identificar os interesses que se movimentam por
trás de determinadas iniciativas políticas nesta Casa.

Sr. Presidente, até agora, temos notado que o Governo
Itamar Franco prefere ser generoso com os setores da grande
produção, enquanto os pequenos e médios agricultores não
encontram apoio para superarsuas dificuldades.

O Governo autorizou o Banco do Brasil abrir uma linha
de crédito especial para os usineiros. O Governo colocou
à disposição dos usineiros um empréstimo de bilhão de dóla
res, com juros subsidiados. Tamanha generosidade vai bene
ficiar um setor reconhecidamente inadimplente.

Enquanto isso, os pequenos agricultores lutam para con
seguir do Governo a abertura de uma linha especial de crédito
subsidiado para inv~stimento. Os pequenos e médios agricul
tores da Região Sul estão preocupados com os efeitos da

implantação -do Mercosul sôbre a agricultura. Até agora, o
Governo não definiu qualquer política com o objetivo de pre
parar nossa agricultura para competir no Mercosul. Essa omis
são é uma tremenda irresponsabilidade.

Se o Governo não liberar recursos para investimentos
com equipamentos e modernização da pequena produção,
o Mercosul terá afeitos econômicos e sociais desastrosos para
a agricultura brasileira.

Espero que a CPI que investiga o endividamento agrícola
não sirva para absolver os grandes caloteiros, que desviam
crinimosamente os escassos recursos do crédito rural. Espero
que esta CPI sirva para revelar o quadro desalentador enfren
tado pela pequena produção. Se este objetivo for cumprido,
esta CPI terá dado enorme contribuição para salvar milhões
de pequenos agricultores, ameaçados pelas políticas agrícolas
nefastas implementadas por sucessivos governos.

Durante o discurso do Sr. Pedro Tonelli, o Sr.
Cardoso Alves, 2<' Secretário, deixa a cadeira da presi
dência,' que é ocupada pelo Sr. Inocêncio Oliveira, Pre
sidente.

A Sra. Ângela Amin - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
ex~ a palavra.

A SRA. ÂNGELA AMIN (PPR - Se. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, quero encaminhar, na tarde de
hoje, requerimento nos seguintes termos:

"Sr. Presidente, requeiro a V. Ex· as medidas regi
mentais cabíveis para promover a apuração imediata
de cópia das solicitações encaminhadas por esta Parla
mentar à Caixa Econômica Federal, de posse da Depu
tada Luci Choinacki, conforme notícia, veiculada no
jornal A Notícia, do Estado de Santa Catarina, do dia
16 (dezesseis) último, e no Diário Catarinense no dia
de hoje (cópias anexas), denunciando esta Deputada
pela prática de tráfico de influência durante o Governo
Collor.

Conclusos os trabalhos de apuração pela Correge
doria desta Casa, solicito o cumprimento do art. 224
do Regimento Interno."

Sr. Presidente, espero que a Corregedoria atue com a
maior brevidade possível, para que eu possa, com a documen
tação nas mãos, após as apurações, comprovar perante esta
Casa, perante Santa Catarina e perante o Brasil que realmente
existe o PTPol.

Sr. Presidente, gostaria que essa Deputada, que coordena
um segmento do PTpol, continuasse fazendo as investigações
necessárias, divulgando os pleitos que tenho encaminhado
aos divesos órgãos da União. É meu dever encaminhá-los.
Represento um segmento significativo de Santa Catarina, o
que muito me orgulha, Fui votada em todos os Municípios
catarinenses. Fui a Parlamentar mais votada do Estado de
Santa Catarina, fruto de um trabalho feito com seriedade,
todas as vezes que tive oportunidade.

Quero citar parte de um discurso que essa Parlamentar
não teve a coragem de ler hoje à tarde, em que diz ser neces
sário um crédito de investimento aos pequenos agricultores,
que empobrecem a cada dia e vão engrossar a miséria nas
grandes cidades, pela falta de apoio à produção. Disse também
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que o Brasil precisa de representantes na Câmara Fe~eral

que influenciem no sentido de que haja uma distribuição de
renda justa e uma reforma agrária urgente, que possa manter
o trabalhador rural no campo, produzindo o alimento que
falta hoje na mesa do brasileiro.

Quero dizer também, Sr. Presidente, que toda a família
de meu pai é de agricultores. Repito aqui o que tenho dito
com uma certa freqüência: eles são daqueles agricultores que
têm calo na mão, que pegam no cabo da enxada. Isso me
orgulha muito. Minha origem humilde, de uma famI1ia que
é um exemplo de trabalho, faz com que eu tenha mais força
para me dedicar principalmente à classe dos agricultores, que
tem um grande compromisso com esta Nação.

Os agricultores realmente sabem engrandecer a nossa
Nação.

E quando Esperidião Amin foi Governador do Estado
de Santa Catarina, tivemos oportunidade de participar daque
le colegiado e fizemos política agrícola, sim. Digo isto à Depu
tada Luci Choinacki e a todos os Parlamentares que se fazem
presentes aqui. Introduzimos no Estado de Santa Catarina
o sistema' do troca-troca, hoje defendido pelo Governo Para
lelo do PT. O exemplo surgiu no meu Estado. Lá o sistema
foi discutido e incrementado. O nosso agricultor teve a oportu
nidade de comprar terra, máquina e semente através desse
sistema. Em Santa Catarina também, foi desenvolvido um
programa voltado para a criança, com prioridade para a faixa
etária entre zero a seis anos, reconhecido por vários organis
mos internacionais, inclusive a Unicef, modelo hoje introdu
zido no Ceará por catarinenses com os quais tive a honra
de trabalhar no meu Estado.

Quero dizer à Deputada Luci Choinacki que não precisa
lembrar-me dos meus deveres. E reafirmo: sou e serei Parla
mentar. Represento aqui uma camada significativa da comuni
dade catarinense, o que muito me orgulha. E espero poder
olhar de frente meus três filhos e meu marido toda noite,
ao chegar em minha casa, bem como meu pai e minha mãe,
humildes que são, e dizer: eu estou cumprindo uma missão.

E vou continuar cumprindo minha missão, independen
temente de S. Ex~ considerar ser este o meu dever ou não.
Entendo que é. Vou continuar com a mesma garra, a mesma
disposição e a mesma vontade de servir à minha gente catari
nense, principalmente aos mais humildes.

O Sr. Germano Rigotto - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex" a palavra.

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, quero fazer uma comuni
cação a V. Ex~, aos colegas Deputados que estão presentes
no plenário e mesmo aos que nos estão ouvindo nas diversas
dependências da Casa.

Conseguimos, hoje pela manhã, finalmente, fechar o
acordo referente à renegociação da dívida dos Estados. Conse
guimos um entendimento entre os Estados e a área econômica
do Governo Federal, que esteve aqui representada pelo Secre
tário Executivo do Ministério da Fazenda, Dr. Clóvis Carva
lho, e sua equipe. Também participaram das negociações o
Conselho Curador e as instituições financeiras.

O acordo fechado permite que já na próxima semana
votemos aqui o projeto da renegociação da dívida dos Estados.
Diferentemente das outras vezes, vamos ter uma lei que deter
mina a assinatura de contratos, porque é resultado de uma

negociação que envolveu todas as partes: Estados, União,
Conselho Curador e instituições financeiras.

A comunicação que faço a V. Ex" é esta, de que concluí
mos os trabalhos referentes à renegociação da dívidas dos
Estados, algo que considero positivo não só para esta Casa,
mas para o País. Esta renegociação significa a certeza de menos
inadimplência, menos déficit público, menos inflação e mais
estabilização na economia.

O projeto está pronto. Foi feito um substitutivo, para
chegarmos ao entendimento, e haveremos de votá-lo na próxi
ma semana.

Era o que tinha a dizer.

O Sr. Cardoso Alves - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex~ a palavra.

O SR. CARDOSO ALVES (Bloco Parlamentar - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, admiro vários Srs.
Deputados componentes da bancada do PT. Admiro, de ma
neirá muito especial, o professor Florestan Fernandes, pelo
seu passado de coerência, pela sua cultura, pela sua educação,
pela lhaneza de trato com os companheiros. Admiro o Dr.
Hélio Bicudo, meu velho amigo, jurista eminente, que honrou
durante vários anos o Ministério Público de São Paulo, Depu
tado operoso. E tantos outros - não vem ao caso enumerá-los.

Na bancada do PT há Deputados da maior distinção,
com pensamento contrário ao meu, mas que respeito e trato,
também, com a maior camaradagem e cordialidade. Mas está
se tornando nesta Casa uma prática esquisita, da parte de
alguns Deputados do PT, atacar Deputados, na sua genera
lidade ou individualmente.

'Outro dia tive ocasião de ler aqui uma nota da imprensa
em que um Deputado do PT atacava dura e mentirosamente
os seus companheiros, dizendo que cada um de nós poderia
dispor de 800 mil cruzeiros reais, como bem nos aprouvesse,
para darmos a boates, escolas e a sei lá mais o quê. O Deputado
foi se justificar, teceu um aranhol de desculpas e nada restou
de absolutament~ claro se não o seu ataque generalizado con
tra os colegas. E algo como fazer de escada o conceito da
Câmara dos Deputados para subir eleitoralmente.

. Hoje assisto à nobre Deputada Ângela Amin vir à tribuna
solicitar providências contra a entrevista de outra Deputada
- esta do PT - que lhe imputou a prática de um crime:
tráfico de influência. Li no jornal, os jornais são muito exatos
com relação ao PT: colocam entre aspas; procuram ser bem
claros; dão um grande destaque, comumente com fotografias
escolhidas e tudo mais. E não pode mais acontecer isso, Sr.
Presidente, não se pode atacar um Deputado impunemente.
A Deputada Ângela Amin é trabalhadora, correta, cordial,
tem honrado esta Casa e prestado grandes serviços ao povo
catarinense e ao Brasil. E um exemplo de Parlamentar, Sr.
Presidente. Não se pode atacar impunemente. O Regimento
Interno determina normas de conduta para com os Deputados,
e o mínimo que pode ser feito é que se respeite, é que se
diga a verdade uns dos outros.

Assim sendo, Sr. Presidente, quero solidarizar-me com
a Deputada Ângela Amin, dizendo que S. Ex" foi branda
na sua resposta. Se fosse comigo, seria uma interpelação no
Supremp Tribunal Federal, que não precisa da permissão da
Casa. E interpelar no Supremo para saber o que se quer
dizer dela, por que se quer atingi-la. Mas a Deputada pediu
providências à Mesa, Sr. Presidente, e eu quero reclamar
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de V. Ex" toda a energia necessária para que se apure o
fato, no caso calunioso, porque se .imputa a prática de um
crime a uma Deputada quanto não há criry.e. Todo Deputado
pede algo à Caixa, pede ao Governo. E costume da Casa
e do País. O Deputado tem sido até agora um despachante
de luxo, e ninguém pode negar isso, .a ·não ser que o negue
fingindo a probidade que não tem, a não ser que o negue
farisaicamente, a não ser que faça uso da hipocrisia evidente.

De modo que peço a V. Ex~, Sr. Presidente, que dê
oportunidade para ser cumprido o Regimento Interno, co~o
parte de uma política de valorizaçãoda Çasa, no seu sentido
geral, e de valorização do respeito que se'deve ao Deputado,
que hoje é impunemente achincalhado nesta Casa e fora dela,
por quem quiser fazê-lo. (Muito bem!) .

VI - ORDEM DO DIA

Presentes os seguintes Srs. Deputados:

RORAIMA

ALCESTE ALMEIDA
AVENIR ROSA
FRANCISCO RODRIGUES
JOAO FAGUNDES
JULIO CABRAL
MARCELO LUZ
RUBEN BENTO

AMAPA

AROLDO GOES
ERALDO TRINDADE
FATIMA PELAES
GILVAM BORGES
LOURIVAL FREITAS
MURILO PINHEIRO
SERGIO BARCELLOS
VALDENOR GUEDES

PARA'

ALACID NUNES
CARLOS KAYATH
DOMINGOS JUVENIL
GERSON PERES
GIOVANNI QUEIROZ
HERMINIO CALVINHO
HILARIO COIMBRA
MARIO CHERMONT
MARIO MARTINS
NICIAS RIBEIRO
PAULO ROCHA
PAULO TITAN
SOCORRO GOMES
VALDIR GANZER

ANTONIO DOS SANTOS
ARIOSTO HOLANDA
GONZAGA MOTA
JACKSON PEREIRA

AMAZONAS

BETH AZIZE
EZ'IO FERREIRA
JOAO THOME
JOSE DUTRA

RONDONIA

ANTONIO MORIMOTO
CARLOS CAMURCA
MAURICIO CALIXTO
NOBEL MOURA
PASCOAL NOVAES
REDt~~IO CASSOL

ACRE

BLOCO
PSB
PMDB
PSDB

PDT
BLOCO
PMDB
PMDB

PPR
pp.
BLOCO
PP
BLOCO
PP
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JOSE LINHARES
LUIZ GIRA0
LUIZ PONTES
MARCO PENAFORTE
MARIA LUIZA FONTENELE
MAURO SAMPAIO
MORONI TORGAN
PINHEIRO LANDIM
SERGIO MACHADO
UBIRATAN AGUIAR
VI'CEN.TE FIALHO

PIAUI

B. SA
JESUS TAJRA
JOAo·aENRIQUE
JOSE LUIZ MAIA
MURILO REZENDE
MUSSA> DEMES
PAULO SILVA

RIO GRANDE DO NORTE

HENRIQUE EDUARDO ALVES
LAIRE ROSADO

PARAIBA

EFRAIM MORAIS
EVALDO GONCALVES
FRANCISCO EVANGELISTA
IVANDRO CUNHA LIMA
JOSE LUIZ CLEROT
LUCIA BRAGA
RAMALHO LEITE
RIVALDO MEDEIROS
VITAL DO REGO
ZUCA MOREIRA

PERNAMBUCO

ALVARO RIBEIRO
GILSON MACHADO
GUSTAVO KRAUSE
INOCENCIO OLIVEIRA
JOSE CARLOS VASCONCELLOS
JOSE JORGE
JOSE MENDONCA BEZERRA
JOSE MUCIO MONTEIRO
MAURILIO FERREIRA LIMA
MAVlAEL CAVALCANTI
MIGUEL ARRAES
NILSON GIBSON
PEDRO CORREA
RENILDO CALHEIROS
RICARDO FIUZA
;ROBERTO FRANCA

PP .
PQIJ;I
PSDB
PSDB
PSB
PSDB
PSDB
pM,Ira
PsnB
PMJ;>B
BLOCO

PP
BLOCO
PMOB
PPR.
PMD~:
BLOCO
PSDB

PMDB
·PMDB

BLOCO
BLOCO
PPR
PMDB
PMDB
PD'lItn,
BLOCO
BLOCO
PDT
PMDB

PSB
BLOCO
BLOCO
BLOCO
PRN
BLOCO
BLOCO
BLOCO
PMDB
PRN
PSB
PMDB
BLOCO
PCdoB
BLOCO
PSB

ROBERTO MAGALHAES
SALATIEL CARVALHO
SERGIO GUERRA.
TONY 'GEL

ALAGOAS

ANTONIO HOLANDA
AUGUSTO FARIAS
CLETO,FALCAO
JOSE THOMAZ NONO
LUIZ' ,DANTAS
MENDONCA NETO
OLAVO CALHEIROS
VITORIO MALTA

SERGIPE

BENEDITO DE FIGUEIREDO
CLEONANCIO FONSECA
DJENAL GONCALVES
JOSE TELES
MESSIAS GOlS
PEDRO VALADARES

BAHIA

ALCIDES MODESTO
ANGELO MAGALHAES
AROLDO CEDRAZ
BERALDO BOAVENTURA
CLOVIS ASSIS
FELIX MENDONCA.
GEDDEL VIEIRA LIMA
HAROLDO LIMA
JABES RIBEIRO
JAIRO AZI
JAIRO CARNEIRO
JAQUES WAGNER
JOAO ALvES
JONIVAL LUCAS
JORGE KHOURY
JOSE CARLOS ALELUIA
JOSE FALCAO
LEUR LOMANTO
LUIS EDUARDO
LUIZ MOREIRA
LUIZ VIANA NETO
MANOEL CASTRO
NESTOR DUARTE
PEDRO IRUJO
PRISCO VIANA
SERGIO GAUDENZI
TOURINHO DANTAS
UBALDO DANTAS
ULDURICO PINTO
WALDIR PIRES

BLOCO
PP
PSB.
PRN

BLOCO
BLOCO
PSD
PMDB
BLOCO
PDT
PMDB
PPR

PDT
PRN
PPR
PPR
BLOCO
PP

PT
BLOCO
PRN
PSDB
PSDB
BLOCO
PMDB.
PCdoB
PSDB
PPR
BLOCO
PT
PPR
PPR
BLOCO
BLOCO
BLOCO
BLOCO
BLOCO
BLOCO
BLOCO
BLOCO
PMDB
PMDB
PPR
PSDB
BLOCO
PSDB
PSD
PSDB



16616 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Agosto de 1993

MINAS GERAIS

AECIO NEVES
ALOISIO VASCONCELOS
ALV~O PEREIRA

. ANNlBAL TEIXEIRA
ÀRACELY DE PAULA
ARMANDO COSTA
AVELINO COSTA
CAMILO MACHADO
EDMAR MOREI.RA
ELIAS MURAD
FELIPE .~ERI
FERNANDO DINIZ
GENESIO BERNARDINO
HUMBERTO SOUTO
ISRAEL PINHEIRO
JOAO PAULO
JOSE ALDO
JOSE BELATo.
JOSE GERALDO
JOSE ULISSES DE OLIVEIRA
'MARCOS LIMA
MAURICIO CAMPOS
NILMARIO MIRANDA
ODELMO LEAO
PAULO DELGADO
PAULO HESLANDER
PAULO ROMANO
ROMEL ANISIO
SAULO COELHO
SERGIO FERRARA
SERGIO MIRANDA
SERGIO NAYA
TARCISIO DELGADO
VITTORIO MEDIOLI
WAGNER DO NASCIMENTO
WILSON CUNHA
ZAlRE REZENDE

ESPIRITO SANTO

ARMANDO VIOLA
ETEVALDA GRASSI DE MENEZES
JONES SANTOS NEVES
JORIO DE BARROS
NILTON BAIANO
RITA CAMATA
ROBERTO VALADAO

RIO DE JANEIRO

ALDIR CABRAL
ALVARO VALLE
AROLDE DE OLIVEIRA
ARTUR DA TAVOLA
BENEDITA DA SILVA

PSDB
PMDB
PSDB
BLOCO
BLOCO
PMDB
PPR
BLOCO
PRN
PSDB
PMDB
PMDB
PMDB
BLOCO
BLOCO
PT
)3LOCO
P.MDB
PMDB
BLOCO
PMDB
PL
PT
PRN
PT
BLOCO
BLOCO
PR,N
PSDB
PMDB
PCdoB
PMDB
PMDB
PSDB
pRN
BLOCO
PMDB

PMDB
BLOCO
PL
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB

BLOCO
PL
BLOCO
PSDB
PT

CARLOS ALBERTO CAMPISTA
CARLOS LUPI
CARLOS SANTANA
CIDINHA CAMPOS
CYRO GARCIA
EDESIO FRIAS
EDUARDO MASCARENHAS
FRANCISCO DORNELLES
FRANCISCO SILVA
JAIR BOLSONARO '
JANDlRA FEGHALI
JO,AO MENDES
JOSE CARLOS COUTINHO
JOSE EGYDIO
JOSE VICENTE BRIZOLA
JUNOT ABI-RAMIA
LAERTE BASTOS
LAPROVITA VIEIRA
LUIZ SALOMAO
MARCIA CIBILIS VIANA
MARINO CLINGER
MIRO TEIXEIRA
NELSON BORNIER
PAULO PORTUGAL
PAULO RAMOS
REGINA GORDILHO
ROBERTO CAMPOS
RUBEM MEDINA
SANDRA CAVALCANTI
SERGIO CURY
SIDNEY DE MIGUEL
SIMAO SESSIM
VIVALDO BARBOSA
VLADIMIR PALMEIRA
WANDA REIS

SAO PAULO

ADILSON MALUF
AIRTON SANDOVAL
ALDO REBELO
ALOIZIO MERCADANTE
ARMANDO PINHEIRO
CARDOSO ALVES
CARLOS NELSON
CHAFIC FARHAT
CHICO AMARAL
DELFIM NETTO
DIOGO NOMURA
EDUARDO JORGE
ERNESTO GRADELLA
EUCLYDES MELLO
FABIO FELDMANN
FABIO MElRELLES
FLORESTAN FERNANDES
GASTONE RIGHI
GERALDO ALCKMIN FILHO

PDT
PDT
PT
PDT
PT
PDT
PSDB
PPR
PP
PPR
PCdoB
BLOCO
PDT
PPR
PDT
PDT
PSDB
PMDB.
PDT
PDT
PDT
PDT
PL
PDT
PDT
PRONA
PPR
BLOCO
PPR
PDT
PV
BLOCO
PDT
PT
BLOCO

PMDB
PMDB
PCdoB
PT
PPR
BLOCO
PMDB
PPR
PMDB
PPR
PL
PT
S/P
PRN
PSDB
PPR
PT
BLOCO
PSDB
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HEITOR FRANCO
HELIO BICUDO
HELIO ROSAS
IRMA PASSONI
JORGE TADEU MUDALEN
JOSE ABRAO
JOSE ANIBAL.
JOSE CICOTE
JOSE GENOINO
LUIZ MAXIMO
MALULY NETTO
MAURICIO NAJAR
PAULO NOVAES

MATO GROSSO

ITSUO TAKAYAMA

. GOlAS

LUIZ SOYER
VILMAR ROCHA

PARANA

DENI SCHWARTZ
JOSE FELINTO
SERGIO SPADA

.SANTA CATARINA

EDISON ANDRINO
ORLANDO PACHECO
VALDIR COLATTO

RIO GRANDE DO SUL

ADYLSON. MOTTA
EDSON MENEZES SILVA
FERNANDO CARRION
GERMANO RIGOTTO
IBSEN PINHEIRO
IVO MAINARDI
~OAO DE DEUS ANTUNES
JORGE UEQUED
JOSE FORTUNATI
LUIS ROBERTO PONTE
NELSON JOBIM
NELSON PROENCA
ODACIR KLEIN
OSVALDO BENDER
PAULO PAIM
TELMO KIRST
VICTOR FACCIONI
WALDOMIRO FIORAVANTE
WILSON MULLER

PPR
P.T
PMDB
PT
PMDB
PSDB
PSDB
PT
PT
PSDB
BLOCO
BLOCO'
PMDB

BLOCO

PMDB'
BLOCO

PSDB
PP
PP

PMDB
BLOCO

PMDB

PPR
PCdóB
PPR
PMDB
PMDB
PMDB
PPR
PSDB
PT
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PPR
PT
BLOCO
PPR
PT
PDT

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A lista de
presença registra o comparecimento de 307 Senhores Depu
tados.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)-

APRESENTAÇÃO DEPROPOSIÇÕES

Os Senhores Deputados que tenham proposições a apre
sentar poderão fazê-lo.

APRESENTAM PROPOS/ÇOESOS SENHORES:

SARNEY FILHO - Projeto de lei que dispõe sobre
a linguagem gestual codificada na Língua Brasileira de Sinais
- LIBRAS, e dá outras providências. .

- Projeto de lei que dá nova redação ao art. 61 da
Lei n9 8.213, de 1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios
da Previdência Social.

- Projeto de lei que introduz alteração no art. 20 da
Lei n9 8.036, de 1990 - Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço, permitindo a utilização da conta vinculada para aqui-
sição de instrumentos musicais. .

VALDIR COLATTO - Projeto de lei que altera o art.
39 , § 49 , da Lei n9 8.541, de 1992.

NILSON GIBSON - Projeto de lei que disciplina a apli
cação dos vinte por cento da arrecadação do imposto sobre
movimento ou transmissão de valores e de créditos e direitos
de natureza financeira, instituído pela Lei Complementar n9

77, de 1993.

FÁBIO FELDMANN - Requerimento ao Presidente
da Câmara dos Deputados de providências no tocante ao des
cumprimento, pelo Sr. Ministro do Meio Ambiente, do art.
50, § 29, da Constituição.

- Indicação ao Poder Executivo, por intermédio do Mi
nistério do Meio Ambiente, de providências com relação ao
assentamento de agricultores sem terra na Floresta Nacional
de Ipanema, Estado de São Paulo.

- Indicação ao Poder Executivo, por intermédio do
Ministério da Fazenda, da revisão de alíquota do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) relativa aos produtos
que menciona.

PEDRO TONELLI - Recurso ao Plenário contra o Ato
da Mesa n9 78, de 1993, que estabeleceu a possibilidade do
pagamento do subsídio e da representação devidos aos Depu
tados Federais, mediante desconto em folha, objetivando a
sua revogação e conseqüente anulação dos efeitos provocados.

NELSON BORNIER - Indicação ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da Fazenda, de exame da oportu- .
nidade e conveniência de fixação de limite para os juros cobra
dos nas compras a crédito e pelas administradoras dos cartões
de crédito.

- Projeto de lei que declara de utilidade pública a Asso
ciação Beneficente Antônio Soares (ABAS), sediada no Mu
nicípio de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro.

- Projeto de lei que declara de utilidade pública a Funda
ção de Assistência Comunitária Antônio de Carvalho - FAC,
sediada no Município de São João de Meriti, Estado do Rio
de Janeiro.

DIOGO NOMURA - Projeto de lei que dá à ponte
sobre o rio Ribeira, na Rodovia Régis Bittençourt - BR
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- 116, no Vale do Ribeira, Estado de São Paulo, a denomi
nação de Ponte Hiroshi Sumida.

ARMANDO COSTA - Projeto de lei que inclui o Muni
cípio de Formoso, Estado de Min!is Gerais, na área de atuação
da Sudene.

LUIZ GIRÃO - Requerimento ao Presidente da Câma
ra dos Deputados de retirada do Projeto de Lei n9 3.639,
de 1993, de sua autoria.

SÉRGIO NAYA - Projeto de lei que dispõe sobre a
utilização do crédito referente ao empréstimo compulsório
de que trata a Lei n9 2.228, de 1986, na aquisição dos produtos
que menciona.

DÉRCIO KNOP - Projeto de lei que altera a redação
do art. 16 da Lei n° 8.166, de 1993, que dispõe sobre licitações
e contratos da Administração Pública.

PEDRO CORRÊA - Indicação ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério do Meio Ambiente, de exame
da oportunidade e conveniência de promover a transformação
do Parque Histórico Estadual das Tabocas, do Município de.
Vitória de Santo Antão, Estado de Pernambuco, em Parque
Histórico Federal das Tabocas.

JORGE TADEU MUDALEN -Projeto de lei que esta
belece a obrigatoriedade da existência e uso de cinto de segu
rança nos veículos de transporte coletivo em circulação em
rodovia em todo o território federal.

WILSON MOREIRA - Projeto de lei que cria incen
tivos fiscais na área do Imposto sobre a Renda para investi
mentos no aumento da produção.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vai-se pas
sar à apreciação da matéria que está sobre a mesa e da cons
tante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Requeri
mento sobre a mesa:

"Sr. Presidente, nos termos regimentais requeiro
a V. Ex~ ouvir o Plenário sobre a realização de sessão
solene de homenagem às vítimas da violência em favor
da vida. Nomeadamente, Glória Perez, Jocélia Bran
dão e Valéria Velasco."

Maurílio Ferreira Lima, Vice-Líder do PMDB.

Em votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
Parlamentares que o aprovam permaneçam como se encon
tram. (Pausa.)

Aprovado.
Fica aprovado o requerimento e marcada a sessão solene

em defesa da vida, contra a violência e contra a impunidade
para o dia 25, quarta-feira, às 10 horas da manhã, neste plená
rio, com a presença do Sr. Ministro da Justiça, representando
o Poder Executivo, a presença do Presidente Octávio Galotti,
do Supremo Tribunal Federal, representando o Poder Judiciá-
rio, e de outras autoridades. .

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sobre a
mesa o seguinte requerimento:

Brasília, 16 de agosto de 1993
Excelentíssimo Senhor
Deputado Inocêncio Oliveira
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Presidente Inocêncio Oliveira,
Em consonância ao discurso proferido por mim da Tribu

na da Câmara sobre os 30 anos da TV Alterosa, de Belo
Horizonte, venho propor, a Vossa Excelência a data de 23
de setembro de 1993, quinta-feira, sessão para o evento de
homenagem desta Casa àquela prestigiosa emissora de tele
visão.

Certo de merecer o pronto atendimento de Vossa Exce
lência, antecipo os meus agradecimentos,.renovando protestos
de elevada estima e consideração. - Aloísio Vasconcelos, De
putado Federal, PMDB - MG Genebaldo Correia, Líder
doPMDB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em votação
o requerimento.

Os Srs. Parlamentares que o aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sobre a
mesa o seguinte requerimento:

Senhor Presidente,
Desde o último mês de abril, o Brasil está comemorando

o sesquicentenário de nascimento do grande paraibano Pedro
Américo, responsável por um período de esplendor da pintura
brasileira, sobretudo no final do século passado. Sua obra
artística ganhou fama mundial e seu nome ficou conhecido
mundialmente.

Foi Deputado Constituinte em 1891, dando a sua contri
buição à 1" Constituição Republicana brasileira.

Nada mais justo, Senhor Presidente, do que esta Casa
Legislativa homenagear o grande brasileiro Pedro Américo,
prorrogando a sessão ordinária do próximo dia 30 de agosto
para que esta Casa preste uma homenagem a Pedro Américo
pelo transcurso do sesquicentenário de seu nascimento, tudo
nos termos regimentais desta Casa.

Sala das Sessões, 12 de agosto de 1993. - Deputado
Evaldo Gonçalves.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em votação
o requerimento.

Os Srs. Parlamentares que o aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sobre a
mesa o seguinte requerimento:

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA

À CONSTITUIÇÃO N° 56, DE 1991

Que "altera dispositivos da Constituição Federal
(Desregulamentação e Modernização do Estado)".

Exm9 Sr. Deputado Inocêncio de Oliveira Presidente da Câ
mara dos Deputados

A Comissão Especial destinada a proferir parecer à Pro
posta de Emenda à Constituição n" 56, de 1991, que "Altera
dispositivos da Constituição Federal (Desregulamentação e
Modernização do Estado)", vem, nos termos regimentais, rf'-
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querer a Vossa Excelência se digne submeter à consideração
do Plenário a prorrogação do prazo por ,20 (vinte) sessões.

Nestes Termos
Pede Deferimento
Brasília, 13 de julho de 1993. - Deputado Maurílio Fer

reira Lima, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em votação
o requerimento.

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 

-1-
PROJETO DE,LEI N" 3.118-B, DE 1992

(Do Sr. Victor Faccioni)

Reabertura da discussão, em turno único, do Pro
jeto de Lei n" 3. 118-A, de 1992, que acrescenta dispo
sitivos à CLT - Consolidação das Leis do Trabalho,
visando obter celeridade na Justiça doTrabalho; tendo
pareceres dos Relatores designados pela Mesa em subs
tituição às Comissões de Trabalho, de Administração
e Serviço Público, pela 'rejeição (Relator: Sr. Nilson
Gibson); e de Comissão ~e Constituição e Justiça e ,
de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição (Relator:
Sr. Tarcísio Delgado). Reabertura da discussão: pare
cer reformulado do Relator designado pela Mesa em
substituição à Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviçó Público, péla aprovação"com Substitutivo

, (Relator: Sr. Nilson Gibson).

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A matéria
teve sua discussão reaberta na sessão do dia 11 de agosto
do corrente ano em virtude da reformulação do parecer pelo
Relator da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não haven
do oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há sobre
a mesa as seguintes Emendas de Plenário

- N9 1-

Ao Projeto de Lei n" 3.118/92.
Art. A Junta de Conciliação e Julgamento realizará au

diências em todos os dias úteis salvo se inexistente processo
pendente.

§ 1" É vedado o exercício de cargo em Junta de Conci
liação e Julgamento por quem não residir em sua jurisdição.

§ 2" A não realização de audiência nos termos deste
artigo ou por ausência de algum dos membros implicará des
contos na remuneração do Juiz-Presidente, no primeiro caso,
ou dos faltosos, no segundo, determinado pelo Presidente
do respectivo Tribunal do Trabalho.

Brasília, 17 de agosto de 1993. -João Thomé,Vice-Líder
do PMDB - Nilson Gibson.

- N9 2
Substitutiva

Dê-se ao art. 903 a seguinte redação:

"Art. 903. Será facultada a criação de Órgãos
de Conciliação, por credenciamento, nas condições

deste artigo, visando obter celeridade na Justiça do
Trabalho, onde poderão os trabalhadores apresentar
a petição inicial, com as suas respectivas pretensões,
firmada por advogado de sua livre escolha."

Deputado Vladimir Palmeira, Líder do PT - Bendito
de Figueiredo, Vice Líder do PDT (Apoiamento) - Moroni
Torgan, PSDB.

-'N9 3
Substitutiva

Dê-se ao § 3; po art. 903 a seguinte redação:

"Art. 903.
§ 3" As sessões dos Órgãos de Conciliação e

Arbitragem serão públicas, permitida sempre a partici
pação'da's partes, dos respectivos advogados, bem co
mo do' tepres'entante sindical.;'

DeputadoVladimir Palmeira,Líder do PT - Benedito de
Figueiredo,Vice Líder do PDT (Apoiamento) - Moroni Tor
gan,PSDB.

- N9 4.
Supressiva

Suprima-se do § 9" a seguinte. expressão: "consideran
do-se satisfeita a exigência do caput".

Deputado Vladimir Palmeira, Líder do PT - Benedito
de. Figueiredo, Vice-Líder do PDT (Apoiamento) - Moroni
Torgan, PSDB.'

- N9 S
Supressiva

Suprima-se o § 10 do art. 903.
DeputadoVladimir Palmeira,Líder do PT - Benedito de

Figueiredo,Vice-Líder do PDT (Apoiamento) -Moroni Tor.
gan,PSDB. ' .

- N9 6-:-
. Supressiva

Suprima-se o § 10 do art. 903' da CLT, com a redação
dada pelo Substitutivo ao PL n9 3.118/92.

Justificação
A supressão deste parágrafo objetiva dar coerência inter

na ao texto do Projeto de Lei, tendo em vista a modificação
proposta ao caput do art. 903, de eliminar qualquer condicio-
namento à propositura de ação trabalhista. '

Sala das Sessões, de de 1993 - Luiz Salomão
- Germano Rigotto.

- N9 7
Supressiva

Suprima-se a seguinte expressão do § 9" do art. 903 da
CLT, com a redação dada pelo Substitutivo ao PL n" 3.118/92:

"§ 99 ... , considerando-se satisfeita a exigência
do caput."

Justificação
Tal emenda é necessária, tendo em vista a emenda modifi

cativa ao caput do art. 903 apresentada.
Sala das Sessões, de de 1993. - Luiz Salomão -

Germano Rigotto.

- N9 S
Modificativa

Dê-se ao caput do art. 903 da CLT, com a redação dada
pelo Substitutivo ao PL n" 3.118/92, a seguinte redação:
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"Art. 903. Ficam instituídos, onde tiverem sido
credenciados, os Órgãos de Conciliação com o objetivo
de analisar a relação das pretensões e promover o acor
do entre as partes."

Justificação
A presente emenda objetiva eliminar a vinculação de

propositura de qualquer ação individual trabalhista à prévia'
submissão da relação de pretensões perante o Órgão de Conci
liação, tendo em vista a flagrante afronta ao disposto no inciso
XXXV do art. 5~ da CF/88, de que a lei não excluirá de
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

Por outro lado, preserva a idéia de criação de mecanismos
alternativos, de baixo custo, de solução ,das lides trabalhistas
com o fulcro de obter maior celeridade e eficácia.

Sala das Sessões, de de 1993. - Luiz Salo-
mão - Germano Rigotto.

- N~9

Aditiva
Acrescente-se à parte final do § 1"do art. 903 da CLT, .

com a redação dada pelo Substitutivo ao PL n~ 3.118/92, a
seguinte redação:

"Art. 19 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

"Art. 903. . .
§ 1~ ... Órgãos do Ministério do Trabalho, Co

missão de Juízes Classistas e outras instituições defini
das ou que venham a ser definidas no Regimento Inter
no do respectivo Tribunal. "

Justificação
Tal emenda objetiva, tendo em vista o caráter não exaus

tivo do dispositivo a ser emendado, assegurar que outras insti
tuições possam vir a funcionar como Órgãos de Conciliação
e Arbitragem.

Sala das Sessões, de de 1993. - Luiz Salo-
mão - Germano Rigotto.

- N9}O
Modificativa

Dê-se ao § o art.903 da CLT, com a redação dada pelo
Substitutivo ao PL n~ 118/92, a seguinte redação:

"Art. 19 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

"Art. 903, .
§ 39 As sessões dos Órgãos de Conciliação e Ar

bitragem serão públicas, sendo obrigatórias a partici
pação dos advogados das partes, bem como dos repre
sentantes sindicais. "

Justificação
Deve ser obrigatória e não facultativa, com o escopo

de assegurar a efetiva defesa das partes, as presenças dos
advogados e dos representantes sindicais nas sessões dos Ór
gãos de Conciliação e Arbitragem.

Sala das Sessões, de de 1993. - Luiz Salo-
mão - Germano Rigotto.

- N~H

Supressiva
Suprima-se O § 7~ do art. 903 da CLT, com a redação

dada pelo Substitutivo ao PL n9 3.118/92:

Justificação
Há que se extirpar do texto legal a violação ao dispositivo

no inciso XXXV do art. 5\' da CF/88, que a lei não excluirá
da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

Sala das Sessões, de de 1993. - Luiz Salo-
mão - Germano Rigotto.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para ofere
cer parecer às emendas de plenário ao projeto, em substituição
à Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público,
concedo a palavra ao Sr. Deputado Nilson Gibson.

O SR. NILSON GIBSON (PMDB - PE. Sem revisão
do orador) - Sr. Presidente, Sr,p e Srs. Deputados, ao Projeto
de Lei n° 3.118, de 1992, do nobre Deputado Victor Faccioni,
foi preparado um substitutivo juntamente com os magistrados
presidentes dos vários Tribunais Regionais do Trabalho, inclu
sive com a participação de vários Líderes desta Casa.

Todavia, na sessão de hoje, Sr. Presidente, foram apre
sentadas dez emendas ao substitutivo. Achamos conveniente,
já sob a orüentação de todas as lideranças dos partidos políticos
com assento nesta Casa, que o Relator deveria solicitar prazo
para dar parecer às emendas, a fim de dar oportunidade para
que nova negociação seja formalizada entre os diversos parti
dos políticos.

Sr. Presidente, o modesto e humilde Relator da Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público solicita à
Mesa que conceda um prazo até terça-feira, dia 23, para que
tenhamos mais tempo, a fim de que as Lideranças dos partidos
políticos possam negociar novamente sobre a matéria e para
que também sejam ouvidos os Tribunais Regionais do Traba
lho das diversas regiões do País.

É esta a petição que formalizo a V. Ex\ Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sendo regi
mental a solicitação, a Presidência concede o prazo solicitado
por V. Ex' e pelo nobre Deputado Tarcísio Delgado, Relator
designado pela Mesa em substituição à Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 

-2-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 256-A, DE 1993

(Da Comissão de Relações Exteriores)

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n9 256, de 1993, que aprova o texto do
acordo entre o Governo da República Federativa do
Brasil e a Agência Brasileira Argentina de Contabi
lidade e Controle de Materiais Nucleares (ABACC)
sobre suas obrigações, privilégios e imunidades, firma
do em Brasília, em 27 de março de 1992; ten'do parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva (Relator: Sr. Maurici Mariano). Pendente de pare
ceres das Comissões de Defesa Nacional; e de Finanças
e Tributação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Presi
dência entrou em acordo com o Colégio de Líderes e retirou
os itens 2, 3, 4 e 5 da pauta, possibilitando entendimento
sobre as matérias.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -
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-6-
'JROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N9 237-A, DE 1993

(Da Comissão de Relações Exteriores)

Discussão, em turno único 'do Projeto de Decreto
Legislativo, n" 237, de 1993, que aprova o texto da
Convenção n? 169 da Organização Internacional do
Trabalho sobre povos indígenas e tribais em países in
dependentes; tendo pareceres das Comissões de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, pela apro
vação (Relator: Sr. Fábio Feldmann); e de Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa (Relator:
Sr. Átila Lins).

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não haven
do oradores inscritos, declaro PTIcerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vou subme
ter a votos o

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 237, DE 1993

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 É aprovado o texto da Convenção n° 169 da

Organização Internacional do Trabalho sobre os povos indíge-
nas e tribais em países independentes. .

Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congres
so Nacional quaisquer atos que impliquem revisão da presente
Convenção, bem como quaisquer atos que, nos termos do
art. 49, inciso I, da Constituição Federal, acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. .

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há sobre
a mesa e vou submeter a votos a seguinte Redação Final:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATVO
N" 237-B, DE 1993

Redação Final

Aprova o texto da Convenção n" 169 da Organi
zação Internacional do Trabalho sobre os povos indíge
nas e tribais em países independentes.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica aprovado o texto da Convenção n" 169 da

Organização Internacional do Trabalho sobre os povos indíge
nas e tribais em países independentes.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à apreciação do Con
gresso Nacional quaisquer atos que impliquem revisão da refe
rida Convenção, bem como quaisquer atos que, nos termos
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.

Sala das Sessões, 17 de agosto de 1993. - Prisco Viana,
Relator..

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Vai ao Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Retirado
também o Item 7 da pauta para possibilitar entendimentos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _

-8-
PROJETO DE LEI N" 1.589-B, DE 1991

(Do Senado Federal)

Votação, em turno único do Projeto de Lei n"
1.589-A, de 1991, que estabelece normas para o parce
lamento de débitos de Estados e Municípios junto ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; tendo pare
ceres das Comissões: de Finanças e Tributação, pela
adequação financeira e orçamentári~ e, no mérito, pela
aprovação com emenda, e pela rejeição dos de n~

598/91 e 922/91, apensados (Relator: Sr. Germano Ri
gotto); e da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa deste, da emenda da Comissão de Finan
ças e Tributação, e dos de n'" 598/91 e 922/91 (Relator:
Sr. Nilson Gibson).

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sobre a
mesa o seguinte requerimento:

Sr. Presidente, requeremos a retirada da pauta
para reexame do PL n? 1.589-B, de 1991, item 8.

Sala das Sessões, 17 de agosto de 1993. - Germano Rigot
to,Vice Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -Em votação
o requerimento.

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)-

-9-
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

N? 193-A, de 1989

(Do Senado Federal)

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei
Complementar n? 193, de 1989, que exclui, da incidên
cia do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza,
a exportação para o exterior dos serviços que mencio
nam, nos termos do inciso II do § 4" do art. 156, da
Constituição Federal; tendo pareceres das Comissões
de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com
emendas (Relator: Se. José Thomaz Nonõ); e de Finan
ças e Tributação, pela aprovação (Relator: Se. Félix
Mendonça).

Obs.: matéria reincluída após cumprimento do
prazo de adiamento da votação por 5 sessões, aprovado
em 1"/6/93.
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A matéria
teve sua votação adiada na sessão do dia 1" de junho do
corrente ano. .

A Presidência consulta o Plenário. Trata-se de projeto
de lei complementar. ..,.' .

Não havendo objeção, a PresIdencIa Vai colocar o projeto
em votação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -A Comi~são

de Constituição e Justiça e de Redação, a apreciar? proJeto,
ofereceu ao mesmo e vou submeter a votos as segumtes:

EMENDAS

W 1 CCJR
Suprima-se o inciso V do art. I" do proJeto.

N"2 CCJR
Suprima-se o parágrafo único do art. 1" do projeto.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que as aprovam queiram permanecercOmo estão. (Pausa.)

Aprovadas, por unanimidade.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vou subme
ter a votos o

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N"193 DE 1989

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu

reza, de competência municipal, não inicie nas exportações
para o exterior dos serviços a seguir discriminados:

I - engenharia, arquitetura e urbanismo;
II - de organização, programação', plenejamento, asses

soria, levantamento e pror;essamento de dados, consultoria
e auditoria;

III -de assistência técnica, científica e semelhante, inclu
sive os amparados por marcas e patentes;

IV - de reparos navais;
V - outros serviços definidos pelo Executivo Municipal

como relevantes para expansão de atividade econômica expor
tadora.

Parágrafo único. Nos casos de exportação de serviços
não compreendidos nos itens do art. 1" e que gozem de
isenção de incentivos fiscais federais, os exportadores terão
o direito de requerer ao órgão do Executivo Municipal a isen
ção do imposto sobre serviços.

Art. 2" Estão também fora do campo de incidência do
imposto a que se refere esta lei todos os serviços assim decla
rados em acordos ou tratados internacionais de bitributação
e reciprocidade ou outros de que o Brasil participe.

Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 4" Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovado, por unanimidade.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A matéria
retoma à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
para elaboração da redação destinada à votação em segundo
turno, pois trata-se de um projeto de lei complementar.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -

-10-

PROJETO DE LEI N° 3.241-A, DE 1989
,. (Do Senado Federal)

Discussão, em turno único do Projeto de Lei n"
3.241, oe 1989, que regulamenta o art. 208, §§ 1" e
39 , da Constituição Federal, que tratam da obrigato
riedade do ensino; tendo pareceres da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação (Relator: Sr. José Dirceu).

Obs.: matéria reincluída após cumprimento do prazo de
adiamento da discussão por 10 sessões, aprovado em 9·3-93.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Presi
dência tem a informar, sobre o assunto, o seguinte:

Na sessão plenária de 11 de agosto corrente, o nobre
Deputado Germano Rigotto formulou questão de ordem a
propósito do Projeto de Lei n° 3.241, de 1989, que "regula
menta o art. 208 e §§ 10 e 3" da Constituição Federal, que
tratam da obrigatoriedade de ensino". Suscitou o ilustre Parla
mentar que, tendo em vista a aprovação da. Lei de ~iretri~es

de Bases da Educação, o mencionado Projeto estana preJu
dicado.

A nobre Deputada Maria Laura, em contradita, argu
mentou no sentido de que a matéria não estaria prejudicada,
propondo, no entanto, aos Líderes, que fosse retirada de pau:
ta, para um exame mais aprofundado da: questão, o que fOl
deferido pela Presidência. ..

Preliminarmente, cumpre prestar os segumtes esclarecI
mentos: a proposição em análise foi distribuída, inicialmente,
às Comissões de Constituição e Justiça e de Redação, quanto
à admissibilidade, e de Educação, Cultura e Desporto e Finan
ças e Tribut3ção, no tocante ao mérito.

Em 3 de outubro de 1991, foi promulgada a Resolução
n" 10, que, dentre outras alterações regimentais, inver~eu_o
fluxo de tramitação das proposições, passando a Comlssao
de Constituição e Justiça e de Redação a ser ouvida por último,
tanto em relação à admissibilidade, quanto em relação ao
mérito. .

Em virtude das modificações advindas com a promul
gação da Resolução supracitada, os projetos em ~nd.am~~to

na Casa foram submetidos a novo despacho de dIstnbUlçao,
objetivando-se adequá-los às novas normas, à e~ceção daq~e

les a respeito dos quais a Comissão de ConstitUição e JustIça
e de Redação já se havia pronunciado.

Nesse sentido, o Projeto de Lei n" 3.241/89 foi redistri
buído nos termos da Resolução n9 10, de 1991. Entretanto,
em d~corrência do volume de alterações a ser realizado à
época, por um equívoco, não foram incluídas no novo. despa
cho as Comissões de Educação, Cultura e Desporto e Fmanças
e Tributação. .

Entende a Presidência ser indispensável o pronuncIamen
to das duas Comissões a propósito do projeto em epígrafe,
considerando o fato de a matéria nele contida restar, à evidên
cia, pertinente ao mérito dos referidos órgãos colegiados, con-
forme previsto inicialmente. . . ._

Ex Positis, reconsidero o despacho de redIstnbUlçao do
Projeto de Lei n° 3.241189, para incluir as Comissões de Educa
ção, Cultura e Desporto e Finanças e Tributação, .esta quanto
à adequação orçamentária e financeira da proposIção.

Com referência à Questão de Ordem formulada pelo no
bre Deputado Germano Rigotto, tenho-a por respondida, na
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medida em que, sendo o projeto encaminhado à Comissão
competente para apreciá-lo no tocante ao mérito, a análise
da prejudicialidade ou não da matéria poderá ser levada a
efeito no âmbito da Comissão.

Esta é a nossa decisão.

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB ~ RS. Sem revi
são do orador.) - Concordamos plenamente com a decisão
da Mesa e da Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -Muito obri
gado a V. Ex'

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

- 11.,....

PROJETO DE LEI N° 2.716-B, DE 1992
(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único do projeto de Lei n9

2.716-A, de 1992, que dispõe sobre a criação do "Dia
Nacional do Fotógrafo" e dá outras providências; tendo
pareceres das Comissões de Educação, Cultura e Des
porto, pela aprovação (Relatora: Sr' Maria Luiza Fon
tenele); eda Comissão de Çonstituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa, com emenda, contra os votos dos Srs.
Nelson Jobim, Messias Góis, Hélio Bicudo, Edésio Pas
sos e Tarcísio Delgado (Relator: Sr. Nilson Gibson).

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não haven
do oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira). - A Presi
dência avisa que hoje, numa reunião do Colégio de Líderes,
foi decidido que essas matérias não seriam votadas pela Câma
ra; deixa.ríamos que cada categoria votasse b seu dia.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação ao apreciar o projeto,
ofereceu ao mesmo e vou submeter a votos a seguinte emenda:

EMENDA-CCJR

Suprima-se o art. 3" do projeto, renumerando-se o a.rtigo
seguinte.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que a aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)

Rejeitada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vou subme
ter a votos o Projeto de Lei n" 2.716 de 1992.

O Congresso Nacional decreta:
Art. J'? É instituído o "Dia Nacional do Fotógrafo",

a ser comemor~do anualmente no dia 15 de agosto.
Art. 2" E oficializada, no Brasil, a comemoração do

"Dia Mundial da Fotografia", celebrado anualmente no dia
19 de agosto.

Art. 3" É criada a figura do patrono do fotógrafo e
da fotografia no Brasil, na pessoa de Hercule Florence, inven
tor da fotografia.

Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer ~omo estão. (Pausa.)

Rejeitado.
Vai ao Arquivo, contra o voto dos nobres Deputados

Gerson Peres e Nilson Gibson, ambos favoráveis à aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Inocênci,o Oliveira) 

-12-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
. N° 213-A, DE 1992

(Comissão de Economia, Indústria e Comércio)

Discussão, em turno único do Projeto de Decreto
Legislativo no213, de 1992, que homologa ato do Con
selho Monetário Nacional que autorizou a emissão adi
cional de papel-moeda, no exercício de 1992, no valor
de Cr$21.100.000.000.000,OO (vinte e um trilhões e cem
bilhões de cruzeiros); tendo pareceres das Comissões
de: Finanças e Tributação, pela aprovação (Relator:
Sr. Germano Rigotto); e de Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa (Relator: Sr. Roberto Ro
llemberg).

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não haven
do oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria. .

O SR. VLADIMIR PALMEIRA (PT~ RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota contra.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vou subme
ter a vótos o

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 213 de 1992

O Congresso Nacional decreta:
Art. lu é homologado o ato do Conselho Monetário

Nacional que autorizou a emissão adicional de papel-moeda,
no exercício de 1992, de Cr$21.100.000.000.000,OO (vinte e
um trilhões e cem bilhões de cruzeiros).

Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há sobre
a mesa e vou submeter a votos a seguinte redação final.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 213-8, DE 1992

Redação Final

Homologa o ato do Conselho Monetário Nacional
que autorizou a emissão adicional de papel-moeda, no
exercício de 1992, no valor de Cr$21.000.000.000.000,OO
(vinte e um trilhões e cem bilhões de cruzeiros).

O Congresso Nacional decreta:
Art. lu Fica homologado o ato do Conselho Monetário

Nacional que autorizou a emissão adicional de papel-moeda,
no exercício de 1992, no valor de Cr$21.100.000.000.000,OO
(vinte e um trilhões e cem bilhões de cruzeiros).

Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.

Sala das Sessões, 17 de agosto de 1993. - Prisco Viana,
Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que a aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)
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Aprovada.
Vai ao Senado Federal

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

- 13-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

W 241-A, DE 1993
(Da Comissão de Economia, Indústria e Comércio)

Discussão, em turno único do Projeto de Decreto
Legislativo n9241, de 1993 que homologa ato do Conse
lho Monetário Nacional que autorizou a emissão adicio
nal de papel-moeda, no exercício de 1992, no valor
de Cr$ 5.230.000.000.000,00 (cinco trilhões, duzentos
e trinta bilhões de cruzeiros), para atender à exigências
das atividades de produção e circulação de riqueza na
cional no primeiro semestre; tendo pareceres das Co
missões de Finanças e Tributação, pela compatibilidade
orçamentária e, no mérito, pela aprovação (Relator:
Sr. Félix Mendonça); e da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa (Relator: Sr. Carlos
Kayath).

A Sra. Irma Passoni - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex~ a palavra.

A SRA. IRMA PASSONI (PT - SP. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, só para registrar, pela oportu
nidade, o seguinte: o Governo tem imprimido moedas quando
emite dinheiro. Isso é um verdadeiro absurdo, porque a moeda
às vezes tem uma vida útil de um dia, um mês, no máximo
seis meses. ,

É preciso que o Governo pare de imprimir moedas. E
uma despesa que simplesmente está enriquecendo quem as
faz. Não tem sentido, no Brasil, onde o dinheiro perde o
seu valor de forma acelerada, emitir moeda. Quaudo é papel
não há nenhum problema, mas quando é moeda alguém está
ganhando dinheiro em cima disso.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não haven
do oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vou subme
ter a votos o

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N9 241 DE 1993

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 É homologado o ato do Conselho Monetário

Nacional que autorizou a emissão adicional de papel-moeda,
no exercício de 1992, de Cr$5,230.000.000.000,00 (cinco tri
lhões, duzentos e trintà bilhões de cruzeiros).

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há sobre
a mesa e vou submeter a votos a seguinte redação final.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N9 241-B, DE 1993

Redação Final

Homologa o ato do Conselho Monetário Nacional
que autorizou a emissão adicional de papel-moeda, no
exercício de 1992, no valor de Cr$5.230.000.000.000,OO
(cinco trilhões, duzentos e trinta bilhões de cruzeiros), .
para atender às exigências das atividades de produção
e circulação da riqueza nacional no primeiro semestre.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica homologado o ato do Conselho Monetário

Nacional que autorizou a emissão adicional de papel-moeda,
no exercício de 1992, no valor de Cr$ 5.230.000.000.000,00
(cinco trilhões, duzentos e trinta bilhões de cruzeiros).

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.

Sala das Sessões, 17 de agosto de 1993. - Prisco Viana,
Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que a aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Vai ao Senado FederaL

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Presi
dência está anunciando esses projetos, mas sente-se no dever
de dizer que está constrangida.

Acho que isso é uma negação do Poder Legislativo. Votar
autorização para o que foi feito em 1992 é um absurdo.

Espero que o Poder Legislativo decida as coisas no mo
mento oportuno, e não quando elas já estão ultrapassadas.

É um absurdo que projetos dessa natureza sejamvotados
agora, e não'no m'omento em que o Governo pediu autorização
para emitir tanto dinheiro.

A Presidência está constrangida, mas é obrigada a pôr
os pr9jetos em votação. . .

E por isso que tem lutado para que o Poder Legislativo
vá ao encontro do desejo da sociedade, ou seja, decida os
problemas quando eles se apresentam, e não quando já estão
ultrapassados.

O Sr. Benedito de Figueiredo - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex' a palavra.

O SR. BENEDITO DE FIGUEIREDO (PDT - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT concorda inteira
mente. Aliás, já discutimos sobre tal assunto, aqui na Câmara
dos Deputados, quando da abertura de créditos suplemen
tares. Tenho certeza de que a Casa já colocou em ordem
essa questão. Resta agora ordenar a emissão de papel-moeda
por parte do Governo.

O PDT se congratula com V. Ex~ pelo posicionamento
nesta sessão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Muito obri
gado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O item se
guinte é um projeto de lei complementar. Se apenas um Parla
mentar for contra, a Presidência não o colocará em votação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -
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-14-

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N" 276-A,
DE 1990

(Do Senado Federal)

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
Complementar,n9 276, de 1990, que dispõe nos termos
do art. 151, item 111, !ia Constituição Federal, sobre
o acompanhamento, pelos beneficiários, do cálculo das
quotas e da liberação das participações tributárias; ten
do pareceres das Comissões de: Finanças e Tributação,
pela aprovação, com emenda (Relator: Sr. Luiz Carlos
Hauly); e da Comissão de Constituição e Justiça e de
~edação, pela constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa deste e da emenda apresentada pela
Comissão de Finanças e Tributação (Relator: Sr. Mes
sias Góis).

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não haven
do oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Comissão
de Finanças e Tributação ao apreciar o projeto, ofereceu ao
mesmo e vou submeter a votos a seguinte Emenda:

Acrescente-se ao projeto o seguinte art. 39 , renumeran
do-se os subseqüentes:

"Art. 39 No caso dos Municípios, o direito de
acesso previsto no § 29 do art. 19 e a faculdade de
reclamar conferida no art. 29 poderão ser exercidos
diretamente ou por intermédio de suas associações re
gionais ou estaduais, mediante delegação expressa.

O SR. PRESIDENTE (INocêncio Oliveira). - Os Srs.
que a aproyam queiram permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovada, por unanimidade.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vou subme
ter a votos o Projeto de Lei Complementar n" 276 de 1990.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios

e as instituições financeiras de caráter regional, beneficiários
de receitas tributárias compartilhadas segundo a Constituição
Federal, poderão acompanhar o cálculo das quotas e da libera
ção das participações.

§ 1" Com vistas ao acompanhamento do recebimento
dos recursos pelos beneficiários, as divulgações mensais deter
minadas no art. 162 da Constituição federal serão publicadas
no Diário Oficial da União, quando concernente a esta, ou
no Diário Oficial respectivo, quando atinentes aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios.

§ 29 Os destinatários terão acesso ao cálculo relativo
às quotas das participações, junto ao Tribunal de Contas da
União, assim como às demais informações necessárias ao
acompanhamento das liberações dos recursos a eles destinados
pela Constituição, junto aos órgãos da administração tributária
ou contábil da União e dos Estados.

Art. 279 Sem prejuízo da ação judicial cabível, os desti
natários constitucionais de participações tributárias que diver
girem dos cálculos ou das liberações, ou não tenham acesso
às informações necessárias à conferência dos dados, poderão
reclamar ao órgão de autitoria interna do Poder Executivo
respectivo, ou ao Tribunal de Contas da União ou dos Estados
obrigados a fazerem a partilha da receita.

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

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
Parlamentares que o aprovam permaneçam como se encon
tram. (Pausa.)

Aprovado por unanimidade.
A matéria retorna à Comissão de Constituição e Justiça

e de Redação, para elaboração da redação do segundo turno.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta Presi
dência interrompe a Ordem do Dia para dar conhecimento
ao Plenário da presença honrosa do Superintendente da Sude
ne,nosso ex-colega Constituinte Dr. Cássio Cunha Lima, que
está realizando um excelente trabalho à frente daquele órgão.

A Presidência registra sua presença em plenário, com
muita honra. '

O Sr. Vital do Rêgo - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex~ a palavra.

O SR. VITAL DO RÊGO (PDT - PB. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, uso da palavra com justificado
orgulho campinense, menos porque o Superintendente Cássio
Cunha Lima é da idade do meu filho mais velho; menos porque
tive a honra de ser seu~professor de Direito; menos porque
S. Ex~ demonstra, com seu tirocínio, com a alta dose de equilí
brio de suas ações, com o humor permanente que ornamenta
sua personalidade, que a experiência não se faz somente nos
tempos vividos. A experiência se faz no dia que se vive e
em que são readquiridas lições para conservá-la em favor
do bem público.

O Superintendente Cássio Cunha Lima, de fecunda gêne
se (filho do Governador Ronaldo Cunha Lima), já integrou
esta Casa como Parlamentar Constituinte, no florescer dos
seus anos mais verdes, porque verdes anos S. Ex~ ainda os
terá por longos tempos. S. Ex~ visita esta Casa como um
dos nossos e está integrado como se sentado a uma dessas
bancadas. Quem sabe com quantos votos S. ex~ virá, para
por eles ser responsável?

Seja bem-vindo, Cássio, com seu riso, com o fulgor de
sua inteligência e, sobretudo, com apoio suprapartidário, por
que quem o saúda é um adversário - e um adversário da
nossa Campina Grande acima de tudo.

O SR. PRESID.ENTE (Inocêncio Oliveira) 

-15-

PROJETO DE LEI N" l.348-B, DE 1988

(Do Sr. Carlos Cardinal)

Votação, em turno único do Projeto de Lei n9

1.348-A, de 1988, que institui a obrigatoriedade de
indicação do Registro Geral, CPF e filiação dos interes
sados nas certidões expedidas pelos cartórios distribui
dores e de protestos; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emen
da (Relator: Sr. Pedro Valadares). Parecer à Emenda
de Plenário: da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
subemenda (Relator: Sr. Edésio Passos).
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A matéria
teve sua discussão encerrada na sessão do dia 15 de abril
do corrente ano.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -A Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, ao apreciar o projeto,
ofereceu ao mesmo e vou submeter a votos a seguinte emenda:
Dê-se ao art. 29 do projeto a seguinte redação:

"Art. 2" A inobservância do disposto no artigo
anterior implicará na nulidade da certidão e na aplica
ção, ao responsável por sua expedição, de multa corres
pondente a 30 dias-multa.

§ 10 Cabe a quem promover o protesto fornecer.
dados previstos no artigo anterior.

§ 29 A multa prevista no caput ~erá aplicada pelo
juiz a que esteja subordinado o cartório, de ofício ou
por provocação do Ministério Público, e seu valor re
verterá ao Estado."

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os senhores
que a aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação ao apreciar a Emenda
de Plenário, ofereceu à mesma e vou submeter a votos a
seguinte subemenda:

Suprima-se qa ementa e no art. 19 do projeto as expressões
"e filiação" e "e sua filiação" respectivamente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os senhores
que a aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Está prejudicada a Emenda de Plenário.

O·SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vou subme
ter a votos o Projeto de Lei n9 1.348 de 1988.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 As certidões expedidas pelos cartórios distribui

dores e de protesto deverão, obrigatoriamente, indicar, além
do nome de qualificação do interessado, os números do RG
(Registro Geral da Cédula de Identidade), do CPF (Cadastro
de Pessoa Física) e sua filiação.

Art. 29 A inobservância do disposto no artigo anterior
implicará na nulidade da certidão e na aplicação, ao respon
sável por sua expedição, de multa no valor de 20 OTN (vinte
Obrigações do Tesouro Nacional).

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

Art. 4" Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -Os senhores
que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há sobre
a mesa e vou submeter a votos a seguinte redação final:

PROJETO DE LEI N" 1.348-C, DE 1988

Institui a obrigatoriedade de indicação do Registro
Geral e CPF dos interessados nas certidões expedidas
pelos cartórios distribuidores e de protesto.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" As certidões expedidas pelos cartórios distribui

dores e de protesto deverão, obrigatoriamente, indicar, além
~o nome e qualificação do interessado, os números do Registro

Geral da Cédula de Identidade - RG e do Cadastro de Pes
soas Físicas - CPF.

Art. 2" A inobservância do disposto no artigo anterior
implicará nulidade da certidão e a aplicação, ao responsável
por sua expedição, de multa corresponde.nte a 30 dias-multa.

§ 19 Cabe a quem promover o protesto fornecer os da
dos previstos no artigo anterior.

§ 29 A multa preVIsta no caput será aplicada pelo juiz
a que esteja subordinado o cartório, de ofício ou por provo
cação do Ministério Público, e seu valor reverterá ao Estado.

Art. 3· Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 4" Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões, 17 de agosto de 1993. - Prisco Viana,
Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os senhores
que a aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Vai ao Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

-16-

PROJETO DE LEI Nu 3.650-D, DE 1989
(Da Sr' Rita Camata)

Discussão, em turno único, do Substitutivo do Se
nado ao Projeto de Lei n° 3.650-C, de 1989, que dá
nova redação ao § 3~ do art. I" da Lei n° 5.584, de
26 de junho de 1970, que dispõe sobre normas de direito
processual do trabalho; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade, técnica legislativa, e no mérito,
pela aprovação (Relator: Sr. Nelson Trad).
Obs.: matéria reincluída após cumprimento do prazo
de adiamento da discussão por 10 sessões, aprovado
em 6-7-93.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sobre a
mesa requerimento do seguinte teor:

"Sr. Presidente, requeremos, nos termos da alínea
a do inciso XII do art. 32 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, o encaminhamento do Substi
tutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei n9 3.650-0,
de 1989, "que dá nova redação ao § 3· do art. 19 da
Lei n. 5.584, de 26 de junho de 1970", à Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, ten
do em vista que se trata de matéria concernente ao
Direito Processual do Trabalho."

Sala das Sessões, 17 de agosto de 1993. - Assinam os
Deputados João Thomé, pela Liderança do PMDB, e Nilson
Gibson.

O SR. PRESIDENTE (Inocênio Oliveira) - Segundo o
art. 141 do Regimento Interno, compete ao Presidente decidir
a questão.

A Presidência defere o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -
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- 17-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N9 152-A, DE 1992

(Do Sr. Avenir Rosa)

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto'
Legislativo n9 152, de 1992, que susta o Decreto n°
409, de 30 de dezembro de 1991, que dispõe sobre
a discriminação de receitas nas faturas de fornecimento
de energia elétrica e dá outras providências; tendo pare
ceres: da Comissão de Minas e Energia, pela aprovação
deste e do de n9 155/92, apensado, contra o voto do
Sr. José Carlos Aleluia (Relator: Sr. Marcelo Barbieri);
e da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva deste e pela prejudicialidade do de n9 155/92, apen
sado (Relator: Sr. Mendes Ribeiro).

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não haven
do oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como vo
tam os Srs. Líderes?

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, não sabemos se esse projeto
estaria prejudicado devido à votação da Lei n9 8.631, que
regulamenta o setor energético. Na dúvida com relação à
prejudicialidade, vamos encaminhar contrariamente, porque
entendemos que o projeto perdeu a razão de ser, pois a Lei
n9 8.631, que procurou regulamentar os problemas do setor
energético, já deve ter resolvido o problema.

O SR. VLADIMIR PALMEIRA (PT - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota contra.

O SR. BENEDITO DE FIGUEIREDO (PDT - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. P~esidente, o PDT vota contra.

O SR. LUIZ MÁXIMO (PSDB -. SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota contra.

O SR. ERALDO TRINDADE (PPR - AP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PPR vota contra.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vou subme
ter a votos o Projeto de Decreto Legislativo 09152, de 1992.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica su.stado o Decreto n9409, de 30 de dezem

bro de 1991, que dispõe sobre a discriminação de receitas
nas faturas de fornecimento de energia elétrica e dá outras
providências.

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os senhores
que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovado, fica prejudicado o Projeto de Decreto Legis
lativo n9 155/92, apensado.

Vai ao arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -

- 18-

PROJETO DE LEI N9 2.826-A, DE 1992
(Do Sr. Maurílio Ferreira Lima)

Discussão, em turno único do Projeto de Lei n9
2.826, de 1992, que inclui os crimes de corrupção passi-

va, peculato, emprego irregular de verbas ou rendas
pública, concussão, prevaricação e corrupção ativa na
categoria de crimes hediondos; tendo parecer da Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e,
no mérito, pela aprovação, com substitutivo (Relator:
Sr. Robson Tuma).

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -Não haven
do oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tendo sido
oferecida 2 emendas ao Projeto n92.826, de 1992, em discussão
em turno único, volta o mesmo à Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação.

PROJETO 'DE LEI W 2.826-A, DE 1992

(Do Sr. Maurílio Ferreira Lima)

Emenda substitutiva n~ 1

Dê-se ao Projeto de Lei n92.826-A/92 a seguinte redação:
Art. 19 Acrescente-se ao art. 1° da Lei n98.072, de 25

de julho de 1990, as seguintes expressões:

"o peculato (art. 312), a corrupção ativa e passiva
(arts. 317 e 333, combinados ou isolados), conclussão
(316) e prevaricação (317) ..."

Art. 29 O art. 11 da Lei n9 8.072, de 25 de julho de
1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 11. A prescrição para os crimes de que
trata esta lei, antes de transitar em julgado a sentença,
verificar-se-á em 30 (trinta) anos."

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Justificação

Esta proposta de emenda substitutiva tem o objetivo de
aprovar a proposta do autor, recuperando o texto original
do artigo da lei que se pretende modificar, para assegurar
como hediondo o crime de extorsão mediante seqüestro que,
consciente ou inadvertidamente, foi suprimido da proposta
original.

Além disso aproveita a redação dada pela Comissão de
Justiça ao art. 11 da Lei n98.072/90, transformando a proposta
de imprescritibilidade dos crimes hediondos em prescritibi
lidade somente em trinta anos.

Sala das Sessões, 17 de agosto de 1993. - Vladimir Pal
meira, Líder do PT.

Emenda Substitutiva n92
Dê-se ao art. 19do projeto a seguinte redação:
Ao art. 19da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990 acrescen

te-se parágrafo nos seguintes termos:

"§ São aquivalentes aos referidos no presente
artigo quando gerem efeitos similares os crimes de pe
culato contra a Administração Pública (art. 312) cor
rupção ativa ou passiva art. 317 e/ou 333, combinados
ou isolados, concussão e prevaricação, todos os Códi
gos Penal (Decreto-Lei n9 2.848, de 7 de dezembro
de 1940."

Justificação

A Emenda é para usar linguagem adequada. O crime
é grave, deve entrar em categorias de punição e insusceti-,
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biiidades mas não pode ser chamado hediondo, mesmo que
gere efeitos hediondos na sua esteira de efeitos.

Sala das Sessões, José Luiz Maia, Líder do PPR.

O Sr. Vladimir Palmeira - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma Comunicação de Liderança.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para uma
Comunicação de Liderança pelo PT, concedo a palavra ao
nobre Deputado Vladimir Palmeira.

O SR. VLADIMIR PALMEIRA (PT - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, faço um apelo ao Governador
do meu Estado para que verifique as circunstâncias em que
se encontram os menores abandonados, da Candelária e de
outros bairros, agora proibidos de receber a visita de seus
educadores. Todos tomamos conhecimento do massacre da
Candelária, no Rio de Janeiro, e sabemos que as condições
de sobrevivência e de vida dos menores são extremamente
difíceis.

Queremos registrar que eles foram recolhidos, estão in
ternados, e a direção da casa onde se encontram proibiu a
visita de educadores, mesmo que não estejam 'ligados a qual
quer entidade, como D. Ivone Bezerra de Melo, que esteve
lá. Recebi hoje essa denúncia, feita por D. Ivone Bezerra
de Melo e por D. Maria José Onil. Como resultado, os adoles
centes estão revoltando-se, e, ontem à noite, já houve proble
mas para mantê-los na casa onde estão. Policiais estão tentan
do atiçar os rapazes, e teme-se que haja uma provocação,
até mesmo dos setores da Polícia envolvidos no massacre da
Candelária, para que os meninos fujam e possam, então, ser
executados.

É importante - já estou à procura do Secretário Nilo
Batista - garantir o acesso dos educadores que convivem
com os menores e são uma fonte de contato não oficial e,
portanto, até mais efetivo, para que se resguarde a segurança
dos menores e para que eles possam tranqüilizar-se. Impe
di-los de receberem visita é um ato que não posso mesmo
'acreditar tenha partido de instâncias mais altas do Governo
do Estado.

Portanto, requeiro ao Governo que permita que os meno
res recebam visitas e que apure quem está tomando essa posi
ção que não ajuda nem os menores, nem o Rio de Janeiro,
nem o próprio Governo do Estado.

Durante o discurso do Sr. Vladimir Palmeira, o
Sr. Inocêncio Oliveira, Presidente deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Vital do Rêgo, §
2'i do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. LUIZ SALOMÃO - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma Comunicação de Liderança pelo PDT.

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo) - Com a palavra
o nobre Deputado Luiz Salomão, pela Liderança do PDT.

O SR. LUIZ SALOMÃO (PDT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, pedi a palavra a V. Ex" em primeiro
lugar para saudar o Deputado Vladimir Palmeira e agrade
cer-lhe pela intervenção. S. Ex~, da forma mais civilizada,
faz-nos um alerta para a necessidade da verificação do grave
fato que traz ao conhecimento desta Casa.

Supomos que haja uma determinação judicial para a proi
bição de visitas a pessoas que estão sob a guarda do Estado,
custodiadas por ele, porque são testemunhas da chacina. Não
obstante, ante a elevação com que S. Ex' o Líder do PT
traz a matéria ao conhecimento da Casa, comprometo-me

a procurar as informações junto ao Secretário Nilo Batista
e ao Governador Leonel Brizola, para, no mais breve espaço
de tempo, trazer a S. Ex' uma informação segura e precisa
sobre os fatos a que se refere.

Aproveito tamhém para comunicar à Casa que as contra
dições do Governo Itamar Franco estão chegando a níveis
de paroximo. S. Ex'" na semana passada, fez graves acusações
contra os bancos, as quais contam com o endosso do Partido
Democrático Trabalhista. S. Ex' escandalizado com o bn,ltal
volume dos lucros acumulados pelos bancos no primeiro se
mestre, fez fortes declarações à imprensa sobre o processo
de espoliação e usurpação de riqueza que os bancos fazem
em relação ao setor produtivo. No entanto, pasmem S. Ex'"
os Srs. Deputados da Casa, através da Resolução n" 387,
art. 3". S. Ex" o Ministro Fernando Henrique Cardoso confere
aos bancos tratamento privilegiado para o recolhimento do
IPMF, que entrará em vigor no dia 28 de agosto.

Por incrível que pareça, os contribuintes do IPMF vão
reter e recolher o imposto calculado pela UFIR do dia. Então,
uma operação realizada na terça-feira terá o imposto respec
tivo "ufirizado" - se é que posso criar este verbo - com
a UFIR da terça-feira. Somente os bancos, como contribuin
tes, terão o privilégio de "ufirizar" o imposto respectivo pela
UFIR da sexta-feira. Portanto, será uma UFIR de valor diário
maior, importando em um recolhimento menor de tributo.

Este é um absurdo que quero denunciar desta tribuna,
para que S. Ex' o Presidente da República não continue a
cometer atos incoerentes e inconseqüentes, como no caso da
CSN, vis-à-vis ao da Cosipa. S. Ex' não quis, por teimosia,
adiar o leilão da CSN para promover uma elevação no preço
da sua licitação e adiou o leilão da Cosipa, a pedido do Gover
nador Fleury, para promover um rebaixamento no valor do
preço.

Este caso do IPMF dos bancos, cristalizado no· art. 3"
da Resolução n" 387, do Ministro Fernando Henrique Cardo
so, é um dos absurdos que trago ao conhecimento desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vai-se pas
sar ao horário de

VII - COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES
Tem a palavra o Sr. Paulo Paim, pelo PT

O SR. PAULO PAIM(PT - RS. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, vou aproveitar estes dez minutos para apre
sentar ao Plenário moção de apoio ao reajuste mensal de
salários de 100% da inflação e pela derrubada da Medida
Provisória n" 340, com o seguinte teor:

"Moção de apoio ao reajuste mensal integral de
salários.

Nós, trabalhadores integrantes do movimento sin
dical dos Estados infra-relacionados, vimos manifestar,
perante os membros do Congreso Nacional, nosso inte
graI apoio à derrubada da Medida Provisória n" 340,
que mantém e acentua o arrocho salarial imposto de
maneira desumana à classe trabalhadora.

Trazemos esse apoio porque entendemos que, pri
meiro, não se justifica a conduta do Governo de manter
o salário como único item não indexado da economia,
não apresentando nenhuma proposta concreta que ex-



Agosto de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quarta-feira 18 16629

VIII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Nada mais
havendo a trat, vou encerrar a Sessão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

.mento e muito mais para que a imprensa e a sociedade brasi
leira tomem conhecimento, o seguinte: a Mesa que o Depu
tado Inocêncio Oliveira preside outra vez esgotou a pauta
de todas as matérias que poderiam ser trazidas à Ordem do
Dia para apreciação do Plenário. Por esta razão, na quarta
feira estaremos encerrando os trabalhos parlamentares da Câ
mara dos Deputados no que se refere às deliberações plená
rias, reservando-nos ~penas à apreciação das matérias oriun
das das Comissões. E uma comunicação que fazemos, com
justo orgulho, em nome da Mesa Diretora desta Casa.

plique a decrescente participação dos salários na renda
nacional.

Segundo, o Governo, ao negar o reajuste mensal
integral dos salários, alega que o salário gera inflação.
Esse é um discurso bastante antigo. Entretanto, esse
mesmo Governo não oferece nenhuma garantia para
acabar com a inflação.

Terceiro, é no mínimo estranha a atitude do Go
verno, que se mostra insensível à vontade majoritária
desse Congresso, utilizando a medida provisória, velho
instrumento autoritário, para protelar uma solução
que minimize os graves problemas sociais do País."

Não podemos aceitar, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
que somente o salário tenha um redutor. Acreditamos que
os Parlamentares manterão a sua posição. Entendemos, con
forme tenho divulgado pela imprensa, que não se curvarão
às ofertas de cargos e verbas públicas. Esperamos que os
Congressistas levem em consideração essa posição por ocasi
ção dos seus votos na apreciação da matéria.

Sr. Presidente, este documento é apresentado pelas cen
trais sindicais, pelas confederações e sindicatos dos trabalha
dores dos seguintes Estados: Amazonas, Amapá, Acre, Ala
goas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás,
Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro,
Rio Grande do Norte, Rio Grande Sul, Rondônia, Roraima,
Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

Sr. Presidente, fiz questão de ler esta moção porque ela
foi elaborada, com muito trabalho, pela Coordenação do Mo
vimento Sindical de todos os Estados do País para defender
o reajuste mensal conforme o índice da inflação.

Sr. Presidente, as pesquisas do DIAP, as quais vamos
divulgar amanhã pela manhã, demostra que, independente
mente, de posição da alguns Líderes, a posição majoritária
na votação de amanhã será a favor do reajuste dos salários
com base em 100%, do índice da inflação.

Era o que tinha a dizer.

o Sr. Vivaldo Barbosa - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, saúdo a presença nesta Casa
do dinâmico e jovem Prefeito Altamir Gomes, de Nova Igua
çu, segunda maior cidade do Estado do Rio de Janeiro, uma
das mai~ expressivas da Baixada Fluminense e a décima do
Brasil. E motivo de regozijo para nós a visita do Prefeito
Altamir Gomes.

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo) - A Mesa registra
a presença neste plenário do Prefeito Altamir Gomes, adu
zindo às palavras de V. Ex~ o júbilo de toda a Casa pela
visita de S. Ex~ ao Parlamento brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo) - Antes de encer
rar os trabalhos, a Mesa lembra aos Srs. Deputados que haverá
sessão do Congresso Nacional amanhã, às 14h30min, quando
será discutida a Medida Provisória n9 340, que dispõe sobre
política salarial, e na próxima quinta-feira estão aprazados
os trabalhos das Comissões.

Neste passo, é do maior proveito ressaltar, não' apenas
para a economia interna deste Plenário ou do próprio Parla-

SAO PAULO

BETO MANSUR
JOSE MARIA EYMAEL
KOYU IHA
LIBERATO CABOCLO
LUIZ GUSHIKEN
MARCELINO ROMANO MACHADO
MARCELO BARBIERI
MAURICI MARIANO
NELSON MARQUEZELLI
OSWALDO STECCA
PEDRO PAVAO

. ROBSON TUMA
TADASHI KURIKI
TUGA ANGERAMI
VALDEMAR COSTA NETO
WALTER, NORY

MATO GROSSO

JONAS PINHEIRO
RODRIGUES PALMA

DISTRITO FEDERAL

AUGUSTO CARVALHO
BENEDITO DOMINGOS
CHICO VIGILANTE
JOFRAN FREJAT
MARIA LAURA
OSORIO ADRIANO
PAULO OCTAVIO

GOlAS

ANTONIO FALEIROS
DELIO BRAZ
HALEY MARGON

PDT
PP
PSDB
PDT
PT
PPR
PMDB
PMDB
BLOCO
PMDB
PPR
PL
PPR
PSDB
PL
PMDB

BLOCO
BLOCO

PCB
PP
PT
BLOCO
PT
BLOCO
PRN

PSDB
BLOCO
PMDB
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DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

RORAIMA

JOAO NATAL
LAZARO BARBOSA
LUCIA VANIA
MARIA VALADAO
MAURO BORGES
MAURO MIRANDA
PAULO MANDARINO
PEDRO ABRAO
ROBERTO BALESTRA
RONALDO CAIADO
VIRMONDES CRUVINEL

MATO GROSSO DO-SUL

ELISIO CURVO
FLAVIO DERZI
GEORGE TAKIMOTO
NELSON TRAD
VALTER PEREIRA
WALDIR GUERRA

PARANA

ANTONIO BARBARA
BASILIO VILLANI
DELCINO TAVARES
EDESIO PASSOS
EDI SILIPRANDI
ELIO DALLA-VECCHIA
FLAVIO ARNS
IVANIO GUERRA
JONI VARISCO
LUCIANO PIZZATTO
LUIZ CARLOS HAULY
MATHEUS IENSEN
MAX ROSENMANN
MUNHOZ o DA ROCHA
PAULO BERNARDO
PEDRO TONELLI
REINHOLD STEPHANES
WERNER WANDERER
WILSON MOREIRA

SANTA CATARINA

ANGELA AMIN
CESAR SOUZA
DEJANDIR DALPASQUALE
DERCIO KN9P
HUGO BIEHL
JARVIS GAIDZINSKI
LUCI CHOINACKI
LUIZ HENRIQUE
NEUTO DE CONTO
PAULO DUARTE
RUBERVAL PILOTTO

PMDB
PMDB
PP
PPR
PP
PMDB
PPR
PP
PPR
BLOCO
PMDB

PRN
PP
BLOCO
BLOCO
PMDB
BLOCO

PMDB
PPR
PP
PT
PDT
PDT
PSDB
BLOCO
PMDB
BLOCO
PP
BLOCO
PDT
PSDB
PT
PT
BLOCO
BLOCO
PSDB

PPR
BLOCO
PMDB
PDTo

PPR
PPR
PT
PMDB
PMDB
PPR
PPR

RIO GRANDE DO SUL

ADAO PRETTO
ADROALDO STRECK
ALDO PINTO
AMAURY MULLER
ARNO MAGARINOS
CARLOS AZAMBUJA
CELSO BERNARDI
EDEN PEDROSO
FETTER JUNIOR

LUCIANO CASTRO

PARA'

ELIEL RODRIGUES
JOSE DIOGO
OSVALDO MELO

AMAZONAS

ATILA LINS
EULER RIBEIRO
PAUDERNEY AVELINO
RICARDO MORAES

1\

RONDONIA

EDISON FIDELIS
RAQUEL CANDIDO

ACRE

ADELAIDE NERI
CELIA MENDES
FRANCISCO DIOGENES
MAURI SERGIO

TOCANTINS

LEOMAR QUINTANILHA
PAULO MOURAO

,.J
MARANHAO

FRANCISCO COELHO
NAN SOUZA
PEDRO NOVAIS

/

CEARA

CARLOS BENEVIDES
CARLOS VIRGILIO

PT
PSDB
PDT
PDT
PPR
PPR
PPR
PDT
PPR

PPR

PMDB
PPR
PPR

BLOCO
PMDB
PPR
PT

PSD
BLOCO

PMDB
PPR
PPR
PMDB

PPR
PPR

BLOCO
PP
PPR

PMDB
PPR .
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CESAR CALS NETO
EDSON SILVA
ERNANI VIANA
ETEVALDQ NOGUEIRA

/

PIAUI

CIRO NOGUEIRA
FELIPE MENDES
PAES LANDIM

RIO GRANDE DO NORTE

ALUIZIO ALVES
FERNANDO FREIRE
FLAVIO ROCHA
IBERE FERREIRA
JOAO FAUSTINO
NEY LOPES

,
PARAIBA

ADAUTO PEREIRA
JOSE MARANHAO

PERNAMBUCO

FERNANDO LYRA
LUIZ PIAUHYLINO
OSVALDO COELHO
ROBERTO FREIRE
WILSON CAMPOS

ALAGOAS

ROBERTO TORRES

SERGIPE

EVERALDO DE OLIVEIRA
JERONIMO REIS

BAHIA

BENITO GAMA
ERALDO TINOCO
GENEBALDO CORREIA
JOAO ALMEIDA
JOAO CARLOS BACELAR
JOSE LOURENCO
MARCOS MEDRADO
RIBEIRO TAVARES
SERGIO BRITO

MINAS GERAIS

AGOSTINHO VALENTE
EDINHO FERRAMENTA

PSD
PDT
PP
BLOCO

BLOCO
PPR
BLOCO

PMDB
PPR
PL
BLOCO
PSDB
BLOCO

BLOCO
PMDB

PDT
PSB
BLOCO
PCB
PMDB

BLOCO

BLOCO
BLOCO

BLOCO
BLOCO
PMDB
PMDB
BLOCO
PPR
PP
PL
PPR

PT
··PT

GETULIO NEIVA
IBRAHIM ABI-ACKEL
IRANI BARBOSA
JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS
LAEL VARELLA
LEOPOLDO BESSONE
MARIO DE OLIVEIRA
NEIF JABUR
OSMANIO PEREIRA
PEDRO TASSIS
RAUL BELEM
RONALDO PERIM
SAMIR TANNUS
TILDEN SANTIAGO

,
ESPIRITO SANTO

HELVECIO CASTELLO
LEZIO SATHLER
ROSE DE FREITAS

RIO DE JANEIRO

AMARAL NETTO
FABIO RAUNHEITTI
FLAVIO PALMIER DA VEIGA
PAULO DE ALMEIDA
ROBERTO JEFFERSON
SERGIO AROUCA

N

SAO PAULO

ALBERTO HADDAD
ARY KARA
CUNHA BUENO.
FAUSTO ROCHA
JOAO MELLAO NETO
JOSE DIRCEU
JOSE SERRA
MANOEL MOREIRA
MENDES BOTELHO
PAULO LIMA
ROBERTO ROLLEMBERG
VADAO GOMES

MATO GROSSO

AUGUSTINHO FREITAS
JOAO TEIXEIRA
JOSE AUGUSTO CURVO
RICARDO CORREA
WELINTON FAGUNDES

DISTRITO FEDERAL

SIGMARINGA SEIXAS

PL
PPR
PSD
BLOCO
BLOCO
PP
PP
PMDB
PSDB
PMDB
PRN
PMDB
PPR
PT

PSDB
PSDB
PSDB

PPR
BLOCO
PSDB
PSD
BLOCO
PCB .

PP
PMDB
PPR
S/p
BLOCO
PT
PSDB
PMDB
BLOCO
BLOCO
PMDB
PP

BLOCO
PL
PMDB
PL
PL

PSDB
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I_RecuISOS
PROPOSIçõES APRECIADAS PELAS COMISSÕES

(art. 132, § 2" do RI _ prazo 5 Sessões).
PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 242193 (MSG-PE nO 301192) _ Aprova o ato que renova a

pennissão da Empresa Modelo FM Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüencia
modulada, na cidade de Castanhal, Estado do Pará.

Prazo: 4° dia: 19-8-93
Último dia: 20-8-93
N" 247/93 (MSG-PE nO 446192) _ Aprova o ato que renova a

concessão outorgada à Rádio Alvorada do Sertio Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em.onda
média, na cidade de São.João do Piauí, Estado do
Piauí.

Prazo: 4° dia: 19-8-93
Último dia: 20-8-93
N'! 248/93 '(MSG-PE nO 550/93) _ Aprova o ato que renova

permissão outorgada à Rádio Fraternidade Ltda. para

GOIÁS

ZE GOMES DA ROCHA

MATO GROSSO DO SUL

JOSE ELIAS
MARILU GUlMARAES

.-
PARANA

ANTONIO UENO
CARLOS ROBERTO MASSA
CARLOS SCARPELINI
MOACIR MICHELETTO
ONAlREVES MOURA
OTTO CUNHA
PINGA FOGO DE OLIVEIRA
RENATO JOHNSSON

SANTA CATARINA

NELSON MORRO

VASCO FURLAN

RIO GRANDE DO SUL

HILARIO BRAUN
MENDES RIBEIRO
VALDOMIRO LIMA

ORD.EM1>o DIA_
C(I6h30min)

TRABALHO~COMISSÕES

AVISOS

PRN

BLOCO
BLOCO

BLOCO
PP
PP
PMDB
PSD
PRN
PP
PP

BLOCO
PPR

PMDB
PMDB
PDT

explorar serviço de radiodifusão sonora em freqü8ncia
modulada, na cidade de AraIas, Estado de São Paulo.

Prazo: 40 dia: 19-8-93
Último dia: 20-8-93
N" 249/93 (MSG-PE N" 288192 _ Aprova o ato que renova

jlennissão outorgada à Te1evisio Verdes Mares Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqü8ncia modulada, na cidade de Recife, Estado de
Pemambuco.

Prazo: 4° dia: 19-8-93
Último dia: 20-8-93

PROJETOS DE LEI
N° 120191 (MAURÍLIO FERREIRA LIMA) _ Altera dispositivO!.,

do C6dígo de Processo Penal (Decreto-Lei nO 3.689, de
3 de outubro de 1941) e dá outraS providancias.

Prazo: 4° dia: 19-8-93
Último dia: 20-8-93
N" 153/91 (CARLOS CARDINAL) _ Acrescenta § 2° ao art. 482

da Consolidação das Leis do Trabalho.
Prazo: 4° dia: 19-8-93
Último dia: 20-8-93
N" 180/91 (COSTA FERREIRA) E O APENSADO NO 2.809/92)

_ Dispõe sobre a emissão de sons e ruídos prejudiciais
à saáde, à segurança e ao sossego pI1blico.

Prazo: 4° dia: 19-8-93
Último dia: 20-8-93
N" 436/91 (DIOGO NOMURA) _ Disciplina a importação de

produtos agticolas e pecuários.
Prazo: 4° dia: 19-8-93
Último dia: 20-8-93
N" 562191 (HÉLIo ROSAS) _ DA nova redação ao art. 11 de>

Decreto-Lei nO 1.968, de 23 de novemlro de 1982, que
"altera a legislação do Imposto de Renda de pessoa
fisica residente ou domiciliada no Brasil e dá outras
providências".

Prazo: 4° dia: 19-8-93

Último dia: 20-8-93

N" 731191 (pAULO PAIM) _ Acrescenta parágrafo ao art. 6° da
Lei nO 605, de 5 de janeiro de 1949, que "dispõe so1xe
o repouso semanal reIlIUllerado".

Prazo: 40 dia: 19-8-93

Último dia: 20-8-93
N" 874191 (CARLOS CARDINAL) _ Acrescenta § 7° ao art. 543

da Consolidação das Leis do Trabalho.

Prazo: 40 dia: 19-8-93

Último dia: 20-8-93

N" 1.210/91 (JOÃO ALMEIDA) _ Omiga os terminais de
recepção e embllrque de petróleo e seus derivados a
disporem de utilidades de combete à poluição das
águas.

Prazo: 4°dia: 19-8-93

Último dia: 20-8-93

N" 1.279/91 (ANTÔNIO CARLOS MENDES TIIAME E JABES
RIBEIRO) _ Estende o seguro desemprego 10

trabalhador rural. '

Prazo: 4" dia: 19-8-93
Último dia: 20-8-93
NO 1.370191 _ Dá nova redaçio ao art. 14 da Lei nO 8.177, de l°

de março de 1991, que "estabelece regfU para a
desindexação e dá outras provid8ncias".
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Prazo: 4° dia: 19-8-93
Último dia: 20-8-93

N° 1.818/91 (pLS N° 130/91) E O APENSADO N° 2.728/92_
Dá nova redação ao inciso m do art. 131 da
Consolidação das Leis do Trabalho.

Prazo: 4° dia: 19-8-93
Último dia: 20-8-93
N° 2.357/91 (JACKSON PEREIRA) _ Dispõe sobre a tributação

de bens de pequeno valor.
Prazo: 4° dia: 19-8-93
Último dia: 20-8-93
N° 2.384191 (RENATO VIANNA) _ Altera dispositivos da Lei n°

8.245, de 18 de outubro de 1991, que dispõe sobre as
locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a
elas pertinentes.

Prazo: 4° dia: 19-8-93
Último dia: 20-8-93
N° 2.398/91 (JOSÉ CARLOS COUTINHO) _ Acrescenta § 4° ao

art. 71 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Prazo: 4° dia: 19-8-93
Último dia: 20-8-93
N° 2.839/92 (ROMEL ANÍSIO) _ Dispõe' sobre a expedição de

certidões pelos distribuidores cíveis e dá outras
providências.

Prazo: 4° dia: 19-8-93
Último dia: 20-8-93
N° 2,908/92 (MSG-PE N° 186/92) _ Dispõe .sobre a isenção de

ÍIilportação da hipótese que menciona.

Prazo: 4° dia: 19-8-93

Último dia: 20-8-93

ND 3.044192 (GERALDO ALCKMIN FILHO) _ Assegura aos
mensalistas, nos meses de trinta e um dias, a pen:epção
do dia excedente.

Prazo: 4° dia: 19-8-93

Último dia: 20-8-93
Sujeito a arquivamento, nos termos do artigo 54

combinado com o artigo 58, 4° do RI. Prazo para apresentação de
recurso artigo 58, § 1° (5 sessões).
PROJETOS DE LEI
ND 1.622189 (WALDECK ORNElLAS) _ Dispõe sobre a

instalação de lIOVOlI municípiOll e dá outras
providências.

Prazo: 2° dia: 19-8-93
Último dia: 24-8-93
N° 4.814190 (FLÁVIO PALMIER DA VEIGA) _ Dispõe sobre a

realização de eleições nos Municípios criados até 15 de
junho de 1990.

Prazo: 2° dia: 19-8-93
Último dia: 24-8-93
ND 4.049/89 (EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS) _ Dispõe sobre

eleições para Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores
dós novos MunicípiOll criados pelas Constituições
Estaduais.

Prazo: 2° dia: 19-8-93
Último dia: 24-8-93

ND 4.320/89 (JOSÉ TEIXEIRA) _ Estabelece normas relativas as
eleições e as Leis Orgânicas dos novos Municípios.

Prazo: '}.o dia: 19-8-93
Último dia: 24-8-93
ND 6. 132190 (SENADO FEDERAL) _ Dispõe sobre o registro de

pessoas fisicas ou jurídicas junto às Casas do

Congresso Nacional, para os fins que especifica e dá
outras providências.

Prazo: '}.o dia: 19-8-93

Último dia: 24-8-93

ND 26/91 (ANTÔNIO CARLOS MENDES THAME) _ Toma
obrigatório, a cargo do empregador, o exame médico
dos trabalhadores, nas condições que específica.

Prazo: '}.o dia: 19-8-93

Último dia: 24-8-93

N° 1.922191 (MURD...O PINHEIRO) _ Altera disposições da lei
nO 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre
os registros públicos.

Prazo: 2° dia: 19-8-93

Último dia: 24-8-93

N° 2.330/91 (CLÓVIS ASSIS) _ Dispõe sobre a criação da Área
Especial de Interesse Turístico da Gruta de
Mangabeira.

Prazo: '}.o dia: 19-8-93

Último dia: 24-8-93

N° 3.337/92 (JANDIRA FEGHALI) _ Acrescenta parágrafo ao'
artigo l° da Lei n° 8.257, de 26 de novembro de 1991,
que dispõe sobre a expropriação de glebas nas quais
forem localizadas culturas ilegais de plantas
psicotrópicas, e dá outras providências.

Prazo: 2° dia: 19-8-93
Último dia: 24-8-93
N° 3.594193 (ANTÔNIO FALEIROS) _ Modifica a Lei nO 4.717,

de 29 de junho de 1965, visando .a regular
procedimentos da ação popular nos casos de
publicidade oficial enganosa.

Prazo: 2° dia: 19-8-93
Último dia: 24-8-93

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 223/93 (VICfOR FACCIONI) _ Convoca plebiscito para
estabelecer o número total de representantes na
Câinara dos Deputados e o número mínimo de
Deputados por unidade de Federação.

Prazo: 2° dia: 19-8-93
Último dia: 24-8-93
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

ND 12191 (CARLOS CARDINAL) _Regulamenta o artigo 148 da
Constituição Federal.

Prazo: 2° dia: 19-8-93
. Último dia: 24-8-93

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

N° 137/92 (VASCO FURLAN) _ Dá nova redação ao inciso IV
do artigo 7° da Constituição Federal.

Prazo: 2° dia: 19-8-93
Último dia: 24-8-93
Sujeito a arquivamento, nos termos do artigo 133 do RI. Prazo

para apresentação de recurso artigo 132, § 2°(5
sessões).

PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR
N° 129/89 (KOYU IHA) _ Considera as faixas de praia de

domínio público e veda sua privatização e a
implantação de projetos ou a execução de atividades
que impeçam ou dificultem o livre acesso.
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Data Dia

23 2"-feira

20 6"-feira

19 s"-feira

Hora Nome

15:30 Deni Schwartz
15:50 Osório Adriano
16:10 Jones Santos Neves

10:00 Zaire Rezende
10:25 CyroGarcia
10:50 Adilson Maluf
11:15 Ubaldo Dantas
11:40 Cesar Cals Neto
12:05 Getulio Neiva
12:30 Paulo Lima
12:55 Antonio Morimoto
13:20

15:00 OJ.ico Vigilante
15:25 Marcelino Romano

Machado
16:15 Alcides Modesto
16:40 Fetter Júnior

17:05 Edesio Passos

17:30 Adroaldo Streck

17:55 Carlos Lupi

18:20

15:30 Roberto Valadão

15:50 Marino Clínger

16:10 Socorro Gomes

15:30 Lézio Sath1er
15:50 Renato Jonhsson
16:10 Fernando Diniz

15:30 Lourival Freitas
15:50 Valdenor Guedes
16:10 José Thomaz NonO

10:00 Amido Cedraz
10:25 Valdir Co1atto
10:50 Nilson Gibson
11:15 Clóvis Assis
11:40

12:05 OJ.afic Farllat

4"-feira

6"-feira

5"-feira

3"-feira

Banco do Brasil nos últimos 5 (cinco) anos e outros
dados confome especifica.

Prazo: 2° dia: 19-8-93
Último dia: 24-8-93
N° 20/91 (LUIZ GUSHIKEN) _ Solicita que a Comissão de

Finançase Tributação requeira ao Tribunal de Contas
da União informações sobre as prestações de contas do
Governo relativas ao exercicio de 1990.

Prazo: 2° dia: 19-8-93
Último dia: 24-8-93

Sujeito a devolução do autor. nos tennos do artigo 137. 1°
do RI. Prazo para apresentação de recursos artigo 137, §. 2° (5
sessões).

PROJETO DE LEI

N° 3.996/93 (SALATIEL CARVALHO) _ Cria a Carreira de
Fiscal Federal Federal do Trabalho e seus cargos, fixa
os valores de seus vencimentos e dá outras
providências.

Prazo: 2° dia: 19-8-93
Último dia: 24-8-93

RELAÇÃO DOS DEPUTADOS INSCRITOS
NO GRANDE EXPEDffiNTE • AGOSTO 1993 •

24

27

26

25

Prazo: 2° dia: 19-8-93
Último dia: 24-8-93
N° 8/91 (CARLOS CARDINAL) _ Dispõe sobre a arrecadação.

pelos Municipios. de impostos sobre serviços (artigo
156. inciso IV. da Constituição Federal).

Prazo: 2° dia: 19-8-93
Último dia: 24-8-93
N° 42/91 (OSVALDO REIS) _ Dispõe sobre a dívida externa

brasileira e cria Comissão Especial para estudos e
implantação desta lei.

Prazo: 2° dia: 19-8-93
Último dia: 24-8-93
N° 54191 (HUGO BIEHL) _ Pennite a manutenção do crédito do

ICMS nas saídas de gado bovino que especifica.
Prazo: 2° dia: 19-8-93
Último dia: 24-8-93
N° 72191 (ANTÔNIO CARLOS MENDES THAME) _ Fixa o .

quorum para decisões do Conselho Nacional de
Política Fazendária.

Prazo: 2° dia: 19-8-93
Último dia: 24-8-93
PROJETOS DE LEI
n° 2.015/89 (JOÃO DE DEUS ANTUNES) _ Dispõe sobre a

sistemática de pagamento dos aposentados e
pensionistas.

Prazo: 2° dia: 19-8-93
Último dia: 24-8-93
N° 2.856/92 (JACKSON PEREIRA) _ Proíbe distribuição de

dividendos e pagamento de gratificações de balanço a
diretores de empresas públicas.

Prazo: 2° dia: 19-8-93
Último dia: 24-8-93
N° 3.485/92 (GERALDO ALCKMIN FILHO) _ Altera o artigo

213 da Lei n° 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que
dispõe sobre os registros públicos e dá outras
providências.

Prazo: 2° dia: 19-8-93
Último dia: 24-8-93

Sujeitos a arquivamento. nos tennos do artigo 164. l° do
RI. Prazo para apresentação de recurso artigo 164. § 2° (5
sessões).

PROJETOS DE LEI
N° 930/91 (CUNHA BUENO) _ Dispõe sobre o exercicio da

profissão de bibliotecário e determina outras
providências.

Prazo: 2° dia: 19-8-93
Último dia: 24-8-93
N° 3.336/92 (MUSSA DEMES) _ Desautoriza a aplicação de

penalidades sobre as empresas que tenham efetuado.
em 1990, a correção monetária plena reconhecida pela
Lei nO 8.200. de 28 de junho de 1991.

Prazo: 2° dia: 19-8-93
Último dia: 24-8-93
N°3.347/92 (MIGUEL ARRAES) _ Suprime os efeitos fiscais

resultantes da parcela de correção monetãria. referente
à düerença entre a variação do IPC e a do BTNF. no
ano de 1990.

Prazo: 2° dia: 19-8-93
Último dia: 24-8-93
PROPOSTAS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

. N° 1/91 (pAULO BERARDO) _ Solicita ao Tribunal de Contas
da União cópia de auditorias sobre o desempenho do
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o SR. PRESlDENTE (Inocêncio Oliveira) _ Encerro a
Sessão, designando para a próxima quinta-feira, dia 19, às 14
horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

12:30 alico Amaral

12:55 Waldomiro Fioravante

13:20 Salatiel carvalho

30 2"-feira 15:00 Ernesto Gradellà

15:2S

15:50 Munhoz da Rocha

16:15 Max Rosenmann

16:40 José Carlos Aleluia

17:05 Mauro Borges
17:30 DércioKnop
17:55 Maria Valadão
18:20 Gilvam Borges

31 3"-feira 15:30
15:50
16:10

Itsuo Takayama
J6rio de Barros
Murilo Rezende

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Local: Sala 10, Anexo 11

PAUTA NR '12/93

Horário: 10:00 horas

A) PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO PELO PLENÁRIO DA CASA:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1) PROJETO DE DECRETO LEGISLÃTIVO NR 269/93 - do Sr. Adroaldo Streck

- que "estabelece critérios para, a juí~o do Congresso Nacional, homo
logar os atos de renovação de concessão ,ou permissão de emissoras de

rádio e televisãQ".

RELATOR: Deputado JOS~'JORGE

PARECER: CONTRÁRIO
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B)PROPOSIÇÕES SUJEITAS À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DAS COMISSÕES

URGENTE

2) MENSAGEM N2 304/92 do Poder Executivo - que " submete à apre

ciação do Congresso Nacional o ato constante do Decreto que renova a

concessão outorgada à Rádio Panati Ltda., para explorar serviço ,de

radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Patos', EstladG.,. da

Paraíba" .

RELATORA: Deputada IRMA PASSONI

PARECER. : FAVORÁVEL

3) MENSAGEM N2 394/92 - do Poder Executivo - que "subemete à apre

ciação do Congresso Nacional o ato constante do Decreto que "renova a

concessão outorgada à Rádio TV do Amazonas S/A, para explorar serviço

de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade de Macapá,

Estado do Amapá".

RELATOR.: Deputado RUBEN BENTO

PARECER: FAVORÁVEL

4) MENSAGEM N2 481/92 - do Poder Executivo - que "submete à apre

ciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria n Q 131, de 13

de março de 1990, que outorg~ permissão à ECC Empresa Coromandelens~

de Comunicação Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem

direito de exclusividade, serviço de .radiodifusão sonora em frequência

modulada, na cidade de Coromandel, Estado de Minas Gerais".

RELATOR: Deputado JOSÉ ABRÃo
PARECER: pela devolução ao Poder Executivo para que proceda apuração

das irregularidades encontradas e a anexação dos documentos necessá

rios à análise conclusiva.

VISTA: o Deputado Ângelo Magalhães apresentou voto em separado,

concordando com o Relator.
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TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

5) PROJETO DE LEI .2 3.176/92 - do Senhor Eliel Rodrigues - que "auto

riza a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos a emitir selo come

morativo da fundação da Igreja Assembléia de Deus, no Brasil".

RELATOR: Deputado WERNER WANDERER

P~ECER: FAVORÁVEL

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO'E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO'

foI0R f.\R r ():: ~. 0 h

PAUTA Nº 63/93
(REMANESCENTi)

A - Proposl~les sujeitas à aprecia~lo pelo Plenário d. Casa:

PRIORIDADE

i) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Na
Federal (PDS nQ 25/88) que
96.991 r de 14 de outubro de
compet~ncia para autoriza~lo

recebimentos por melo de
f' i nance i r~$" •

16~/89

" li'.16 t: <'lo

1988 ..
cf e-~

()'.ltr as

.- do S(';:"é.\do
o ()el:ret o i,Q

ql.H:: a t,· t b'J i
pa gamel1 t: C)$ f:'

i nst. i bll ç'.õ~~s

I~ELATOR:: Oeputado JOS';' THOJotAZ NONê)
PARECER = pela ca"st:itucionalidade~

l~cnica legislativa

VISTA~ Soii~itada pela D~put~do JOS~

24/03/93 •. q'.lE:: apf"(;:sc::"lO'.1 VCl\.O
inconstitucionalidaJ€

j.u· i d i c i Ih.dr~

l~UJ:Z CI..E:ROT €-:m
em separado p~lk

LOCAL: Sala 1 p Anexo 11

. PAUTA Ng 15.193
(REMANE5CENIE)

HORÁRIO: 10 h

A - Proposi~8R. sujeitas à dellbera~io pelo Plenária da Casa.
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PRIORIDADE

Agosto de 1993

1) PROJETO DE LEI NQ 1.864/91 - do Senado Federal (PLS nQ
94/91) ~ que HdispBe sobre as c~dulas eleitorais e dá
outras providênciasH•

RELATOR: Deputado JOSÉ DIRCEU
PARECER: pela constitucionalidade.

de t~cnica legislativa
rejelç:ão

juridlcldade.
e. no Mérito.

f'alta
pela

VISTA: Solicitada pelo Deputado FELIPE NERI em 28/04/93.
·quedevolveu a proposiç:ão apresentando voto em
separado pela constltucionalidade~ Jurldlcldade.
técnica legislativa e. no M~rito. pela aprovaç:ão

B - Proposi~les suja à aprecia~lo conclusiva palas Co.isslesa

2) PROJETO DE LEI NQ ~.2~.-A/9. - do Sr. José Santana de
Vasconcellos - que Hisenta de taxas alf'andesárias e
portuárias os aparelhos médicos e hospitalares doados a
entidades de reconhecida utilidade públicaN

•

RELATOR: Deputado LUIZ PIAUHYLINO
PARECER: pela Inconstitucionalidade. injurldicidade.

anti-regiMental idade e f'alta de técnica
legislativa deste t do Substitutivo da Comissão
de Finanç:as e Tributaç:lo

VISTA: Solicitada pelo Deputado JESUS TAJRA eM 28/04/93.
que·devolveu a proposiç:ão seM Manif'estaç:io

PAUTA N!:! 19/93
(REMANESCENTE)

8 - Pn:tposh:io ~ujeiC:a à apr'ec.:iaç:ão coru.:lusivu das Co.is~õe"ii:

TRA"I"Ac;~O ORDIN~~IA

2) PROJETO DE LEI NSl 1.61e-A/9S. _. do SI" .. Sic.iIH::Y de Hi !l1J.e:l
.- 4ue ",:r·i ..J. a ân.tn de Prot:~I;:lo Amuiental de 81.1..: i \:)':ã. '\0
Oistrito de Ar~~~io de: Bd~iQ~. Munlc(pio de Ca~~ Fr io.
Est: ado do R i o de Jal\~ i r'\'>" ..

REl.ATORI Depul ..tio Ht:;LIO BICUDO
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PARECER~ pela constituciun.liJad~..
t~cnica IC9islaliva deste
..). pr e l!H? 1\ t: .~d ..)..,,; II;~ C':H\\ i s,#:',h".)

jlJr'idic.:idade f.~

~ d~& ~m~nda5

VISTA: O DRPlJl~do P~~5 Landim d~volv~1J ~ propu.i~;u 5~ru

l\)a!'l i -rt:~.,,;b~l;:~h) el!>(;I" i l:<:\ .. N,~ r-f?1J1I i ~io ,J() rJ i~). f.9/05/9::~

tI D(i~'.)IJt:~do NILSOH, GIBSON '~I:"Y ""'~€nl (..lU v(Jlo (f:nt

'':>E::.1<:1.Y'''\I.lu Pt?1 ..1 injlJr·idi.,:id ..lue

PAUTA NQ 41/93
(REMANESC,ENT E)

8 - Proposições ~suj. à apl"'I!chlG:ão conclusiva palas Co.issões=

1) PROJETO DE LEI N9 2.275/91 - do Sr. Jackson Pereira
que Hdetermina que os depósitos judiciais sejam
efetuados, prioritariamente, em institui~aes banc'rias
est adu.a is" •

RELATOR: Deputado GET~LIO NEIVA
PARECER: pela constitucional,idade, juridicidade .. técnica

legislativa e .. no mérito .. pela aprova~ão do PL
n9 2.275/91; pela constitucionalidade ..
Juridicidade .. técnica legislativa e, no mérito ..
pela rejei~ão da emenda apresentada

VISTA: Solicitada pelo
30/06/93.. q'.1e
n\an i festa~ão

Deputado
devolve'J

ROBERTO MAGALHaES
,a propos i~ão

em
sem

PAUTA NR 54.193

~ - Proposl~l.s suj. à apr.ci.~lo conclusiva pelas Co.i.sõesl

PRIORIDADE

t> PROJETO DE LEI ~Q 943-A/91 - "do Sr. 4air 801sonaro - que
*r.gula a .plica~lo do art. 230. 12Q. da Con.tltui~io

Federal. para os eK-cOMbatentas e dá outra.
prov;dincias".

:

RELATOR' O~putado' ÁTILA LINS
PARECERa pcla conlitituciona1idad.~

técnica l.gislativ.
juridicidade
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2) PROJETO DE LEI Mil 3.291-A/92 - do Sen.d,o F·ederal <PLS
nQ 57192) - que N~ixa Jorn.da de trab.lho ses••n.l l
c ..tego...·'. profission.l de Fa.....cêut ico no Se...vi~o
Publico".

RElATOR~ Deput.do ~OFRAN FREJAT
PARECERa pela constitucionalidade. Ju... idicidad~ ~

tlknica legislativa ,de.•te e i'nJu... ldlcidade da
e.enda,.p... e.entada na'CoMis~lo

- do S.... Luiz T.deO leite
Prefeituras Municipais pa....
o Se...vi~o Especial de

p... ovidênclas". .

3) PROJETO DE LEI NQ 843-A/91
que '''outo... ga pe.... i.são às,
explora... eM dir.taMente
~omunica~6es e d~ out ...a~

RELATORa Deput.do NESTOR DUARTE
PARECER& pela constitucionalidade., Ju... idicldade e

ticnic. legi.latlva ~e.te e da aMenda
.p...e.entada na Comi ••lo de Ciinci. e
Tecnologia. COMuntcaçió .' Info....átlc.

4, PROJETO DE LEI Mil 1.458~A"t - do S.... OdelMo L.lo - que
N.ltera a le8i.la~lo do IMPosto de RendaM.

REL~TOR'a Deputado SIGI1ARINGA SEIXAS
PARECERa pela con.titucionalldade.

técnica legi.lát'i"a
jurldicidade

PAUTA,NQ.55/93

A - Proposi~ões suje à ap...ecia~ão conclusiva pelas COMissõesl

1) PRO~ETO DE LEI N9 426-A/91 - do Sr. José Fo... tunati - que
Hcria r nas empresas sob o controle do, Estado, o Diretor
Representant'e e· o Conselho de Representaç:ão dos
Empregados e Servidores DIREP e COREP,
respectivament~,. e d' outras providinciasH

•

RELATOR:'Oeputado ANTôNIO MORIMOrO
PARECER: pela inconstitucionalidade

2) ~RO~ETO DE LEI NQ 2.118-A/91 - do Sr. Sebastião Pereira
- que "equipara os servidores da Administraç:ão Direta
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do Mi n' i st'ér i'd..d'it. Agri CIJ 1turaaos serv idores do DNOCS
Depart amen·t o Nac'i ona 1 de Obra's Cont ra as Secas".

RELATOR: Deputado LUIZ MÁXIMO
PARECER: pela inconstitucionalidade

-3) PROJETO DE LEI NR
qlJe "inst itui

estabelecimentos
entretenimento".

2~B1A-B/92'- da Sra. Jandira Feghali
a meia-entrada para estudantes em

que proporcionem lazer e

RELATOR: Deputado ROBERTO MÁGALHÃES
PARf,::CER:; pel a i nCQn.st i tuc.i onal idade ,€ ,inj IJr i d i c idade drJ

PL nQ 2.814/92 p do PL nQ 2.824/92 p apensado p e
do SIJbst i t ut i vo . ·apresent cido na Com issão de
Educ~~i~p Cul~u~a e 'Desporto

PAUTA Ng 56/93

A - ProposiG:ães sujeitas' apreciaG:ão pelo Plenário da Casa:

URGENTE

1) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Ng 195/92 - da Comissão
de Rela~~es Exteriores (Mensagem nQ 33/92-PE> que
"apro,va os t: e~<t 0$ do At o Const i t IJt i vo do Inst i t IJt o
Internacional da Língua Po~tugues~p celebrado em sio
Luís p Estado do Maranhio r em lQ de novembro de 1989 p e
do Acordo Relativo ao Instituto Internacional de Língua
Portuguesap concluído em Ltsboa p em 16 de dezembro de
1990".

RELATOR} Deputado NESTOR DUARTE
PARECER: pela constitucionalldade r

técnica legislat,iva
juridicidade

2) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 212/93 - da Comissio
de Rela~ões Exteriores (~ensagem nQ 132/93-PE) que
"aprova o texto da Conven~io sobre Diversidade
Biológica p assinada ~urante a ConTerência das Na~ões
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento r realizada
na cidade do Rio de Janeiro r no período de 5 a 14 de
junho de 1992".

RELATOR: Deputado JOSé DUTRA
PARECER: pela constituclonalidade r

técnica legislativa
juridicidade
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PRIORIDADE

Agosto de 199'::

3) EMENDA OFERECIDA EM PLEN~R 10 AO PLC Nº 123-A/89 - qUf:~

udisciplina . 'ê\ elaboraç:ão, redaç:ão, alter;ll.ç:ão e
consol idaç:io das leis e atos normativos, nos termo~ d6
art. 59, parigrafo dnico. da Constituiç:ão N

•

RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHZES
PARECER: pela çonstituc.ionalidade,. juridicidade,.· técnica

legislativa e. no mérito, pela aprovaç:âo da
Emenda ao PLC nQ 123-A/89, com Subemenda

TRAHITAClo ORDIN'RIA

4) RECURSO Nº 190/93 -- do Sr.
"requer, na forma do art.
Interno, a, manifestaç:âo
pr~judicialidade do Projeto

Sigmaringa Seixas que
164, § 22, do Regimento

do Plenário sobre a
de Lei nQ 2.044/91 N

•

RELATOR: Deputado JOSÉ MARIA EYMAEL
PARECER: pelo não acolhimento do recurso

B - Propos i c;:ões suj. à aprec i ac;:ão' conclus i V8 pelas- Co. i ssões:

PRIORIDADE

5) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 268/93 - da Comissão
de Cilncia e Tecnologia, Cbmunicaç:ão e Informática
(Mensagem nQ 453/92-PE) - que Haprova o ato que renova a
concessão outorgada à Sociedade Rádio Vila Real Ltda.,
para explorar serviç:o de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Cuiabá, Estado de Mato GrossoN

•

RELATOR: Deputado MÁRIO CHERMONT.
PARECER: pela constitucionalidade,

técnica legislativa
juridicidade

6) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 274/9~ - da Comissão
de Cilncia e Tecnologia, Comunicaç:ão e Informá~ica
(Mensagem nQ 482/92-PE) - que "aprova o ato que outorga
permissão i Rádio Wander de Andrade Ltda., para explorar
serviç:o de radiodifusão sonora'em frequlncia modulada,
na cidade de Bambuí, Estado de Minas GeraisN

•

RELATOR: Deputado TARCiSIO DELGADO
PARECER: pela constitucionalidade,

técnica legislativa
j.J.... idicidade
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A - Proposi~ie. sujeitas a disposi~ies especiais:

1) PROPOSTA' DE EHENDA ~ CONSTITUICIO NQ 134/92 ~" do Sr.
Jos~ Serra e outros - que Naltera o prazo da revisio
constitucional de que trata o art. 3Q do Ato das
Disposiç:ões Const itlJcionai"s Transitór'ias da Const ituiç:ào
Federal N•

RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO
PARECER: p~la admissibilidade desta é da PEC nQ 158/93~

c\PEnsada

VISTA: CONJUNTA aos Deputados JOS~ LUIZ CLEROT e H~LIO

~~CUDO em 14/04/937 tendo "o primeiro não se
Manifestado e o segundo s. manifestando pela
inadmissibilidade da PEC 134/92 e da PEC 158/93 7

apensada

2) PROPOSTA DE EHENDA ~ CONSTITUICIO NQ 151/93 - do Sr.
< Benedito Domingos - que Nacrescenta inciso ao art. 21
da Constituiç:ão Federal para assegurar a necessária
cobertura financeira para as despesas do Distrito
Federal~ concernentes a Educaç:ão e a SaúdeN•

RELATOR: Deputado GASTONE RIGHI
PARECER: pela admissibilidade

3) PROPOSTA DE EHENDA ~ CONSTITUICaO N2 1~9/93'- do Sr.
Fern~ndo Lyra - que Nacrescenta parágrafo ao art. 44 e
dá nova reda~ão aos arts. 82 e 28 da Constituiç:ão
Federal".

RELATOR: Deputado SIGMARINGA SEIXAS
PARECER: -pela admissibilidade

AVISO Nº 14/93

PRAZO PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
Início: 12.08.93 Local: Sala ~, Anexo 11
Término: 18.08.93 Horário: 9 às 12 h e 14' às 18:30 h
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DA ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE E JURIDICIDADE (ART. 54, R.I.)

1) PROJETO DE LEI N2 4.'97-A/90 - do Sr. Sólon Borges dos Reis 
que "dis~õe sobre o crime de interferir nos sistemas .de infor
mática e dá outras providências".
RELATOR: Deputado RICARDO MURAD
(apenso o Projeto .de Lei nQ 579/91)

2) SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N2 204/91 do Relator - que
"revoga o art. 4:2.qa Le( n2 ::i~ 410, de 29 de jane irode 1955".

RELATOR: Deputado ATILA LINS

3) SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N2 2.817-A/92 - do Relator
que "dispõe sobre o pagamento de salários aos professores no
período de férias escolares".
RELATOR:~Deputado ROBERTO ROLEMBERG

AVISO Ng 15/93

PRAZO PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:

:J: n í c Lo: i 7.08.93
T~rroino: ~3.08.93

Local: Sala 1~ Anexo II
Hor~rio: 9 ~s i2 h e i4 .s 18:30 h

DA AN~LISE DA CONSTITUCIONALIDADE E JURIDICIDADE (ART. 54~R.I.)

i) PROJETO DE LEI Ng 3.107-A/92 - do Senado Federal (PLS
nQ 30/91) - que Uregulamenta a pro~isslo de Ortoptista
e d' outras providincias u

•

(apenso o Projeto de Lei nQ 1.706/91)

RELATOR: Deputado JOS~ GENOiNO

2) PROJETO DE LEI Ng 3.673-9/93 - do Senado Federal <PLS
nQ 62/92) - que Ualtera o inciso 'VI do art. 2Q da Lei
nQ 8.025. de 12 de abril de 1990#.

RELATOR: Deputado SIGMARINGA SEIXAS

DA AN~LISE DA CONSTITUeIONALIDADE~ JURIDICIDADE E MÉRITO

~) PROJETO DE LEI Ng 1.183-A/91 - do Sr. Jos~ Santana de
Vasconcellos - que Nacrescenta dispositivos na Lei nQ
4.591. de 16 de dezembro de 1964. que dispõe sobre o
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condom{nio ~m edifica~aes e as incorpora~~es

imobil i~rias e na Lei n9 6.015 7 de 31 de dezembro de
1973 7 qUR disp5e sobre 05 Reglstrcis.P~blicos""

RELATOR: Deputado ~Gli M~xiMO-

COMISSÃO DE DEFESA DO -CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE- E MINORIAS

Local: Anexo 11, Sala 13

PAUTA NS2 12/93

Horário: 10:00H

A) DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE REQUERIMENTOS E RELATÓRIOS EM
GERAL:

01) PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE eNS2 83/93 - do Sr.
Sidney de Miguel - que "solicita que a. Comissão de Defesa
do Cons~ido~, Meio Ambiente e Minorias realize controle
sobre as atividades de demarcação das terras indígenas em
função do cumprimento do prazo do ar~igo 67 do Ato das

. Disposições Constitucionais Transitórias".
Relator: Deputado TUGA ANGERAMI
Relatório Prévio: Favorável, conforme Plano de Execução e
Metodologia de Avaliação

02·) Requerimento da Deputada Rita Camata propondo a
realização de Audiência Pública para discutir a demarcação
das aldeias dos índios Tupiniquins e Guaranis, no Estado
do Espírito Santo.

B) PROPOSIÇÕES SUJEITAS À APRECIAÇÃO PELO PLENÂRIO DA
CASA:

PRIORIDADE

03) EMENDA DE PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI NS2 8. 606-A/86
(PLS n S2 221/85) - do Senado Federal - que "dispõe sobre a
isenção do Imposto Territorial Rural para propriedades até
300 hectares na Amazônia Legal".
Relator: Deputado FÁBIO FELDMANN
Parecer: Favorável, com subemenda
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04) PROJETO DE LEI Ng 217/87 - do Senado ,Federal (PLS ng
27/87) que '. "dispõe sobre'. ,'a ,repos~ção" florestal
obrigatória, e dá 'outras providências".
Relator: Deputado LUCIANO PIZZATTO
Parecer: Favorável, com substitutivo

05) PROJETO DE· LEI Ng 4-.783/90 - do Poder Executivo (Men
sagem n Q 145/90) - que "introduz, no Código Penal, Titulo
relativo aos crimes contra o Estado Democrático e a Humà
nidade, revoga a Lei de" ,Segurança Nacional .e· dá" outras
providências" •.
Relator: Deputado FÁBIO FELDMANN
Parecer: Favorável, com emendas
Obs.: O Relator não se manifestou' sobre os Projetos de Lei
ngs 2.462/91, 2423/89, 837/91, 1. 035/91, 2.464/91,
2.077/91 e 3.935/89, apensandos, por não tratarem da
matéria objeto -da','audiência do. Projeto de Lei ng· 4.7831.90

TRAMIT~ÇÃO'ORDINÁRIA

06).EMENDAS DE PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI Ng 740-A/88 - do
Sr. Fábio Feldmann - que "condiciona a· utilização do'
merclírio e do cianeto no processo de· extração< de Oliro, à
sua posterior .recuperação, mediante .a' utilização,· > de..
técnicas e de equipamentos especlfióos".
Relator: Deputado VIRMONDESCRUVINEL
Parecer: CONTRÁRIO

C) PROPOSI,.ÇÕES
COMISSOES:

SUJEITAS

PRIORIDADE

À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA.·DAS

07) PROJETO DE. LEI Ng 1.444/91 - do Senado Federal(PLS n Q

79/91) - que' "dispõe-- sobre o reflorestamento com,· a espécie.
'Araucária Angustifolia Brasiliensis', nas regiões' do
planalto meridional dos Estados do Paraná, Santa Catarina
e Rio Grande do Sul".
Relator: Deputado LUCIANO PIZZATTO
Parecer: Favorável, com substitutivo
Vista: O Deputado Sidney de Miguel'que pediu vista, . apre
sentou voto em separado favorável ao· substitutivo do,
Relator, com subemendas

08) PROJETO DE LEI Ng 1.817/91 - do Senado·Federal(PLS n Q

142/91) - que "dispõe sobre a destinação das multas e
indenizações decorrentes de danos ao meio ambiente" •.
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Relatora: Deputada LÚCIA VÂNIA
Pàrecer: Favorável a este, com emendas, à emenda n 2 1/91
apresentada na Comissão _e contrário ao ,Projeto de Lei n Sl
1.684/91, apensado

09) PROJETO DE LEI NSl 3.190-A/92 - do Senado Federa1(PLS
nSl 273/91) - que "transfere ao domínio do Estado de
Roraima terras pertencentes à União e dá 'outras providên
cias" .

',Relator,:, D~put,ado ,f'Á,BIO..FEJ,.,DMA,NN
Parecer: Favorável, com emenda

TRAMITAÇÃO: ORDINÁRIÀ

-10)' 'PROJETO DE LEI NSl 128/91 - do Sr. ,Nilson Gibson,... que
"dispõe sobre a exploração de floresta na, Região da
Amazônia Legal".
Relator: Deputado AROLDO 'GÓES
Parecer: Contrário a este e ao de n Q 591/91, apensado

11) PROJETO DE LEI NSl 607-A/91 -: do Sr.. Fábio Feldmann 
que "def-ine a ação de ferir, mutilar pq -matar animal com

,fins, de, entretenimento como .crime, , cominando' sanções
'penai~'aqs:i;r:lfri;l.tores e ·,q,á outras proviq.ências".
Relator: Deputado SARNEY FILHO
Parecer: Favorável, com .substitu_tivo

12) PROJETO DE LEI NSl 918/91 - do Sr. Carlos Lupi - que
"dispõe sobre benefícios fiscai:s, na área do imposto de
renda, concedidos a contribuintes por doações a -insti
tuições de preservação do meio ambient,e".
Relator: Deputado JOSÉ FORTUNATI
Parecer: CONTRÁRIO
Vista: O Deputado SIDNEY DE MIGUEL que pediu vista,
devolveu o Projeto sem manifestação escrita

13) PROJETO DE LEI NSl 1.727-A/91 - do Sr. Paulo Portugal 
que "institui, para os Estados, Distrito Federal e Municí
pios, compensação financeira pela geração de energia
elétrica em centrais nucleares".
Relator: Deputado SIDNEY DE MIGUEL
Parecer: Favorável na forma do texto final da Comissão de
Minas e Energia, com emendas

14) PROJETO DE LEI NSl 2. 082-A/91: - do Sr. Sidney de
Miguel - que "dispõe sobre a proteção da fauna silvestre e
dá outras providências".
Relator: Deputado JOSÉ FORTUNATI
Parecer: Favorável, com substitutivo
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15) PROJETO DE LEI N2 2.260-A/91 do Sr. Fernando
Carrion - que "cria o Programa de Correção dos Solos
Brasileiros - PCSB, e dá outras providências".
Relator: Deputado LAERTEBASTOS
Parecer: Favorável, na forma do texto final da Comissão de
Agricultura e Politica Rural, com emenda

16) PROJETO DE LEI N2 3.370/92 - do Sr. Antonio de Jesus 
que "concede incentivo'a dispêndios com educação eco16gi
ca~ para fins de determinação do imposto de renda".
Relator: Deputado JOS~ FORTUNATI
Parecer: CONTRÁRIO
Vista: O Deputado SIDNEY D~ MIGUEL que pediu vista,
devolveu o Projeto sem manifestação escrita

17) ,PROJETO DE LEI N2 3.391/92' - do Sr. Mendonça Neto 
que "dispõe sobre a extinção do sistema de cons6rcios para
aquisição de bens im6veis e de bens móveis duráveis".
Relatora: Deputada ZILA BEZERRA
Parecer: CONTRÁRIO

18) PROJETO DE LEI N2 3.664/93 - do Sr. Gilvam Borges 
que "estabelece medidas s,obre a restauração da cobertura
vegetal, na forma que especifica".
Relator: Deputado EDINHO FERRAMENTA
Parecer: CONTRÁRIO"

19) PROJETO DE LEI N2 3.689/93 - do Sr. Ibrahim Abi-Ackel 
que '''dá nova redação ao inciso I do artigo 12 da Lei n 2
8.002, de 14 de março de 1990, que 'dispõe sobre a
repressão de infrações atentatórias contra os direitos do
consumidor'''.
Relator: Deputado JOS~ FORTUNATI
Parecer: CONTRÁRIO

AVISO N2 12/93

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS:

Inicio: 18.08.93
Término: 24.08.93

Local: Sala.SE-l1, Bloco das Lideranças
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

PROJETO DE LEI NQ 664-A/91 - do Sr. Costa Ferreira - que
"dispõe sobre o reflorestamento das faixas de dominio das
rodovias federais."
Apensado os PIs n 2s 1.170/91, 1.250/91 e 1.564/91.
R~lator: Deputado CARLOS SCARPELINI
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do Sr. José Abrão - que
8.002, de 14 de março de
repressão de infrações

do consumidor'."

PROJETO DE LEI N2 1.860/91 - do Sr. Luiz Moreira - que
"dispõe sobre as tarifas de bilhetes de passagem área."
Relator: Deputado MAURíCIO CALIXTO

PROJETO DE LEI N2 2.022/91 - do Sr. Eduardo Jorge - que
"dispõe sobre a proibição do uso de marca comercial ou de
fantasia nos produtos farmacêuticos."
Apensado o PL n 2 3.260/92.
Relator: Deputado FÁBIO FELDMANN

PROJETO DE LEI N2 2. 306-B/91 - do Sr. Antonio Carlos
Mendes Thame - que "dispõe sobre a utilização de papel
reciclado na Administração Pública Federal, direta, indi
reta e fundacional."
Apensado o PI n 2 2.883/92.
Relator: Deputado MÁRIO CHERMONT

PROJETO DE LEI N2 2.369-A/91 - do Sr. Romel Anísio - que
"estabelece normas e procedimentos gerais para prevenção
do assoreamento dos reservatórios criados pelo barramento
dos cursos d'água."
Relator:Deputado SARNEY FILHO
PROJETO DE LEI N2 3.500/93 
"altera o artigo 12 da Lei n 2
1990, que 'dispõe sobre a
atentat6rias contra os direitos
Relatora: Deputada LÚCIA VÂNIA

PROJETO DE LEI N2 3.860/93 - do Sr. Sérgio Cury - que
"dispçõe sobre a obrigatoriedade de fabricação de tecido e
calçado do tipo popular, pelas indústrias do ramo, e dá
outras providências."
Relator: Deputado MARCOS MEDRADO

PROJETO DE LEI N2 3.916/93 - do Sr. Saulo Coelho - que
"acrescenta parágrafo único ao artigo 32 da Lei n 2 7998,
de 11 de janeiro de 1990, para conceder seguro-desemprego
ao pescador durante o defeso da pesca."
Relator: Deputado EDINHO FERRAMENTA

PROJETO DE LEI N2 3.918/93 - do Sr. Jackson Pereira - que
"acrescenta parágrafo ao artigo 12 do Decreto-lei n 2 261,
de 28 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a sociedades
de capitalização e da outras providências."
Relator: Deputado PAULO DELGADO

PROJETO DE LEI N2 3.927/93 - do Sr. Jackson Pereira - que
"altera dispositivo da Lei n 2 8.137, de 27 de dezembro de
1990, para definir como crime contra a ordem tributária a
não exigência de documento fiscal nas compras de mercado
rias e serviços."
Relator: Deputado VIRMONDES CRUVINEL
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PRO'JETO DE LEI NS2 3.937/93 - do Sr. José Carlos Aleluia 
que "dispõe sobre a 'produção,' de energia elétrica e o
serviço de 'transmissão associada', realizados no
território nacional."
Relator: Deputado 'MAURíCIOCALIXTO

PROJETO DE LEI NS2 3.981/93 - do Sr. Eduardo Jorge - que
"dispõe sobre a substituição progressiva da produção e da
comercialização de produtos que contenham asbesto/amianto
e dá outras providências."
Relator: Deputado SIDNEY DE 'MIGUEL

PROJETO DE LEI NS2 4.014/93 - do Sr. Ricardo Moraes - que
"estabelece condições para a pesca nos lagos da Bacia
Amazônica e da outras providências."
Relator: Deputado LUCIANO PIZZATTO

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

AVISO NS2 10/93

PRAZO PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:

Inicio: 18.08.93
Término: 24.08.93

Local: Sala 19, Anexo II
Horário: 9· às 12 e 14 às 18 h

1) PROJETO DE LEI NQ 4.000/93,- do Sr. Eduardo Jorge
- que "institui o Serviço Civil Profissional e
dá outras providências".

RELATOR: Deputado WERNER

2) PROJETO DE LEI 4.012/93 - do Sra. Benedita da,
Silva que "autoriza o Poder Executivo a
instituir, no âmbito do Departamento de Policia
Federal do Ministério da Justiça, delegacias
especializadas em crimes raciais e' dá; outras·
providências".

RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES ,-
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COMISSÃO ..DE DE.SENVOLVIMEN'To,
URBANO E INTERIO,R

, . '.
Local: Sala 13, Anexo 11

A - ASSUNTOS INTERNOS.

B - REQUERIMENTO:

PAUTA N° 1.5/93

Horário:,1'0·h

1) Do Senhor Deputado MIRO TEIXEIRA solicitando a criação de Grupo de
Trabalho para acompanhar a aplicação dos recursos orçamentários nos setores
relacionados a ~sta Comissão.

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO

Local: Sala 110, Bloco das Lideranças Horário: 10:00
PAUTA N° 8/93

A- PROPOSiÇÕES SUJEITAS À APRECIAÇÃO PELO PLENÁRIO DA CASA:

PRIORIDADE

1) PROJETO DE LEI N° 8.422186 - do Senado Federal - que "acrescenta dispositivos à Con
solidaçãodas Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de maio de
1943". .
RELATOR: Deputado SAULO COELHO
PARECER: favorável ao Projeto:
VISTA: o Deputado Osório Adriano apresentou voto em separado favorável ao PL e
contrário ao substitutivo da CTASP

2) MENSAGEM N° 955/92 - do Poder Executivo - que "solicita a homologação do Congresso
Nacional para a emissão adicional de papel-moeda,.autorizada pelo Conselho Monetário
Nacional, através dr . 'oto CMN nO 206/92, no montante de Cr$ 22.700.000.000.000,00
(vinte e dois trilhõe~ setecentos bilhões de cruzeiros), para atender às exigências das ati
vidades de produçâo e da circulação da riqueza nacional, no último mês do corrente exer
cício".

RELATOR: Deputado CID CARVALHO.
PARECER: favorável, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta
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TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3) EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI N° 2.650-A, de 1989, que
"dispõe sobre destinação às entidades filantrópicas de mercadorias apreendidas".
RELATOR: Deputado JOSé MÚCIO MONTEIRO
PARECER: contrário

4) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 174/92 - do Sr. João Paulo - que "susta os
efeitos e a vigência do artigo 1°, inciso I, do Decreto nO 473, de 10 de março de 1992, ex
cluindo a Rede Ferroviária Federal S/A do Programa de Desestatização".
RELATOR: Deputado RUBEM MED1NA
PARECER: contrário
VISTA: o Deputado EDSON MENEZES DA SILVA apresentou voto em separado., favorável
ao projeto

B - PROPOSIÇÓES SUJEITAS AAPRECIAÇÃO CONCLUSIVA DAS COMISSÓES:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

5) PROJETO DE DE'LEI N° 1.829/91 - do Sr. Munhoz da Rocha - que "destina para ações
e serviços de saúde 50% da receita oriunda das multas aplicadas de acordo com a Lei nO
7.784, de 28 de junho de 1989".
RELATOR: Deputado ERNANI VIANA
PARECER: favorável, com emendas
VISTA: o Deputado Israel Pinheiro devolveu sem manifestação escrita de voto

6) PROJETO DE LEI N° 2.438/91 - do Sr. Fábio Feldman - que "disciplina as atividades indus
triais e de transportes de produção ou materiais tóxicos, corrosivos, inflamáveis ou explosi
vos, em conformidade com o disposto nos artigos 22 e 225 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado JOSé CARLOS ALELUIA
PARECER: contrário

7) PROJETO DE LEI NO 2.492192 - do Sr. João Teixeira - que "autoriza a importação de au
tomóveis usados com isenção do Imposto de Importação". (apenso o PL nO 3.517/93)
RELATOR: Deputado GONZAGA MOTA
PARECER: contrário ao PL 2.492192 e favorável ao apensado. n° 3.517/93; com substituti
vo

8) PROJETO DE LEI N° 2.564/92 - do Sr. Avelino Costa - que "dispõe sobre concessão de be
nefícios fiscais e estímulos creditícios ao sistema de integração entre agroindústrias e pe
quenos produtores rurais".
RELATOR: Deputado JONES SANTOS NEVES
PARECER: reformulado favorável, com substitutivo

9) PROJETO DE LEI N° 2.600/92 - do Sr. Costa Ferreira - que "dispõe sobre contribuição de
intervenção do dominia econômico em benefício da'EMBRATUR".
RELATOR: Deputado GONZAGA MOTA
PARECER: contrário

10) PROJETO DE LEI NO 2.659/92 - do Sr. Rubens Bueno - que " estabelece incentivos fis
cais e financeiros para a aquisiçAo de bens de capital por microempresas".
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RELATOR: Deputado MAURO BORGES
PARECER: favorável e pelo acolhimento das emendas apresentadas na Comissão

11) PROJETO DE LEI N° 3.187/92 - do Sr. José Fortunati - que "revoga o artigo 10 da Lei n°
7.315, de 24 de maio de 1985, que dispõe sobre desapropriação de ações de companhias
que menciona".
RELATOR: Deputado MAURO BORGES
PARECER: contrário

12) PROJETO DE LEI N° 3.273/92 - do Sr. Matheus Iensen - que "acrescenta dispositivo à Lei
n° 8.078, 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor, e dá outras
providências".
-RELATOR: Deputado FETTER JÚNIOR
PARECER: favorável e pelo acolhimento da emenda apresentada na Comissão

13) PROJETO DE LEI N° 3.310/92 - do Sr. Carlos Santana - que "proíbe a utilização de areia
nos serviços de jateamento de estruturas metálicas de qualquer natureza e dá outras pro
vidências".
RELATOR: Deputado EDSON MENEZES DA SILVA
PARECER: favorável com emenda, e contrário à emenda apresentada na Comissão

14) PROJETO DE LEI N° 3.330/92 - do Sr. Getúlio Neiva - que "cria estímulos à capitalização
das empresas, mediante isençAo do imposto de renda sobre lucros decorrentes da alien
ação de imóveis registrados como ativo permanente das pessoas jurídicas".
RELATOR: Deputado FELIPE NERI
PARECER: favorável

15) PROJETO DE LEI N° 3.612193 - do Sr. Chico Amaral - que "declara o Município de Itu,
no Estado de São Paulo, área especial de interesse turístico e dá outras providências".
RELATOR: Deputado RUBEM MEDINA
PARECER: favorável

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E DESPORTO

Local: Sala 15, Anexo II Horário: 10h

PAUTA Ns:! 16/93

A - PROPOSIÇÕES SUJEITAS À APRECIdÇÃO CONCLUS~VA DAS COMISSÕES

PRIORIDADE

01. PROJETO DE LEI Ns:! 4~915/90 do Senado Federal
(PLS Nll 229/89)- - que "dá nova redação ao artigo 125
da Lei ns:! 5.108, de 21 de setembro de 1966 (Código
Nacional de Trânsito). ~pensos os PLs 6.071/90 e 3.445/92.
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RELATORA: Deputada Marilu Guimarães
PARECER: Pela apensação dos PLs 4.915/90, 6.071/90 e

3.445/92 ao de n 2 3.710/93'·

02. PROJETO DE LEI 52 78/91 ~ do Senado Federal (PLS
N2 420/89) -qúe "institui o Dia Nacional de Preserva
ção da Amazônia".

RELATORA: Deputada Adelaide Neri
PARECER: favorável

03. PROJETO DE LEI N2 3.552/93 do Poder Executivo
(Mensagem N2 70/93) que "altera o S 1l~ do art. 12 da
Lei N2 5.700, de 1 2 de setembro de 1971, que dispõe sobre
a forma e a apresentação dos Símbolos Nacionais".

RELATOR: Deputado Celso Bernardi
PARECER: favorável

04. PROJETO DE LEI N~ 3.674/93 do Poder E~ecutivo

(Mensagem N2 157/93) que "designa o período de 20 de
abril de 1994 a 20 de abril de 1995 como Ano das
Comemorações do Sesquicentenário do Nascimento do Barão
do Rio Branco".

RELATOR: Deputado Osmânlo Pereira
PARECER: favorável

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

05. PROJETO. DE LEI NQ
que - "institui ~

3.760/89 - do
Dia .- lfacional

Sr. José Maria Eymael
do Guia de Turismo".

RELATOR: Deputado Zé Gomes da Rocha
PARECER: favorável

06. PROJETO DE LEI NQ 5.315/90 do Sr. Eduardo Jorge
que "dispõe sobre o arquivamento e.conservação de cópias
de filmes cinematográficos e dá outras providências".

RELATORA: Deputada Marilu Guimarães
PARECER: contrário

- do Sr. Inocêncio Oliveira 
substituição dos livros di
de ensino de 1Q·e 22 graus e

07. PROJETO DE LEI NQ 503/91
que "estabelece prazo para a
dáticos nos estabelecimentos
dá outras.providências".
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RELATOR: Deputado Celso Bernardi
PARECER: favorável. aOPL 503/91 e contrário aos, ..de n 2s

1.604/91, 5.~9/91,~.611/93e2.737/92, apensados

08. PROJETO DE LEI N2 507/91 - do Sr. Nilson GibsQn .'-, que
"altera a Lei n 2 5.988, de 14 de dezembro de 1973" que
regula os direitos autorais e dá outras providências".

ao Deputado Renildo Calheiros,
o projeto sem manifestação

RELATOR:
PARECER:
VISTA:

Deputado Alvaro'Valle
contrário
vista concedida
que devolveu
escrita

09. PRQJETO DE LEI N2 581/91 do Sr., Francisco Di6genes
- que "disp6e sobre cursos noturnos nas universidades fe
derais". Apenso o PL n 2 3.136/92

RELATOR: Deputado José Fortunati
PARECER: contrário ao PL 581/91 e ao de n 2 3.136/92

apensado

10. PROJETO DE, LEI N2, 888/91 do Sr. Amaury Müller
"disp6e sobre alocação de 'recursos provenientes de
ração de loteria esportiva federal, sena e loto
outras providências".

que
exp10
e dá

RELATOR:
PARECER:
VISTA:

Deputado Alvaro
contrário
vista concedida
quEt devolveu
escrita

Valle

ao. Deputado
o projeto

Renildo Calheiros,
sem manifestação

11. PROJETO DE LEI N2 1.152/91 do Sr. Maurílio Ferreira
Lima --- que "atribui ao- Arquivo Nacional a fúnção de
legítimo depositário. 'de documentos secretos, sigilosos
e classificados',' confo'rme especifica".

RELATOR: Deputado Zé Gomes- da Rocha
PARECER: contrário

12. PROJETO DE LEI N2 1,..205/91 - -do Sr. André Benassi - que
"dispõe sobre a aplicação de recursos no programa
suplementar, ao Ensino Fundamental, de material didático
escolar e dá outras' providências".Apenso. o PL n g 1.492/91.

RELATORA: Deputada Ade1aide Neri
PARECER: favorável, com substitutivo
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13. PROJETO DE LEI Ng 1.571/91 do Sr. Jackson Pereira
que "dispõe sobre a vinculação de' 10% (dez 'por cento) das
verbas públicas destinadas ~educação, para o ensino pro
fissionalizante".

RELATOR: Deputado Salatiel Carvalho
PARECER: contrário

14. PROJETO DE LEI N2 1.790/91 ·do Sr. Fausto Rocha ,- que
"extingue os sinais grá.ficos d'e acentuação da língua
portuguesa e dá outras providências".

RELATOR: Deputado Florestan Fernandes
PARECER: contrário

15 • PROJETO DE LEI N2 1.965/91 
- que "dispõe sobre o'Dia do

do Sr. Aloísio Vasconcelof:i
Mecânico",

RELATOR: Deputado Gilvan Borges
PARECER: favorável

16. PROJETO DE LEI N2 1.981/91 do Sr. Jackson Pereira
que "institui o Dia Naci'onal da Câmara Júnior".

RELATORA: Deputada Marilu Guimarães
PARECER: favorável

17. PROJETO DE LEI N2 1.988/91 do Sr. Renato Vianna
que "dispõe sobre lançamentos de prêmios jornalísticos".

RELATORA: Deputada Marilu Guimarães
PARECER: contrário

18. PROJETO DE LEI N2 02.163/91 do Sr. Delcino Tavares
- que "dispõe sobre a finalidade educativa do tempo de
transmissão dos serviços de radiodifusão".

RELATOR: Deputado Gilvan Borges
PARECER: favorável

19. PROJETO DE LEI N2 2.172/91 do Sr. Odelmo Leão - que
"institui o Dia Nacional do Aposentado Rural".

RELATOR: Deputado José Fortunati
PARECER: contrário
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20. PROJETO DE, LEI N2 2,.465/91 do Sr. José Cicote - que
"aut9~iz!!l: o PQder Executivo a c,riar a Fundação Universi
dade do Grande ABC e dá outras providências".

RELATORA: Deputada Angela Amin
PARECER: contrário
VISTA:- vista concedida ao Deputada Renildo Calheiros,

que devolveu o projeto sem manifestação
escrita.

21. PROJETODE.LEI N2 2.779/92 do Sr. Fábio Meirelles
que' ," inst'itu'i O· 'Dia da Refri'geração e dá outras providên
cias".

RELATOR: Deputado Roberto Balestra
PARECER: favorável

22. PROJETO DE LEI Nla 2-~,7Q5/92 - do Sr. Jorge Tadeu Mudalen
- que "acrescenta parágrafo ao artigo 42 da Lei N2 5.692,
de 11 de agosto de 1971. que.fixa'diretrizes e bases para
o ensino de 1 2 e 2 2 graus".

RELATOR:
PARECER:
VISTA:

Deputado Alvaro Valle
contrário
vista.cQDcedida ao Deputado Paulo
devolveu o projeto apresentando voto
favorável

L1ma, que
em separado

23. PROJETO DE LEI N2 2.851/92 do Sr. José Maria Eymael
que "institui o Dia Nacional da Música Popular Brasi

leira".

RELATORA: Deputada Marilu Guimarães
PARECER: favorável

24. PROJETO DE LEI R~ 2.370/92 do Sr. Ivânio Guerra e
Waldir Guerra --que "institui o Dia Racional de Prevenção
à Cárie Dentária".

RELATOR: Deputado José Fortunati
PARECER: contrário

25. PROJETO DE LEI N2 3.068/92 da Sra. Adelaide Neri
que "denomina 'Rodovia Governador Edmundo Pinto' o trecho
da BR-364 que liga Porto Velho, no Estado de Rondônia a
Mâncio Lima, no Estado do Acre".

RELATO~: Deputado Gilvan Borges
PARECER: favorável
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26. PROJETO DE LEI Nº 3.169/92 do Sr. Benedito Domingos
que "consagra como ' Dia Nacional.do Descobrim~nt.o do

Brasil', o dia 22 de abril e dá outras providências".

RELATOR: Deputado Gilvan Borges
PARECER: favorável

27. PROJETO DE LEI Nº 3.584/93 do Sr. JÓrio· de Barros
que "institui, d.efine ~ disciplina a aquisição de vagas,
pelo Poder Executivo, em escolas particulares de primeiro:
grau" .

RELATOR: Deputado Florestan Fernandes
PARECER: contrário

28. PROJETO DE LEI Nº 3.757/93 da Sra. Benedita da Sil-,
va - que "institui Programa de Educação para- a Preserva:"
ção do Patrimônio Ecológico".

RELATOR: Deputado João Henrique
PARECER: favorável

29. PROJETO DE LEI N~ 3.762/93 do Sr. Jorge Uequed - que
"dispõe sobre seguro e previdência do' atleta amador . de
futebol".

RELATOR: Deputado Aécio de Borba
PARECER: contrário

AVISO Ng 30/93

PRAZO PARA RECEBIMENTO DE DESTAQUES

Início: 13/08/93
Término: 19/08/93

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
POR MEMBROS DA COMISSÃO.

Local: Anexo lI, sala 15
Horário: 9h às 12h e 14h às 18h30

RECEBERÃO DESTAQUES APRESENTADOS

01) PROJETO DE LEI NQ 5.379/90 - do Senado Federal (PLS n g 304/
89) - que "institui o Dia Nacional de Formação Profissional e
dá outras providências".

RELATOR: Deputado .Renildo Calheiros
PARECER: contrário
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02) PROJETO DE LEI NS2 623/91 - do S1;. Ubiratan Aguiar - que "es.
tabelece a autonomia das universidades e estabelecimentos
isolados de ensi~o superior para definir os mecanismos de se
leção de candidatos e dá outras providências". Apenso o PL n S2
1. 805/91.

RELATOR: Deputado Renildo Calheiros
PARECER: pela prejudicialidade do PL n g 623/91 e do de n g

1.805/91, apensado.

03) PROJETO DE LEI Ng 688/91 - do Sr. Paulo Ramos - que "classi
fica como Heróis da Resistência Democrática os brasileiros
civis e militares, na forma que especifica".

RELATOR: Deputado Aécio de Borba
PARECER: contrário

04) PROJETO DE LEI NS2 2.936/92 - do Sr. Mendonça Neto - que "au
toriza a desapropriação e o tombamento, por necessidade pú
blica, do imóvel em que nasceu Graciliano Ramos, no Estado
de Alagoas".

RELATOR: Deputado Renildo Calheiros
PARECER: favorável

05) PROJETO DE LEI NS2 3.209/92 - da Sr l Maria Luiza Fontinelle
- que "institui o Dia Nacional do Economista Doméstico".

RELATORA: Deputada Adelaide Neri
PARECER: favorável

06) PROJETO DE LEI NS2 3.281/92
o dia do técnico industrial".

do Sr. Hugo Biehl - que "cria

RELATORA: Deputada Adelaide Neri
PARECER: favorável

AVISO NS2 31/93

PRAZO PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS

Inicio: 13/08/93
Término: 19/08/93

Local: Anexo 11, sala 15
Horário: 9h às 12h e 14h às 18h30
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A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR'
MEMBROS DA COMISSÃO.

SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR AO PROJETO DE LEI,Ng
3.760/93 - do Sr. Artur da Távola - que "cria o Dia Nacional da
leitura" .

RELATOR: Deputado José Augusto Curvo

AVISO Nº 32/93

PRAZU ~ARA RECEBIMENTO DE DESTAQUES

Início: 17/08/93
Término: 23/08/93

Local: Anexo 11, sala 15
Horário: 9h às 12h e 14h às 18h30

AS PROPOSICÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO DESTAQUES APRESENTADOS
POR MEMBROS DA COMISSÃO.

01) PROJETO DE LEI N2 388/91 - do Sr: Mendonça Neto - que "éUs
põe sobre benefícios fiscais nas ar~as dos impostos sobre
renda e proventos de qualquer natureza, sobre produtos indus
trializados e sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou
relativas a títulos ou valores mobiliários, concedidos a em
presas por doações às produções teatrais e cinematográficas,
e dá outras providências".

RELATORA: Deputada Angela Amin
PARECER: contrário

02) PROJETO DE LEI NQ 1.563/91 - do 'Sr. Victor Faccioni que
"torna obrigatória a integração de idosos aos conselhos das
escolas públicas e particulares e dá outras providências".

RELATOR: Deputado Gilvan Borges
PARECER: favorável, com substitutivo

03) 'PROJETO DE LEI N2 2.980/92 - do Sr. José Maria Eymael - que
"cria incentivos para o conhecimento de bens e valores
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culturais corno previsto no parágrafo 3 2 do artigo 216 da
Constituição Federal".

RELATORA: Deputada Angela Arnin
PARECER: favorável

04) PROJETO DE LEI N2 3.186/92 - do Sr. José Fortunati -'que
"torna obrigatória a exibição, nas salas de cinema do
País, de filmes contendo recomendações sobre a AIDS".

RELATORA: Deputada Angela Arnin
PARECER: favorável

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
LOCAL: SALA 5, ANEXO 11 - Horário: 10 h

PAUTA Nº 12/93

A - RELATÓRIO:

1) PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTOLE N2 79-93 - Sr. Jackson

Pereira - que " sugere a manifestação da Comissão de Finanças e

Tributação sobre a op?rtunidade e conveniência de investigação

da ação da SUDAM na concessão de incentivos fiscais".

Relator: Deputado Sérgio Gaudenzi

Parecer: pêla implementàção do relatório prévio

B - PROPOSIÇÕES SUJEITAS À APRECIAÇÃO PELO PLENÁRIO DA CASA:

URGÊNCIA

2) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 289/93 - da Comissão de

Relações Exteriores (MSG Nº 81/93) - que "aprova o texto do

Protocolo à Convenção Internacional para a Conservação do Atum

Atlântico, adotado em Madri, em 5 de junho de 1992".
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RELATOR: Deputado Wagner do Nascimento

PARECER: pela adequação financeira e orçamentária

PRIORIDADE

3) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N9 145/93 - do Poder Executivo

(MSG NQ 34/93) - que "organiza a Defensoria Püblica da União,

do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve 'normas gerais

para sua organização nos Estados, e dá outras providências".

RELATOR: Deputado Roberto Magalhães

PARECER: pela adequação financeira e orçamentária, com

subemendas, e adoção do Substitutivo' da Comissão de

Trabalho, de Administração e Serviço' Público

"isenta de tributos a remessa de valores p~ra

quando destinada a custear a trasladação de· carpa's·":.

RELATOR: Deputado Francisco Silva

PARECER: pela aprovação

4) EM8NDA DO SENADO AO PROJETO DE· LEI NS! 2.605-C/89 . - que

o exterior,

5) PROJETO DE LEI NS! 4.580-A/89 - do Senado Federal (PLS NQ

155/89) - que "dispõe sobre a participação dos trabalhadores

nos lucros ou resultados da empresa, define sua participação

nos ganhos econômicos resultantes da produtividade do trabalho,

para os efeitos do § 4 2 , do artigo 218 da Constituição e dá

outras providências".

RELATOR: Deputado Manoel Castro

PARECER: pela aprovação do Projeto, e de seus apensados, com

Substitutivo' ,

c - PROPOSIÇÕES SUJEITAS À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DAS COMISSÕES:

PRIORIDADE

6) PROJETO DE LEI NS! 4.063-A/89 - do Senado. Federal (PLS NQ

138/89) - que "dispõe sob.re a publicação das obras completas de
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Tobias Barreto pelo Instituto Nacional do Livro e dá outras

providências" .

RELATOR: Deputado Wagner do Nascimento

PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

7) PROJETO DE LEI NQ 787-A/91 - do Sr. Carlos Cardinal - que

"institui o Programa de Incentivos à Geração de Tecnologia

Agropecuária para a Pequena Propriedade-PROTEC".

RELATOR: Deputado Francisco Silva

PARECER:- pela adequação financeira e orçamentária e, no mérito,

pela aprovação, com adoção das emendas da Comissão de

Agricultura e Política Rural

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO
SETOR MINERAL DA AMAZÔNIA

Local: Sala 21, Anexo 11 Horário: 16 horas

PAUTA N° 01/93

OBJETIVO: Tratar do Plano de Trabalho a ser desenvolvido pela Subcomissão.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
18/8/93

Local: Sala 2, Anexo II

PAUTA NQ 15/93

Horário: 10 horas

A) PROPOSIÇÕES SUJEITAS À APRECIAÇÃO PELO PLENÁRIO DA CASA:

PRIORIDADE

1) MENSAGEM Nl2 230/93 - do Poder Executivo - que "submete à
consideração do Congresso Nacional o texto do Acordo sob:l'e
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o Governo da República
Federação da Rússia, em 22

Serviços Aéreos, celebrado entre
Federativa do Brasil e o Governo da
de janeiro de 1993".
RELATOR: Deputado RUBERVAL PILOTTO

2) MENSAGEM NQ 389/93 - do Poder Executivo - que "submete à
consideração do Congresso Nacional o texto do Acordo sobre (I

Exercício de Atividades Remuneradas por Parte de Dependentes do
Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico,
celebrado em Brasília, em 14 de abril de 1993, entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República da
Colômbia" .
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO

3) MENSAGEM NQ 391/93 - do Poder Executivo - que "submete à
consideração do Congresso Nacional o texto do Acordo sobre o
Exercício de Atividades Remuneradas por parte de Dependentes do
Pessoal Diplomático, Consular , Administrativo e Técnico,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República do Chile, em Santiago, em. 26 de março de
1993" .
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO

4) PROJETO DE LEI NQ 4.583/90 - do Senado FederÇlI - que "altera
e acrescenta disposições à Lei n Q 6815, dê 19 de agosto de
1980, alterada pela Lei n Q 6964, de 9 de dezembro de 1981, que
"define a situação Jurídica do Estrangeiro no Brasil e dá
outras providências."
(Apensos PIs. NQs 1601/89, 2322/89, 2421/89, 4260/89, 4692/90,
1159/91 e 1813/91).

RELATOR: Deputado JORGE UEQUED
VISTA CONJUNTA: Deputados José Lourenço, Aroldo Cedraz e Regina
Gordilho

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E
FAMíliA

Local: Sala 9, Anexo 11

PAUTA Nº 15/93

Horário: 10 h

A - PROPOSIÇÕES SUJEITAS À APRECIAÇÃO PELO PLENÁRIO DA CASA:
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1) EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI N° 2.930-A/89
do Sr. Uldurico Pinto - que "isenta de imposto a importação de material médico
e odontológico, para utilização em procedimentos clínicos, de pesquisa e
terapêutico e dá outras providências".
RELATOR: Deputado DJENAL GONÇALVES.
PARECER: favorável.
VISTA: o Deputado Eduardo Jorge apresentou voto em separado, contrário.

2) PL N° 209/91 - do Sr. Eduardo Jorge e outros - que "estabelece normas e
condições para o exercício dos direitos referentes à saúde reprodutiva e coíbe
o atual processo de esterilização indiscriminada da população brasileira e dá
outras providências".
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES.
PARECER: favorável, com substitutivo, a este e· aos Pls de nOs 237/91,
1.648/91, 3.439/92, 3.633/93, 3.694/93 e 3.891/93, apensados.

3) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 203/92 - do Sr. Luiz Carlos Hauly
que "susta Portaria Inter-Ministerial nO 428, de 22 de maio de 1992, dos
Ministros da Economia, Fazenda e Planejamento, e da Previdência Social".
RELATOR: Deputado RENATO JOHNSSON.
PARECER: favorável.

B - PROPOSIÇÕES SUJEITAS À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DAS COMISSÕES

PRIORIDADE

4) PROJETO DE LEI N° 3.201/92 - do Poder Executivo (Mensagem nO 583/92) 
que "dispõe sobre a aposentadoria especial de que trata o art. 57 da Lei nO

8.213, de 24 de julho de 1991".
RELATOR: Deputado EULER RIBEIRO.
PARECER: favorável, com substitutivo, a este e aos apensos nOs 7.944/86,

1.100/88, 6.073/90, 142/91, 282191, 344/91, 346/91, 486/91, 701/91, 774/91,

1.246/91,· 1.411/91, 1.526/91, 1.654/91, 1.682191, 1.683/91, 1.836-A/91,
1.995/91,2.400/91,3.042/92,3.185/92 e 3.219/92; favorável à emenda nO 23;
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favorável parcialmente, nos termos da subemenda, às emendas de nOs: 4, 8,

16,27,32 e 40; e contrário às emendas de nOs: 1 a 3,5 a 7,9 a 15, 17 a 26,28

a 31,33 a 39, e 41 a 46.
085: Encerrada a discussão em 30.06.93, votação da matéria.

5) PL N° 3.718/93 - do Poder Executivo (Mensagem nO 212/93) - que "dispõe

sobre a transformação da Central de Medicamentos - CEME, e dá outras
providências".

RELATOR: Deputado ARMANDO COSTA.
PARECER: favorável a este e às emendas de nOs 9 e 12, com subemenda a
esta última, e contrário às emendas de nOs: 1 a 8, 10 e 11.

6) PROJETO DE LEI N° 3.105/92 - do Senado Federal (PLS 37/92) - que "regula

o direito dos companheiros a alimentos e à sucessão".

RELATOR: Deputado RENATO JOHNSSON

PARECER: favorável

VISTA: O Deputado L1BERATO CABOCLO apresentou voto em separado,

favorável, com substitutivo.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

7)

8)

PROJETO DE LEI N° 5.824/90 - do Sr. Victor Faccioni - que "constdera
depositário infiel, sujeito às cominações legais, o agente de sonegação fiscal
de contribuições devidas ao INPS e ao FGTS".
RELATOR: Deputado ROBERTO JEFFERSON.
PARECER: contrário, com a recomendação de audiência da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público.
VISTA: o Deputado WALDOMIRO FIORAVANTE apresentou voto em
separado, concordando com o relator.

PROJETO DE LEI N° 48/91 - do Sr. Robson Tuma - que "institui o Fundo
Nacional de Amparo ao Idoso e à Criança".
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES.
PARECER: contrário.
VISTA: o Deputado Delcino Tavares apresentou voto em separado,
concordando com a relatora.

9) PROJETO DE LEI N° 620/91 - do Sr. Euler Ribeiro - que "dispõe sobre
consentimento esclarecido do paciente".
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RELATOR: Deputado ROBERTO JEFFERSON.
PARECER: favorável.
VISTA: a Deputada Fátima Pelaes não apresentou manifestação escrita.

10) PROJETO DE LEI N° 828-A/91 - do Sr. Edson Silva - que "institui Campanha
Nacional de Orientação à População sobre a Cólera",
RELATOR: Deputado DELCINO TAVARES.
PARECER: favorável a este e contrário ao de nO 2.652/92, apensado.

11) PROJETO DE LEI N° 953/91 - do Sr. Ricardo Murad - que "revoga o parágrafo
único do artigo 5° da Lei nO 3.373, de 12 de março de 1958, que dispõe sobre o
Plano de Assistência ao Funcionário e sua Família".
RELATOR: Deputado MAURíLIO FERREIRA LIMA.
PARECER: favorável.

12) PROJETO DE LEI N° 1.056/91 - do Sr. Rubens Bueno - que "altera a redação
do artigo 57 da Lei nO 6.360, de 23 de setembro de 1976, obrigando a inclusão,
no rótulo de medicamentos, do número de registro do produto e do laboratório
fabricante".
RELATOR: Deputado SÉRGIO AROUCA.
PARECER: favorável.

13) PROJETO DE LEI N° 1.133/91 - da sra Regina Gordilho - que "torna
.obrigatória a f1uoretização do cloreto de sódio (sal de cozinha), pelas indústrias
produtoras, em todo o território nacional".
RELATOR: Deputado MAURíLIO FERREIRA LIMA.
PARECER: favorável.

.14) PROJETO DE LEI N° 1.207/91 - do Sr. Nelson Marquezelli - que "altera o
parágrafo 4° da Lei nO 7.678, de 8 de novembro de 1988, dando maiores
possibilidades de correção do mosto de fermentação".
RELATOR: Deputado ELIAS MURAD.
PARECER: favorável, com adoção da emenda apresentada na Comissão de
Economia, Indústria e Comércio.

15) PL N° 1.272/91 - do Sr. Fernando Din!z - que "destina ao atendimento de obras
sociais, parcela deduzida do Imposto de Renda devido";
RELATOR: Deputado CLÓVIS ASSIS'
PARECER: favorável, com substitutivo.
VISTA: o Deputado Valter Pereira não apresentou manifestação escrita.

16) PROJETO DE LEI N° 1.516/91 - do Sr. Fausto Rocha - que "institui a figura
jurídica ''vínculo religioso"". .
RELATOR: Deputado JOSÉ LlNHARES.
PARECER: contrário.
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17) PROJETO DE LEI N° 1.519-A/91 - do Sr. Fausto Rocha - que "dispõe sobre
bebidas alcoólicas e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ANTÔNIO FALEIROS.
PARECER: favorável, com substitutivo e com adoção das emendas nOs 01, 02
e 03 ao substitutivo.

18) PL N° 1.521/91 - do Sr. José Moura - que "institui o seguro obrigatório por
danos pessoais a espectadores de estádios e casas de diversões públicas e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado RENATO JOHNSSON.
PARECER: favorável, com emendas.
VISTA: o Deputado Valter Pereira, apresentou voto em separado, favorável,
com subemenda à emenda nO 1 do Relator.

19) PROJETO DE LEI N° 1.599/91 - do Sr. Carlos Alberto Campista - que :'dá nova
redação ao inciso 11 do artigo 41 da Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991, que
"dispõe sobre os Planos' de Benefícios da Previdência Social e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado GERALDO ALCKMIN FILHO.
PARECER: favorável a este e contrário ao de nO 2.692/92, apensado.

20) PROJETO DE LEI N° 1.626/91 - do Sr. Carlos Lupi - que "cria o Programa
Nacional de Prevenção e Combate ao Tabagismo"..
RELATOR: Deputado ELIAS MURAD.
PARECER: favorável, com substitutivo.

21) PROJETO DE LEI N° 1.650/91 - do Sr. Zaire Rezende - que "regulamenta
parte do parágrafo 4° do artigo 199 da Constituição da República Federativa
do Brasil, relativamente à doação de órgãos, tecidos e substâncias humanas
para fins de transplante, pesquisa e tratamento".
RELATOR: Deputado GERALDO ALCKMIN FILHO.
PARECER: contrário a este e aos de nOs 2.060/91 e 2.736/91, apensados.

22) PROJETO DE LEI N° 1.651/91 - do Sr. José Fortunati - que "proíbe depósito
prévio para internamento em hospitais públicos e privados e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado PAULO PORTUGAL.
PARECER: contrário.
VISTA: O Deputado João Paulo apresentou voto em separado, favorável.

23) PROJETO DE LEI N° 1.664/91 - do Sr. Gilvan Borges - que "determina a
participação das agremiações brasileiras de futebol na renda líquida da Loteria
Esportiva Federal".
RELATOR: Deputado RENATO JOHNSSON.
PARECER: contrário, a este e ao PL 3.225/92, apensado.
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3-1)

32)

33)

PROJETO DE LEI N° 2.144/91 - do Sr. Geraldo Alckmin Filho que "dispõe
sobre a indicação de representante dos aposentados para o Conselho
Nacional da Seguridade Social, instituído pela Lei nO 8.212, de 24 de julho de
1991, e para os Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais de Previdência
Social, instituídos pela Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991 ".
RELATOR: Deputado RENATO JOHNSSON.
PARECER: favorável.

PROJETO DE LEI N° 2.190/91 - do Sr. José Maria Eymael - que "altera a
redação do artigo 146 da Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991, estabelecendo
forma· provisória de reajuste para os benefícios da Previdência Social e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado GERALDO ALCKMIN FILHO.
PARECER: contrário.

PROJETO DE LEI N° 2.216/91 - do Sr. Marcelino Romano Machado - que
"altera a redação do caput dos artigos 140 e 141 da Lei nO 8.213, de 24 de
julho de .1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência
Social".
RELATOR: Deputado MAURíLIO FERREIRA LIMA.
PARECER: contrário a este, e favorável ao de nO 3.702/92, apensado.

36)

34)

35)

PROJETO DE LEI N° 2.316/91 - do Sr. Evaldo Gonçálves - que "exclui
dispositivo do texto da Lei nO 8.080, de 19 de setembro de 1990, que "dispõe
sobre as condições para a promoção e recuperação da saúde, a organização e
o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ANTÔNIO FALEIROS.
PARECER: contrário.

PROJETO DE LEI N° 2.325/91 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe sobre a
utilização por menores, como defesa pessoal, de aparelhos que emitam
descargas elétricas de pequena intensidade e de "sprays" portadores de
substâncias gasosas paralisantes de efeitos não prejudiciais à vida hum~na".

RELATOR: Deputado ROBERTO JEFFERSON.
PARECER: favorável.

PROJETO DE LEI N° 2.352191 - dos Srs. Paulo Rocha e João Paulo - que
"dispõe sobre o Cartão de Seguridade Social, o registro de empregados e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado JOÃO RODOLFO.
PARECER: contrário.
VISTA: O Deputado Eduardo Jorge apresentou voto em separado, favorável.

37) PROJETO DE LEI N° 2.424/91 - do Sr. Genésio Bernardino - que· "dispõe
sobre a inclusão de micronutrientes nos produtos de alimentação popular".
RELATOR: Deputado SÉRGIO AROUCA.
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PARECER: contrário.
VISTA: O Deputado ELIAS MURAD apresentou voto em separado, favorável,
com substitutivo.

38) PROJETO DE LEI N° 2.461/91 - do Sr. Aécio Neves - que "dispõe sobre
facilidades para recebimento de aposentadorias e pensões, nas condições que
menciona". .
RELATOR: Deputado MAURíLIO FERREIRA LIMA.
PARECER: favorável.

39) PROJETO DE LEI N° 2.479/92 - do Sr. Paulo Ramos - que "torna compulsória
a entrega pelo empregador ao empregado, por ocasião do pagamento do
salário, dos comprovantes do recolhimento das contribuições obrigatórias
relativas ao mês anterior e dá outras I?rovidências".
RELATOR: Deputado PEDRO CORRÊA.
PARECER: favorável.

43)

41)

40)

42)

PROJETO DE LEI N° 2.538/92 - do Sr: Orlando Pacheco - que "dá nova
redação ao artigo 88 da Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991 - Plano de
Benefícios". .
RELATOR: Deputado ROBERTO JEFFERSON.
PARECER: contrário.

PROJETO DE LEI Na 2.617/92 - do Sr. Fernando Freire - que "define morte do
tronco encefálico (morte cerebral) através de critérios clínico-neurológicos,
dirimindo dúvidas em pacientes críticos, em estado de coma, grau 3 na escala
de coma de Glasgow, com ventilação m~cãnica e potenciais doadores para
transplantes de órgãos e tecidos".
RELATOR: Deputado GERALDO ALCKMIN FILHO.
PARECER: contrário.

PL N° 2.677/92 - do Sr. Jabes Ribeiro - que "altera a redação do art. 58 da Lei
nO 8.212, de 24 de julho de 19~1, estabelecendo critério de compensação dos
débitos das Prefeituras Municipais para com o Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS". (Apensos: PLs 2.953/92, 3.413/9? 3.356/92, 3.604/93,
3.819/93,3.820/933.897/93 e 3.897/93).
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO.
PARECER: contrário.

PROJETO DE LEI N° 2.721/92 - do Sr. Walter Nory - que "dispõe sobre a
criação do Fundo de Previdência Social e dá outras providências".
RELATOR: Deputado GERALDO ALCKMIN FILHO.-
PARECER: contrário. .

44) PROJETO DE LEI N° 2.725/92 - do Sr. João Mellão Neto - que "dispõe sobre a
dispensa de pagamento dos encargos sociais por parte das empresas que, em
dificuldades, optem pela disponibilidade remunerada dos seus empregados".
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RELATOR: Deputado DELCINO TAVARES.
PARECER: contrário.

45) PROJETO DE LEI N° 2.742/92 - do Sr. Nan Souza - que "acrescenta
dispositivo ao Decreto-Lei nO 2.445, de 29 de junho de 1988, que "altera a
legislação do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor· Público 
PASEP e do Programa de Integração Social - PIS e dá outras providências"
RELATOR: Deputado RENATO JOHNSSON.
PARECER: contrário.

46)

47)

48)

49)

50)

51)

PROJETO DE LEI N° 2.752/92 - do Sr. George Takimoto - que "institui outra
fonte de financiamento da Seguridade Social e dá outras providências".
RELATOR: Deputado GERALDO ALCKMIN FILHO.
PARECER: contrário a este e ao de nO 2.756/92, apensado.

PROJETO DE LEI N° 2.780/92 - do Sr. Adylson Motta - que "obriga os
hospitais, casas de saúde e estabelecimentos assemelhados a "manter
enfermeiros diplomados nas condições que especifica".
RELATOR: Deputado SÉRGIO AROUCA.
PARECER: favorável, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 2.787/92 - do Sr. Elias Murad - que "dispõe sobre
aplicações financeiras de entidades filantrópicas e sem fins lucrativos que
participem do Sistema Único de Saúde (artigo 199 da Constituição Federal)".
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES.
PARECER: favorável, com emenda, e pelo encaminhamento também à
Comissão de Minas e En~rgia.

PROJETO DE LEI N° 2.790/92 - do Sr. Augustinho Freitas - que "estabelece
prazo para o Conselho Nacional de Serviço Social se pronunciar sobre pedido
de registro como entidades interessadas em serem classificadas como de fins
fi lantrópicos".
RELATOR: Deputado NILTON BAIANO.
PARECER: favorável..

PROJETO DE LEI N° 2.830/92 - do Sr. George Takimoto - que "suprime prazo
de carência no âmbito da Previdência Social e dá outras providências".
RELATOR: Deputado GERALDO ALCKMIN FILHO.
PARECER: contrário.

PROJÉTO DE LEI N° 2.835/92 - do Sr. Eliel Rodrigues - que "toma obrigatória
a apresentação de exame laboratorial que constate a inexistência de doença
sexualmente transmissível nos requerentes de habilitação para casamento".
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE.
PARECER: contrário.
VISTA: Os Deputados Maurílio Ferreira Lima e Liberato Caboclo não
apresentaram manifestação escrita.
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52) PROJETO DE LEI N° 2.842/92 - do Sr. Jackson Pereira - que "altera a redação
do "caput" do artigo 48 e do artigo 143 da Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991,
que "dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras
providências'"'.
RELATOR: Deputado GERALDO ALCKMIN FILHO
PARECER: favorável a este, e contrário ao nO 3.603/93, apensado.

53) PROJETO DE LEI N° 2.848/92 - da S,.a Regina Gordilho - que "isenta os
hospitais públicos do recolhimento de tributos federais e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado VALTER PEREIRA.
PARECER: contrário.

54) PROJETO DE LEI N° 2.875/92 - do Sr. Mendonça Neto - que "determina
atendimento domiciliar aos portadores de deficiência impossibilitados de
comparecerem aos hospitais e postos de atendimento".
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES.
PARECER: contrário.

55) PROJETO DE LEI N° 2.898/92 - do Sr. Sérgio Arouca - que "cria a Guia de
Pagamento dos Benefícios Previdenciários, dispõe sobre a forma de
pagamento dos benefícios da Previdência Social e dá outras providências".
RELATOR: Deputado GERALDO ALCKMIN FILHO.
PARECER: contrário.

56) PROJETO DE LEI N° 2.927/92 - do Sr. Antônio Carlos Mendes Thame - que
"altera a redação do caput do artigo 93 da Lei nO 8.213, de 24 de julho de
1991, que "dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado GERALDO ALCKMIN FILHO.
PARECER: favoráver, com emenda.

57) PROJETO DE LEI N° 2.928/92 - do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame - que
"altera a redação do artigo 120, da Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991, que
trata dos Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado GERALDO ALCKMIN FILHO.
PARECER: favorável.

58) PROJETO DE LEI N° 2.987/92 - do Sr. João Fagundes. - que "regulamenta
normas constitucionais, dispondo sobre a faixa de fronteira".
RELATOR: Deputado JOSE UNHARES.
PARECER: favorável.

59) PROJETO DE LEI N° 2.991/92 - do Sr. Paulo Duarte - que "concede os
benefícios sociais que menciona ao trabalhador com remuneração inferior ou
igual a três salários mínimos". .
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RELATOR: Deputado GERALDO ALCKMIN FILHO.
PARECER: contrário.

60) PROJETO DE LEI N° 3.013/92 - do Sr. Jorge Tadeu Mudalen - que "dá nova
redação ao artigo 444, da Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO.
PARECER: pela incompetência da Comissão para se pronunciar sobre a
matéria.

61) PROJETO DE LEI N° 3.054/92 - do Sr. Carlos Azambuja - .:tue "torna
obrigatória a inclusão de derivados da soja nos cardápios da merenda escolar
e das instituições militares".
RELATOR: Deputado JORGE TADEU MUDALEN.
PARECER: favorável.

62) PROJETO DE LEI N° 3.060/92 - do Sr. Luciano Pizzatto - que "proíbe a
destruição ou abandono intencionAl de alimentos de bens de consumo
perecíveis a curto prazo".
RELATOR: Deputado JORGE TADEU MUDALEN.
PARECER: favorável.

63) PROJETO DE LEI N° 3.083/92 - do Sr. Ricardo Heráclio - que "altera
dispositivos da Lei nO 5.991, de 17 de dezembro de 1973, que "dispõe sobre o
controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos
farmacêuticos e correlatos, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ELIAS MURAD.
PARECER: contrário.

64) PROJETO DE LEI N° 3.151/92 - do Sr. Antônio de Jesus - que "dispõe sobre a
visita de caráter religioso a doentes hospitalares e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES.
PARECER: favorável, com emenda.

65) PROJETO DE LEI N° 3.204/92 - do Sr. Roberto Franca - que "concede isenção
do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza aos rendimentos
auferidos por deficientes físicos".
RELATOR: Deputado RENATO JOHNSSON.
PARECER: favorável, com 3 emendas.

66) PROJETO DE LEI N° 3.269/92 - do Sr. Romel Anísio - que "concede
preferência às pessoas de mais de 60 anos ou portadoras de deficiências
físicas para atendimento em filas".
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES.
PARECER: favorável.



16674 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Agosto de 1993

67)

68)

69)

PROJETO DE LEI N° 3.358/92 - do Sr. Antonio de Jesus - que "acrescenta
exigência para a adoção internacional".
RELATOR: Deputado RENATO JOHNSSON.
PARECER: favorável:

PROJETO DE LEI N° 3.433192 - do Sr. Antonio de Jesus - que "torna
obrigatória a inclusão do fator sanguíneo em qualquer modalidade de cédula
de identificação civil ou militar".
RELATOR: Deputado ANTONIO FALEIROS.
PARECER: favorável.

PROJETO DE LEI N° 3.484/92 - do Sr. Geraldo Alckmin Filho - que "dispõe
sobre as condições a serem aplicadas às demandas judiciais relativas à
previdência social".
RELATOR: Deputado ANTONIO FALEIROS.
PARECER: favorável.

70) PROJETO DE LEI N° 3.511/93 - do Sr. Elio Dalla Vecchia - que "dispõe sobre
a garantia de uma pensão mensal vitalícia à família do servidor falecido,
correspondente à totalidade da respectiva remuneração ou provento".
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES.
PARECER: favorável, com substitutivo.

71") PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N° 55/92 - do Sr. Ricardo Izar
- que "solicita que a Comissão de Seguridade Social e Família requeira ao
Tribunal de Contas da União uma auditoria na Cruz Vermelha Brasileira".
RELATOR: Deputado VALTER PEREIRA.
PARECER: favorável.

AVISO N° 11/93

PRAZO PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:

Início: 16.08.93
Término: 20.08.93

Local: Sala 9, Anexo 11
Horário: 9:30 às 12h e 14:30 às 18h

Projeto de Lei nO 3.623/93 - da Sra. Benedita da Silva - que, "estabelece regras
para a doação e extirpação de órgãos, tecidos e partes do corpo humano, para fins
de transplantes, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado GERALDO ALCKMIN FILHO
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Projeto de Lei nO 3.647/93 - do Sr. Antonio Faleiros - que "altera a redação dos
artigos 30, 4° e 22 da Lei nO 5.292, de 8 de junho de 1967, .incluindo o
aproveitamento dos médicos, farma~uticos, dentistas. e veterinários-MFDV,
excedentes em Estágio Profissional Civil, realizado em organizações· oficiais de
saúde do SUS e dá outras providências".
RELATOR: Deputado GERALDO ALCKMIN FILHO

Projeto de Lei nO 3.770/93 - do Senado Federal (PLS339191) - que "dispõe sobre
\') registro, nos documentos de identidáde; dá opção pela doação "post-mortem" de
i:ecidos, órgãos ou partes do corpo humano para fins de transplantelJ

•

RELATOR: Deputado GERALDO ALCKMIN FILHO

Projeto de Lei n° 4.008/93 - do Sr. José Santana de Vasconcellos -que "dispõe
sobre a criação do Serviço Social e de Aprendizagem do Transporte - SESAT, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado GENÉSIO BERNARDINO

A PROi'OSTA ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO AO SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO
RELATOR .

Projeto de Lei nO 1.523/91 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "acrescenta
dispositivo ao artigo 389 da Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO

OB5: As emendas só serão aceitas em formulários próprios, à disposição na
Secretaria da Comissão.

ADMI NISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO
COMISSÃO DE TRABALHO, DE

Local: Sala 11, Anexo 11

CICLO DE DEBA~ES (IA parte)

HORÁRIO: 9 horas

TEMA: Princípios· e Fundamentos da Modernização da'
Legislacão do Trabalho

EXPOSITOR: Prof. Amauri Mascaro Nascimentp
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REUNIÃO ORDINÁRIA

HORÁRIO: 10 horas

rEMA: Apreciação de Projetos - Pautas nQs 9 a 12/93

o Dr. Wilson Vieira dos Santos, representante no
Brasil da OIT Organização Internacional do
Trabalho, fará divulgação do ··Seminário Nacional
Tripartite sobre a liberdade sindical e negociação
coletiva, a ser realizado em' setembro, e o
programa. de relações de trabalho na OIT··.·

LOCAL: Sala 11, Anexo 11 HORÁRIO: 10h

(REMANESCENTES) .

A - PROPOSIÇÕES SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO DA CASA~

PRIORIDADE

1) PROJETO DE LEI NQ 3.590/93 - do Ministério Público"da União
(MSG n Q 1/93) - que "dispõe sobre a criação de Procuradorias
da República em Municípios e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NELSON MARQUEZELLI
PARECER: favorável

2) EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO PROJETO DE ,LEI NQ
6.350-A/85 - do Senado Federal - que ""acrescenta dispositivo
ao artigo 483 da Consolidaçào das Leis do Trabalho (CLT) e
dá outras providências".
RELATOR: .. Deputado CHICO V1GILANTE
PARECER: contrário

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA .

3) EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI NQ
1.239-A/88 - do Sr. Carlos Cardinal - que "dá nova redação
ao artigo 917 da Consolidaç.ào das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado AMAURY MÜLLER
PARECER: contrário às emendas de nQs 1, 2, 3 e 4
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4) EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO
2.998-A/89 - da Sra. Rita Camata
nos artigos 660, 662 e 663 da
Trabalho" .
RELATOR: Deputado AMAURY MÜLLER'
PARECER: contrário às emendas de

AO PROJETO.. ,DE LEI Nº
- que .. introduz alterações
Consolidação das Leis do

5) PROJETO DE LEI Nº 2.387/9 +, .,...·.cl0 Sr. Pedro Tonelli e outros 4
que "proíbe a renoY$3ç';lQ _ de cQnçessão ou permissão

administrativa no caso· d~. ·r.eincidência em crime eleitoral e
participaçãQ ativa ou passiva em. atos de improbidade
administrativa".
RELATOR: Deputado CHICO AMARAL
PARECER: favorável, com emenda

.6) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº ,104/92 ,- do Sr. José Maria
Eymael - ·que "dispõe sobre a atualização monetária das
dívidas pagas com atraso pela administração pública e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado CHICO AMARAL
PARECER: favorável

7) PROJETO DE LEI NQ 2.6q8/92 - do Sr. Ary ~ara

redação ao artigo 10 do Decreto-lei n Q 3.365,
de 1941, que dispõe sobre desapropriação
pública" .
RELATOR: Deputado CHICO AMARAL
PARECER: favorável

- que '"dá nova
de 21 de junho
por utilidade

B - PROPOSIÇÕES SUJEITAS À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DAS COMISSÕES:

PRIORIDADE

8) PROJETO DE LEI NQ 1.909-A/91 do Poder Executivo (MSG Nº
513/91) - que "dispõe sobre a contratação de pessoal, por
tempo determinado, para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse p6blico, e dá nova redação ab artigo
67 da Lei n Q 7'.501, de 27 de junho de 1986".
RELATOR: Deputado CHICO AMARAL
PARECER: favorável, com substitutivo
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9) PROJETO DE LEI N'Q 3.343/92 do Poder Executivo (MSG n 2

696/92)-' que "autoriza o' 'Poder Execu·tivo a 'redist'ribuir os
cargos criados pel~ Lei n Q 8.433; dei6 de juriho d~ 199~

RELATOR: Deputado CHICO VIGILANTE
PARECER: favorável

10) PROJETO DE LEI NQ', 3.932'-A/89 - do Senado Federal (PLS
107/88) - (Projetos de Lei nºs 4.316/89, 4.696/90, 4.804/90,
5.557/90, 5.625/90, 32/9 ~,. 8,Q6/~1, 1.121/91., 2.024/91 .e
3.441/92, apensadós.) - qu~ ,"torna obrigatória ,a ~es~rv'a, no
Serviço Público, . de empregos para, pessoas. pqrtado,ras de
deficiência, fixap~rcentual'e dá outras' providências".
RELATORA: Deputada MARIA LAURA
PARECER: favorável, com substitutivo, ao Projeto de Lei n 2

3.932-A/89; e pela prejudicialidade dos PLs n 2 s
4.316/89,' 4.696/90, 4.8'04/90',' 5.557190,' 5.62'5/9"0"
32/91, 806/91,' 1.121/91; .2.024/91 e 3 .. 441'/92,
apensados;' e pela' rejeição das três emendas·
oferecidas' 'ao substitutivo.

11) PROJETO DE LEI N~ ~11/91 - ~o Senado Federal (PLS rtQ 34/91)
que "r~voga os itens VI e VIII do' artigo 530, da

Consolidação das Leis do Trabalho",
RELATOR: Deputado CHICO AMÁRAL
PARECER: favorável

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

12) PROJETO pE LEI N2 1. 050/83 - do Sr. Victor Faccioni - que
"altera a redação do § 12 do art. 14 da Lei n 2 5.584, de 26
de junho de 1970, aumentando o limite salarial para efeito
de assistência judiciária nas causas trabalhistas".
RELATOR: Deputado SÉRGIO BARCELLOS
PARECER: favorável, com emenda

13) PROJETO DE LEI NQ 4.775/90 - da Sra. Rita Camata - (PL n Q

1.572/91, apensado) -, que "dá nova redação ao caput do art.
543 da Consolidação das Leis do Trabalho...
RELATOR: Deputado CHICO AMARAL
PARECER: favorável ao Projeto de Lei n 2 4.775/90; e

contrário ao PL n 2 1.572/91, apensado.
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14), PROJETO DE LEI NQ 6.084/90 - dos Srs. Koyu Iha e Nelton
Friedrich '7,,(PL nº 3.009/92",a,f?ensado):- que "dispõe sobre o
valor de pensão devida "aos depend~ntes de servidores
públicos e determina outras ,providénctÇl.s".
RELATOR:.Deputado JOSÉ CARLOS SABÓIA
PARECER: 'contrário ao Projeto de Lei n° 6.084/90; e

favorável ao PL nº 3.009/92, apensado.

~5) . PROJETO DE ·:J;..EI NQ. 4,2-A!91 - do Sr.' Ántônio Carlos Mendes
'1'hame' - que ··estabelece: o' direi to de- .. recusa .aó trabalho
quando houver' r'lsco gràve e' iÍninÉmte"" ,
RELATOR: Deputado PEDRO PAVÃO
PARECER: contrário

16).' PROJETO' DE ·LE I N2, ·96/.91 - do Sr.· CaJ::'los Cardinal - que
""reabre o p~a~o de. que tr~ta o artigo 1 2 da Lei n Q 6.696, de
8' de outubro.~e 1~7~, que equipara, n~ tocante à previdência
social urbana, os ministros de conf~ssão religiosa e os
membros de institutos de vida consagrada, congregação ou
ordem rel~giosa aos trabalhadores ,autônomos e dá outras
providências"" .
RELATORA: Deputada MARIA LAURA
PARECER: pela incompetência da Comissão para se. pronunciar

sobre a matéria

17) PROJETO DE LEI NQ 145-A/91 - do Sr. Carlos Cardinal - que
··dá nova redação aó parágrafo 1 Q do artigo 478 da
Consolidação das Leis do Trabalho·'.
RELATOR: Deputa~O.SÉRGIO BARCELLOS
PARECER: favorável, com emenda

18) PROJETO DE LEI N2 229/91 - da Sra. Benedita da Silva - (PLS
nQs 677/91 e 3.466/92, apensos) - que ~proibe a exigência de
atestado que comprove esterilidade ou gravidez de candidatos
a empre.go".
RELATOR: Deputado CHICO VIGILANTE
PARECER: favorável, com substitutivo, ao projeto de Lei n Q

229/91; e aos PLs nQs 677/91 e 3.466/92, apensados.

19) PROJETO DE LEI NQ 258/91 - do Sr. Eraldo Trindade - que
""dispõe sobre a aplicação aos servidores integrantes do
Magistério, lotados no Estado do Amapá, da qratificação
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instituída pelo Decreto-lei nº 2.365, de 27 de outubro de
1987, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA
PARECER: contrário ao Projeto de Lei nº 258/91 e à emenda

apresentada na Comissão.

20) PROJETO DE LEI Nº 356/91 - do Sr. Carlos Cardinal - que
"disciplina a representaçào dos trabalhadores nas empresas.
RELATOR: Deputado MÁRIO DE OLIVEIRA
PARECER: favorável, com três emendas
VISTA: Deputado PEDRO PAVÃO
PARECER: sem manifestação escrita

21) PROJETO DE LEI Nº 489/91 do Sr. Costa
"altera a redação do parágrafo 1º do
Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado JOÃO DE DEUS ANTUNES
PARECER: favorável

Ferreira 
artigo 239

que
da

22) PROJETO DE LEI NQ 528/91 - do Sr. Gilvan Borg~s - (PL n Q

'2.643/92, apensado) que "revigora o artigo 123 da
Consolidação das Leis do Trabalho, dispondo sobre o
fornecimento gratuito de uniformes pelas empresas".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS SABÓIA
PARECER: contrário ao Projeto de Lei nº' 528/91; e favorável

ao PL nº 2.643/92, apensado

23) PROJETO DE LEI Nº 964/91 do Sr.
"estabelece critérios para aplicação
destinados à eletrificação rural em
irrigação no Nordeste".
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA
PARECER: favorável

Aroldo Cedraz que
de recursos federais
apoio a projetos de

24) PROJETO DE LEI Nº 998/91 - do Sr. Paulo Ramos - que "fixa a
contribuição para a pensão militar federal, estabelece
limite para as pensões militares estaduais e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JAIR BOLSONARO
PARECER: favorável, com duas emendas

25) PROJETO DE LEI NQ 1.197/91 - do Sr.
··dispõe sobre o Programa de Alimentação
RELATOR: Deputado CHICO AMARAL

Renato Vianna - que
dó Trabalhador··.
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PARECER: favorável

26) PROJETO DE LEINQ 1.253/91 - do Sr.. Pedro PavãQ.:-: (PL n g

1.845/91, apensado)' - que ""define como de natureza'. não
salarial o valor da cesta básica de alimentos fornecida
gratuitamente a empregados de baixa renda"".
RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE
PARECER: contrário ao Projeto de Lei n Q 1. 253/91; e ao PL n Q

1.845/91, apensado·

27) PROJETO DE LEI NQ 1. 292/91 - do Sr. Nelson Bornier, - que "dá
nova redação a dispositivo da Consolidação das Leis do
Trabalho" .
RELATOR: Deputado JOÃO DE DEUS ANTUNES
PARECER: favorável

28) PROJETO DE LEI 1.296/91 - do Sr. Wilson .Campos -: que "amplia
a repre~entatividadeprofissional nos dissidios e
negociações coletivas de trabalho~·.

RELATOR: Deputado CHICO AMARAL
PARECER: favorável

29) PROJETO DE LEI 1. 306/91 - do Si:' . José Carlos Coutinho':- que
"acrescenta parágrafo 2 12 ao artigo 482 da Consolidação das
Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado JOSÉ CICOTE
PARECER: favorável

30) PROJETO DE LEI 1. 337/91 - do Sr. Paulo Ramos (PL n Q

1.525/91, apensado) que "restabelece direitos aos
servidores militares que se encontrem e/ou passarem para a
inatividade".
RELATOR: Deputado JAIR BOLSONARO
PARECER: favorável, com emenda, ao Projeto de Lei n g

1.337/91; e contrário ao PL n Q 1.525/91, apensado.

31) PROJETO DE LEI 1.407/91 - do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame
- que "acrescenta dispositivos -ao artigo 14 da Lei n Q 6.367,
de 19 de outubro .de 1976, para permitir às pessoas que
menciona comunicar o acidente de trabalho".
REL~TOR: Deputado CHICO AMARAL
PARECER: favorável
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32) PROJETO DE LEI 1.672-A/91 - do Sr. Jackson Pereira - que
"torna obrigatória a. pintura de' faixa amarela nas portas
l'ate'rais do's veículos de uso das' repartições p-ql;>licas ...
RELATOR:· Deputado SÉRGIO BARCELLOS
PARECER: favorável, com substitutivo, ao Projeto. de Lei n 2

1.672~A/91, e à emenda apresentada na Comissão.

33)' PROJETO' DE·LEI 1.743/91·- do··Sr. Tuga Angerami _. (PL n 2
2.791/92, apensado) que· "con,cede adicional de
periculosidade· aos motoristas profissionais··.
~ELATOR:·Deputado EDMUNDO GALDINO '.
PARECER: contrário ao Projeto' .de .Lei n 2 1. 743/91; e

favorável ao PL n Q 2.791/92, apensado

34) PROJETO DE LEI 1. 778/91- do Sr. Carlos 'Lupi - que' "dispõe
sobre a afixação de quadro. com informações básicas a
respelto dós' se'rv·idores··. .
RELATORA: Deputada MARIA LAURA'
PARECER: favorável, com duas emendas

35) PROJETO DE LEI 1.856/91 - do Sr .. Marino Clinger - que "cria
.gratificação de incentivo à docência para professores em
todos os níveis de .administração e dá out.ras providências··.
RELATOR: Deputado CHICO AMARAL
PARECER: favorável

36) PROJETO DE LEI 1. 94 7-A/91 - do Sr. Jackson Pereíi:a - que
"assegura.. ao ..e,mpregado, nas' condições, que especifica, a
manutenção do contrato de trabalho e de todos os direitos
trabalhistas·· .
RELATOR:" Deputado CHICO AMARAL
PARECER: contrário

37) PROJETO DE LEI 2.134/91 - do Sr. Augusto Carvalho - que "dá
nova redação ao parágrafo 22 do artigo - 543 da Consolidação
das Leis do Trabalho··.
RELATOR: Deputado CHICO AMARAL
PARECER: favorável, com emenda

38) PROJETO DE LEI 2.167/91 -'do Sr. Nilson Gibson - que "dispõe
sobre o grupo a que se refere o artigo' 22 da Lei n~ 5.645,
de 10 de dezembro de 1970, que estabelece diretrizes para a
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classificação de cargos c;io serviço civil . .da União. e ,das
autarquias, feql?fp:is;·.
RELATOR:,Dep~t~do CHICO AMARAL
PARECER: contrário

39..> PROJETO DE LEI 2.177/91 - do
"dá nova redação ao artigo
suspensão disciplina):'"" .
RELATOR: ,p~putado CHICO AMARAL
PARECER: favorável

Sr. Luiz Carlos Santos - que
474 da CLT, que trata da

40) PROJETO DE LEI 2.178/91 do Sr. Á,lva,ro Valle.-
"interpreta a Lei nº 7.748, de 7 de abril de 1989,

~ 1.'

transforma em cargos no,s Quqdros das Secretaria,s,
Tribun!=lÍs Regionais Eleitor,ais, e d~ outras p~ovidência.$"'··

RELATOR: Deputado.éHIco,AMÃR~ . .
PARECER: favorável

que'
que
dos

41) 'PROJETO DE LEI 2.428/91 da Sra. I~ma Passoni que
"institui o Programa Permanente de Desenvolvimento
Profissional e Reciclagem Tecnológica para as áreas. de
Engenharia, no' âlnb.ttb da educação càntinuadq··.
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: favorável,. com emenda '

42) PROJETO DE LEI 2';573/92 - do Sr. Luiz Carlos Santos. - que
"acrescenta parágrafo 5º ao artigo 13 da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT, dispondo sobre o valor probatório
das anotaç~es apostas pelo,. empregador. na Carteira de
Trabalho e Previdência Social"".
RELATOR: Deputado CHICO,AMARAL
PARECER:-favorável

43) PROJE'rO DE LEI 2.582/92 - do Sr.
"proíbe a concessão de pensões
ex-Presidentes da 'República·" .
RELATOR: Deputado CHICO AMARAL
PARECER: favorável, com emenda

Jackson
especiais

Pereira 
a viúvas

que
de

44) PROJETO DE LEI 2.606/92 - do Sr. Jackson Pereira - que
"dispõe sobre a comunicação de irregularidades cometidas por
dirigentes públicos··.
RELATOR: Deputado JABES RIBEIRO
PARECER: contrário
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45) PROJE!I'O DE LEI 3.373/92' - do Sr. Luiz Carlos Sa'ritos - que
"institui o salário profissional dos controladores de
tráfego aéreo e dos técnicos de informação aeronáutica".
RELATOR: Deputado CHICO VIGILANTE
PARECER: favorável, com emenda

46) PROJETO DE LEI 3.482/92 - do Sr.
"dispõe sobre o recadastramento
federais" .
RELATOR: Deputado CHICO VIGILANTE
PARECER: favorável

Jackson Pereira - que
dos serviços', públicos

47) PROJETO DE LEI 3.643/93 ~ do Sr. Waldomiro Fioravante - que
"altera a Lei n Q 7.998, de 11 de janeiro de 1990, qU'e regula
o AbbnOSalàrial, institui 'o Fundó de Amparo ao Trabalhador
FAT, e dá outras providências ,...
RELATOR: Deputado JOSÉ CICOTE
PARECER: favorável

48') PROJETO DE LEI 3.648/93 - do Sr. Múrilo Rezende - que
"estabelece normas referentes ao vencimento de' tarifas
públicas de energia elétrica e telefonia e dá outras
providênc ias" .
RELATOR: Deputado BENEDITO DE FIGUEIREDO
PARECER: contrário ao Projeto e à emenda apresentada na

Comissão

PAUTA N° 10/93

A - PROPOSiÇÕES SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO DA CASA:

PRIORIDADE

1) EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI NQ
'8.290-A/86 - do Senado Federal (PLS NQ 74/81) - que~altera

a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-lei n Q 5.452, de 12 de ma'io de 1943··.
RELATOR: Deputado EDMUNDO GALDINO
PARÉCER: favorável

2) PROJETO DE LEI N2 1. 636/89 - do Senado Federal (PLS N2
114/82) - (PLs nQs 1.037/91, 2.557/92, 2.894/92, 3.416/92 e
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306/91, apensados) - que "dispõe sobre licença especial
para a empregada- adotante de menor de 2 (dois) anos".
RELATOR: Deputado'CHICO AMARAL
PARECER PRÉVIO: pela audiência da Comissão de Seguridade

Social

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3) EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI N2
5.724-A/85 - do Sr. Floriceno Paixão - ,que ··acrescenta uma
alínea no art. 72 da Consolidação das Leis do Trabalho,
para explicitar a exclusão dos profissionais liberais ou
autônomos que prestam serviços especializados mediante
contrato escrito·'.
RELATOR: Deputado' HAROLDO SABÓIA
PARECER: contrário às emendas de nQs 1 e 2

4) EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO
3.298-A/89 do Sr. Floriceno
dispositivos na Lei nº 7.183, de
regula o exercício da profissão de
RELATOR: .Deputado 'JAIR BOLSONARO
PARECER: favorável

AO PROJETO DE LEI NQ
Paixão que" introduz
5 de abril de' 1984, que
aeronauta" .

5) EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI NQ
1.146-A/91 - da Sra. Maria Laura - que "altera a redação de
inciso 111 do caput do art. 69 da Lei n Q 8.025, de 12 de
abril de 1990, que "dispõe sobre a alienação de bens
imóveis residenciais de propriedade da União, e dos
vinculados ou incorporados ao FRHB, situados no Distrito
Federal, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AUGUSTO CARVALHO
PARECER: contrário

6) PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N2 75/93 - do Sr.
Jackson Pereira - que ··propõeque a Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público requeira ao Tribunal de
Contas da União a realização de auditoria especial na
Secretaria de Administração Federal - SAF, com o objetivo
de apurar o total dos danos causados pelo ex-ministro Sr.
JOÃO SANTANA, durante o período em que dirigiu o órgão
supra·· •
RELATOR: Deputado JAIR' BOLSONARO
PARECER PRÉVIO: pelo acolhimento da proposta
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B- PROPOSIÇÓES SUJEITAS À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DAS COMISSÓES:

PRIORIDADE

7) PROJETO DE LEI N2 2.482-A/92 - do Poder Exe~utivo (MSG Ng
763/91) - que "altera a redação dos arts. 92 e 14 da Lei n Q

6.450, de 14 de outubro de 1977, que dispõe sobre a
Organização Básica da Polícia Militar do Distrito Federal".
RELATOR: Deputado AUGUSTO CARVALHO
PARECER: favorável

8) PROJETO DE LEI N2 2.904-A/92 - do Poder Executivo (MSG N2
177/92) - que "dispõe sobre a atualização dos valores das
comissões devidas a representante comercial, em caso de
mora no pagamento".
RELATOR: Deputado CHICO VIGILAN~E

PARECER: favorável

9). PROJETO DE LEI N2 3.771/93 - do Senado Federal
84/92) - que "estende a competência da Justiça do
(artigo 114 da Cónstituição Federal)".
RELATOR: Deputado MENDES BOTELHO
PARECER: favorável

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA'

(PLS N2
Trabalho

10) PROJETO DE LEI NQ 4.481/89 - do Sr. Sólon Borges dos Reis 
(PL n 2 526/91,' apensado) - que "acrescenta inciso VII ao
artigo 473 da Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado EDÉSIO PASSOS
PARECER: favorável ao Projeto de Lei n Q 4.481/89, e

contrário ao PL n 2 526/91, apensado

11) PROJETO DE LEI NQ 41-A/91 - do Sr. Antonio Carlos Mendes
Thame ,;,. que "dispõe sobre as ações Cl.Vl.S públicas relativas
à segurança e medicina do trabalho".
RELATOR: Deputado EDMUNDO GALDINO
PARECER: favorável, com substitutivo, e contrário à emenda

apresentada ao substit~tivo

12) PROJETO DE LEI NQ 471-A/91 do Sr. Jurandyr Paixão - que
"altera o artigo 880 da 'Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado CHICO AMARAL
PARECER: favorável, com duas emendas
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13) PROJETO DE LEI NQ 476/91, do .Sr. Jurandyr Paixão -. :q~e

"revoga o artigo 528 da Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado CHICO ~ARAL.

PARECER: contrário

14) PROJETO DE LEI NQ 548/91 do Sr. Hen~ique Eduardo Alves
- que "estende aos mecãnicos de máquin~s a óleo diesel o
benefício da .;Lei n Q. 2~573, de 15 de .agosto de ~~5,5, que
institui salários adicionai!?: p~ra os "tr,abalhadqres . que
prestam serviços em contacto permanente."com inflamáveis em
condições de periculosidade".
RELATOR: Deputado HAROLDO SABÓIA
PARECER: contrário

15) PRO~ETO DE LEI NQ 780/91 do Sr. Jur~ndyr Paixão -.que
"estabelece medidas de estímulo aos represent.antes
comerciais autônomos".
RELATOR: Deputado CHICO AMARAL
PARECER: favorável

16) PROJETO DE LEI NQ 872/91 do Sr. Carlos Cardinal.- que
"acrescenta parágrafo 42 .ao' artigo 457 da Consolidação das
Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado HAROLDO SABÓIA
PARECER: contrário

17) PROJETO DE LEI N!:l 1.195/91
"permite ao representante
microempresa" .
RELATOR: Deputado EDÉSIO PASSOS
PARECER: favorável

do Sr .. Renato Vianna- que
comercial constituir

18) PROjETO DE LEI NQ 1.339/91 do Sr. Fernando Carrion -
(PL n Q 3.701/93, apensado) que "concede adicional de
insalubridade aos carteiros da Empresa de Correios e
Telégrafos".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: favorável, com substitutivo, ao Projeto de Lei n Q

1.339/91, e contrári9 ao PL n Q 3.701/93, apensado

19) PROJETO DE LEI NQ 1. 387/91 do Sr. Antônio, Carlos Mendes
Thame que "dispõe sobre a responsal:;>ilidade penal do
empregador, nos termos do artigo 132 do Código Penal, em
casos de acidente de trabalho por falta de equipamento. de
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proteção individual, acrescentando parágrafo único ao
artigo 166 da CLT"".
RELATOR: Deputado EDÉSIO PASSOS
PARECER: favorável

20) PROJETO DE LEI N2 1.770/91 do Sr. José Carlos Coutinho
- que ""dá nova redação ao parágrafo único do artigo 513 da
Consolidação das Leis do Trabalho·".
RELATOR: Deputado JOSÉ CICOTE
PARECER: favorável, com substitutivo

21) PROJETO DE LEI NQ 2.059-A/91 do Sr. Gilvan Borges - que
""dispõe sobre a obrigatoriedade de exames de avaliação
psicológica para ingresso nas Polícia Civil e Militar e nos
Corpos de Bombeiros Militares..".
RELATOR: Deputado JAIR BOLSONARO
PARECER: favúrável

22) PROJETO DE LEI NQ 2.319/91' - do "Sr. Jamil Haddad - que
""proíbe o aumento de tarifas de serviço p:úblico nas
condições que menciona"".
RELATOR: Deputado CHICO VIGILANTE
PARECER: favorável
VISTA: Deputado CHICO AMARAL
PARECER: favorável, com emenda

23) PROJETO DE LEI N2 3.125/92 - do Sr.
que ""dispõe sobre o fornecimento
repartições pública.s, regulamentando
XXXIV, da Constituição Federal"".
RELATOR: Deputado CHICO VIGILANTE
PARECER: favorável, com· substitutivo,

'--apresentada ao substitutivo

Luiz Carlos Santos 
de certidões pelas
o artigo 52, inciso

•

e contrário à emenda

24)' PROJETO DE LEI N~ 3.159/92 - do Sr. Ivo Mainardi - que
""acrescenta· parágrafo único ao artigo· 783 da Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT, que dispõe sobre a distribuição
de processos na Justiça do Trabalho"".
RELATOR: Deputado AUGUSTO CARVALHP
PARECER: contrário

25) PROJETO DE LEI NQ 3.167/92 - do Sr. João Faustino - que
·"autoriza a União Federal a doar à União dos .Escoteiros do
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Brasil área urbana que menciona, locali~ada em' Natal, Rio
Grande do Norte".
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA
PARECER: favorável

26) PROJETO DE LEI NQ 3.305/92 ..,. do Sr .. Avenir Rosa - que
"cria incentivos fiscais na área do Imposto sobre Renda e
proventos de Qualquer Natureza para as empresas que
empregarem índios brasileiro~ e oferecerem a estes ensino
escolar" .
RELATOR: Deputado EDMUNDOGALDINO
PARECER: contrário

27) PROJETO DE LEI ,NQ 3.307/92. - do Sr-. Nilson G~bsoJl - que
"define a atividade do transportador rodoviário autônomo de
bens e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CHICO VIGILANTE
PARECER: favorável, com substitutivo

28) PROJETO DE LEL NQ 3.331/92 - do Sr .. "PedI;"o ,Pavão - que
"exclui do campo dé aplicação do artigO'. 17 da ·:I;.ei n Q· 7,787,
de 30 de junho de 1989; o imóvel que mencionar e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ CICOTE
PARECER: contrárío

29) PROJETO DE LEI NQ 3.410/92 - do Sr. Carlos'"Lupi - ''''rue"
"dispõe sobre a venda de bens imóveis pelos Ministérios da
Aeronáutica, Exército e Marinha, sobre a 'aplicação tio
produto da operação e dá outras providências",
RELATOR: Deputado JAIR BOLSONARO
PARECER: contrário

30) PROJETO DE LEI N2 3.430/92 - do Sr. Odelmo Leão - que
"acrescenta parágrafos ao artigo 42 da Lei n Q' 5,889, de 8
de junho de 1973,· instituindo o contrato familiar de
trabalho" •
RELATOR: Deputada EDMUNDO GALDINO
PARECER: contrário

31) PROJETO D~ LEI N2 3.434/92 - do Sr. Sérgio Arouca - que
"altera a Consolifiação das Leis do Trabalho - CLT, dispondo
sobre o "jus pbstulandi" , a assistência judiciária 'a
menores".
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RELATOR: Deputado JABES RIBEIRO
PARECER: favorável, com substitutivo

.32) PROJETO DE LEI NQ 3.'476/92 - do Sr. João Fagundes - que
"dispõe sobre ,a alienação por doação de prédio, no Rio de
Janeiro, para a ADESG - Associação dos Diplomados da Escola
Superior de Guerra··.
RELATOR: Deputado JAIR BOLSONARO
PARECER: favorável

33) PROJETO DE LEI NQ 3.61~/93 do Sr. Luís Car+os Santos -
que ··acrescenta o inciso VII ao 'artigo 473 da Consolidação
das Leis do Trabalho, permitindo ao empregado faltar ao
serviço, pelo tempo necessário, quando tiver de comparecer
a juízo·'.
RELATOR: Deputado CHICO VIGILANTE
PARECER: favorável

34) PROJETO DE LEI NQ 3.655/93 do 'Sr. Carlos Lupi - que
,óconsidera a banda de música ··PATRIMÓNIO MUSICAL .DA CULTURA
BRASILEIRA'· e dá outras providências··.
RELATOR: Deputado EDMUNDO GALDINO
PARECER: favorável, com emenda

PAUTA N° 11/93
A • REQUERIMENTOS

1) INDICAÇÃO NQ 159/92 - do Sr.' Said ,Ferreira - que ··sugere a
manifestação da Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público acerca dos servidores públicos enquadrados no
artigo 93 da Lei nQ 8.112, de 11 de dezembro de' 1990,
prestand~serviços à Câmara dos Deputados.
RELATOR: Deputada MARIA LAURA
PARECER: contrário

B - PROPOSIÇO'ES SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO DA CASA:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

2) PROJETO DE LEI NQ 1..627/89 (PL nQ 1.835/89, apensado) - do
Sr. César Maia - que' "regulamenta o que dispõe o artigo 37,
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inciso V, da Constituição Federal, acerca dos critérios para
ocupação dos cargos em comissão e das fun-;ões de confiança".
RELATOR: Deputado ALDO REBELO
PARECER:- Contrário ao Projeto de Lei n Q 1.627/89 e pela

prejudicialidade do Projeto de Lei n Q '1.835/89,
apensado.

c -PROPOSIÇÓES'SUJEITAS À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DAS COMISSÕES:

TRAMITAÇÃO ORDINARIA

3) PROJETO DE LEI NQ 54/87 - do Sr. Sólon .Borges dos Reis - que
"dispõe que, no caso de obras em prédio onde se instalará
órgão público, o 'respectivo dirigente poderá exercer
acompanhamento e fiscalização".
RELATOR: Deputado JOSÉ BURNETT
PARECER: contrário

4) PROJETO DE LE.I NQ 73/91 - da sra. Rose de Freitas - que
"dispõe sobre a, acumulação de proventos da aposentadoria,
pagos pelo Tesouro Nacional, na forma que determina".
RELATOR: Deputado EDMUNDO GALOINO
PARECER: contrário

5) PROJETO.DE LEI N2 720/91 - do Sr .. Tadashi Kuriki - que altera
dispositivos da Lei n 2 7.146, de 23 de novembro de 198J, que
"fixa os valores de retribuição do Grupo-Atividades de
Comercialização ,e Classificação de Café, e dá outras
providê~cias" . ,.
RELATOR: Deputado JOÃO DE DEUS ANTUNES
PARECER: contrário

6) PROJE.TO· DE LEI Ng, 768/91 - da Sra. -Raquel Cândido - que
"dispõe sobre a aposentadoria .dos professores".
RELATOR: Deputado AUGUSTO CARVALHO'
PARECER: Contrário

7) PROJETO DE LEI N2 791/91 - do Sr. Freire Júnior - que "dispõe
sobre a, prorrogação do ,horário do trabalho, dando nova
redação ao parágrafo 32 ·do artigo 61 da Consolidação das Leis
do Trabalho"- '
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RELATOR: Deputado WALDOMIRO FIORAVANTE
PARECER: Contrário

8) PROJETO DE LEI NQ 1.360/91 da sra. Teresa Jucá que
"disciplina a redistribuição e aproveitamento de funcionários,
federais em exercício nas Secretarias de Segurança Pública
dos ex-Territórios do Acre, Rondônia, Roraima e Amapá".
RELATOR: Deputada MARIA LAURA
PARECER: contrário

9) PROJETO DE LEI NQ 1.548/91
"estabelece o 142 salário-livro
finalidade que menciona".
RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE
PARECER: contrário

do Sr. Carlos Lupi
para os professores,

que
com a

10) PROJETO DE LEI N2 1.549/91 - do Sr. Jorge Uequed - que dá
nova redação a dispositivos da Lei n Q 8.212, de 24 de julho
de 1991, que "dispõe sobre a organização da Seguridade
Social, institui Plano de Custeio, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado BENEDITO FIGUEIREDO
PARECER: pela incompetência da Comissão para se pronunciar

sobre a matéria

11) PROJETO DE LEI NQ 1.557/91 - do Sr. Jackson Pereira - que
altera a redação do artigo 19 da Lei n Q 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, que "dispõe sobre o regime jurídico dos
servidores públicos civis da União, das autarquias' -e das
fundações públicas federais".
RELATOR: Deputada MARIA LAURA
PARECER: contrário

12) PROJETO DE LEI NQ 1. 598/91 do Sr.' Jorge Uequed - que
"altera a legislação da previdência social".
RELATOR: Deputado BENEDITO ~IGUEIREDO

PARECER: pela incompetência da comissão para se pronunciar
sobre a matéria

13) PROJETO DE LEI NQ 1.796/91 do Sr. Rubens Bueno que
"dispõe sobre a procedência da administração fazendária e de
seus servidores fiscais sobre os demais setores
administrativos".
RELATOR: Deputado JOÃO DE DEUS ANTUNES'
PARECER: contrário
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14) PROJETO DE LEI Nº 1. 799/91 - do Sr. Sérgio Barcellos - que
"dispõe sobre a transferência aos Estados de Roraima e Amapá
do dominio de terras que indica e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ BURNETT
PARECER: contrário

15) PROJETO DE LEI Nº 2.276/91 - do Sr. Magalhães Teixeira- que
"privatiza a manutenção de rodovias e dá outras
providências" .
RELATOR: Deputado PEDRO PAVÃO
PARECER: contrário

16) PROJETO DE LE I Nº 2. 7O6/92 - do Sr. Jurandyr Paixão - que
"dispõe sobre revisão de proventos e pensões dos servidores
püblicos inativos".
RELATOR: Deputada MARIA LAURA
PARECER: contrário

17) PROJETO DE LE.I Nº 2.781/92 - do Sr. Adylson Motta - que
"dispõe sobre o exercicio do servidor püblico".
RELATOR: Deputada MARIA LAURA
PARECER: contrário

18) PROJETO DE LEI Nº 3.034/92 - do
que "regulamenta a profissão
providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ BURNETT
PARECER: Contrário

Sr. Sólon Borges dos Reis 
de escritor e dá outras

19) PROJETO DE LEI NQ 3.436/92 - do Sr. Sérgio· Arouca - que
"altera o artigo 898 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-lei· n Q 5.452, de 1º de maio de 1943".
RELATOR:- Deputado AMAURY MÜLLER
PARECER: contrário

PAUTA N° 12/93

A - PROPOSiÇÕES SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO DA CASA:
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1) PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE NQ 84/93 - Dos Srs. Luci
Choinacki e José Dirceu - que "solicita que a Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público verifique a
regularidade .da compra, sem processo licitatório, de 2.861
cestas básicas para o município de Angelina/SC, realizada
pela LBA/SC Legião Brasileira de Assistência
Superintendência Estadual de Sartta Catarina".
RELATOR: Deputado CHICO VIGILANTE
PARECER PRÉVIO: pelo acolhimento da proposta

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

2) PROJ~TO DE LEI COMPLEMENTAR Nº
que "estabelece indenização
despedida de empregados que
superior a 50 anos".
RELATOR: Deputado CHICO AMARAL
PARECER: favorável

40/91 - da Sra. Rita Camata "
compensatória no caso de
contem com idade igualou

8 - PROPOSiÇÕES SUJEITAS À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DAS COMISSÕES:

PRIORIDADE

3) PROJETO DE LEI Nº 3.547/93 - do Tribunal Superior do Trabalho
- que "cria cargos do Grupo Processamento de Dados no Quadro
Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do
Trabalho da 20 Sl Região e dá outras providências".
RELATOR: Deputado BENEDITO DE FIGUEIREDO
PARECER: favorável

4) PROJETO DE LEI NQ 3.574/93 - do Tribunal Superior do Trabalho
- que "cria cargos do Grupo Processamento de Dados no Quadro
Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do
Trabalho da 21Sl Região e dá outras providências".
RELATOR: Deputado BENEDITO DE FIGUEIREDO
PARECER: favorável

5) PROJETO DE LEI NQ 3.575/93 -" do Tribunal Superior" do Trabalho
- que "cria cargos do Grupo Processamento de Dados no Quadro
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Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do
Trabalho da 22i Região e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA
PARECER: ,favorável

TRAMITAÇÃq ORDINÁRIA

6) PROJETO DE LEI NQ 4.477/84 - do
"dispõe sobre aposentadoria dos
desempenham atividades policiais".
RELATOR: Deputado CHICO AMARAL
PARECER: f~vorável

Sr. Victor Faccioni - que
funcionários públicos que

7) PROJETO DE LEI NQ 92/91 - do Sr. Carlos Cardinal - que "dá
nova redação 'ao parágrafo 12 do artigo 651 da Consolidação
das Leis .do Trabalh<?".
RELATOR: Deputado PEDRO PAVÃO
PARECER: favorável

8) PROJETO DE LEI NQ 133/91 - do Sr. Henriqu~ EduardC? Alves 
que "assegura a percepção do adicional de periculosidade aos
eletricistas e demais trabalhadores que especifica".
RELATOR: Deputado CHICO AMARAL
PARECER: favorável

9) PROJETO DE LEI NQ 605/91 do::ir. Valdemar Costa que
"acrescenta dispositivo ao a~tigo 39, da, Le,i n Q 6.435, de 15
de julho de 1977, para reservar a servidores com mais de dez
anos de serviço os cargos de diretoria das entidades fec~adas

de previdênc~a soc~al patrocinadas por entidades públicas".
RELATOR:; "Deputado nDRO PAVÃO
PARECER:.favorável

10) PROJETO'DE LEI NQ 698/91 - do Sr. Gilvan Borges - que "dispõe
sobre o acréscimo de parágrafo 3 12 ao artigo 832 das
Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado WALDOMIRO FIORAVANTE
PARECER: favorável

1 ,

11) PROJETO DE LEI Nl2 2.579/92 do Sr. Vasco Furlan - que
"dispõe sobre o funcioQ.amento dos Conselhos\ Federais de
Fiscalização Profissionàl e sobre a correção \monetária das
importâncias devidas aos integrantes das respec~ivas classes
e dos órgãos regionais".
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RELATOR: Deputado LUIZ MOREIRA
PARECER: favorável

12) PROJETO DE LEI NQ 3.561/93 - do Sr. Mendonça Neto - que
"concede ao trabalhador direito a repouso remunerado no. dia
definido . por lei como de homenagem à sua categoria
profissional".
RELATOR: Deputado CHICO VIGILANTE
PARECER: favorável

13) PROJETO DE LEI NQ 3.754/93 - do Sr. José Fortunati - que
"dispõe sobre a liberdade sindical e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO
PARECER: favorável

14) PROJETq DE LEI NQ 3.763/93 - do Sr. Jackson Pereira - que
"dispõe sobre a data-base d09 trabalhádores no comércio de
minérios e derivados de petróleo (inclusive pesquisa de
minérios) .
RELATOR: Deputado LUIZ MOREIRA
PARECER: favorável

15) PROJETO DE LEI NQ 3.834/93 - do Sr. Cyro Garcia - que "exclui
a Light Serviços de Eletricidade S/A da abrangência da Lei n 2

8.031, de 12 de abril de 1.990, que criou o Programa Nacional
de Desestatização··. '
RELATOR: Deputado JAQUES WAGNER
PARECER: favorável

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Local: Sala 12 - Anexo 11

A) REQUERIMENTO:

PAUTA 19/93

Horário: 10h

1) REQUERIMENTO N2 13/93 - Do Sr. Nicias Ribeiro - que "Solicita
seja realizada reunião de audiência pública com a presença do
Exmo Sr. Ministro dos Transportes - Deputado ALBERTO GOLDMAN,
para prestar esclarecimentos a esta Comissão, sobre' a malha
rodoviária federal da amazônia, especialmente sobre a BR-230
(Transamazônica), BR-163 (Santarém-Cuiabá) e a BR-222
(Marabá/Belém-Brasília)".
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B)" PROPOSIÇÕES SUJEITAS À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO DA" CASAi

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

2) PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 37/91 - do Sr. Maurici Mariano e
outros - que "Institui Comissão Parlamentar de Inquérito,
destinada a investigar a regulamentação indevida de automóveis
furtados ou roubados no Brasil".
Relator: Deputado Carlos Lupi
Parecer: favorável

3) EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI N2 2.131-A~ 4.
1989 - do Sr. Francisco Amaral - que "Estabelece critérios
para determinação dos intervalos de repouso correspondente "ao
trabalho noturno dos tripulantes de aeronaves" •.
Relator: Deputado José Reinaldo"
Parecer: favorável

4) EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI NR 2.542-A/89 
do· Sr. Hélio Rosas. - que "Dispõe sobre a criação do Cadastro
Nacional de Veículos".
Relator: Deputado Fernando Carrion
Parecer: favorável

•
5) EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO" PROJETO DE "LEI NR 3.132-A/89 -

do Sr. Luiz Leal - que "Dá nova redação ao Art." 10 da Lei
7.418, de- 16 de dezembro de 1985, que "Institui o vale
transporte e"dá outras providências. 01

Relator: Deputado Sérgio Ferrara
Parecer: favorável às emendas n Q 1. e"nQ 2

C) PROPOSIÇÕES SUJEITAS À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DAS COMISSÕES:

PRIORIDAD1J',

6) PROJETO DE LEI N2 1.822/91 - do Senado Federal - que
obrigatória a publicação mensal, pelo DENATRAN, .no
Oficial da União, da relação de veículos furtados'e
los apreendidos".
Relator: Deputado Deni Schwartz
Parecer: favorável

"Torna
Di~rio

de ve1cu-

Senado Federal - que "Altera
de setembro. de 1966 - Código
os Projetos 1.784/89 e

7) PROJETO DE LEI N2 3.767/93 - do
a redação da Lei n Q 5108, de 21
Nacional de Trânsito". Apensos
2.413/91.
Relator: Deputado Ronaldo Perim
Parecer: favorável ao Pl 3.767/93 e
substitutivo

aos apensos, conforme
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8) PROJE~O DE ,LEI~" 11.2' ". 3~"-1"89 ,-' do Poder Executivo -. que
"Institui a Autorização para Conduzir Veículos de Transporte
de Bens, e dá outras providências".
Relator: Deputado José Ulisses de Oliveira
~~reçer: pela aprovação com emenda

TRAMITAÇÃO ~RDINÁRI~

9) PROJETO DE LEI N2 541/91 - do S~. Max. Rosenmann, - que "Dá a
denominação a viaduto na BR-376, Km 110,2".
Relator: Deputado Armando Viola
Parecer: c0ritrário

l~)cPROJETO.D~,LEI N2 1.095/91,- do Sr. Hélio Rosas - que
"Determina a realização:de,s~guro de acidentes a cargo. das
empresas transportadoras, a favor dos respectiyqs ,usuárips".
Relator: Deputado Fernando Carrion
Parecer: contrário

lI}

12)

PROJETO DE LEI N2 1.333/91 - do Sr. Maurici Mauriano - que
"Dispõe sobre a obrigatoriedade de habilitação para condução
de moto-aquática e assemelhados ,e,dá o~tras providências".
Relator: Deputado Simão Sessim
Parecer: favorável com substitutivo
Vista: .Deputado Edison Andrino',
V0tO: pelQ arquivp~ento

PROJETO DE LEI N2 1.512/91 - do Sr. Fausto Rocha - que
"Acrescenta parágrafo 5 2 'ao' arti'go 37 da Lei n 2 5.108, de 21
de setembro de 1966 - Código Nacional de Trânsito, dispondo
sobre canos de descarga de ônibus e caminhões". Apensados os
Projetos n2~ 1~908/~1,~,3.505/93.

Relator: Deputado Carlos Lupi
Parecer: favorável ao Projeto 1.908/91, e contrário aos Pro
jetos 1.512/91 e 3.505/93.

1~) PROJETO DE 'LEI "2 ~.85"/91 ~'do Sr. Cesar Souza 
belece a obrigatoriedade do uso'de tacógrafo por
rodoviários' 'de carga ou de transporte coletivo de
e dá outras providências".
Relator: Deputado Carlos Lupi
Parecer: favorável com emenda

que "Está.
, veículos

passageiros

.
1,-), .PROJETO DE LEI N2 2.789/92 - do Sr. José Genoíno - que li Res-

'~ringe o uso de embarcações miúdas nas praias públicas a
áreas seletivas êstabelecidas pela autoridade municipal".
Relator: Deputado Carlos Benevides
Parece~: contrário
Vista: Deputado Fernando Carrion
Voto: favorável ao parecer do relator
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15) PROJETO DE LEI NQ 3.094/92 - do· Sr·. Flávio Palmier da Veiga -
que "Dispõe sobre os acident~sprovocadospor animal na
pista" .
Relator: Deputadó Lael Varella
Parecer: favorável com substitutivo
Vista: Deputado Itsuo Takayama
Voto: favorável ao parecer do relator com emendas

16) PROJETO DE LEI N2 3.161-A/92 - do Sr. Mauro Sampaio - que
"Autoriza o Poder Executivo a criar o sistema TELEPORTO nos
portos nacionais e dá outras providências".
Relator: Deputado Deni Schwartz
Parecer: contrário

COMISSÕES PARLAMENTARES DE

INQUÉRI.TO

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A FINALIDADE DE
INVESTIGAR CRIMES DE "PISTOLAGEM" NAS REGIÕES CENTRO
OESTE E NORTE t ESPECIALMENTE NA CHAMADA ÁREA DO "BICO DO
PAPAGAIO"

Local: Sala 17 - Anexo 11 Horário:9h30min

Pauta: Tomada de depoimento' do Senador Amir Lando e do Sr. JerÔnimo
Garcia de Santana.

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ATUAR JUNTO AOS FAMILIARES
DOS MORTOS E DESAPARECIDOS POLíTICOS APós 1964t NA LOCALI
ZAÇÃO DE SEUS RESTOS MORTAIS

Local: Sala 13- Anexo 11 Horário: 14 horas

Pauta: Discussão do Ante-Projeto do Executivo sobre os desaparecidos políti
cos.
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COMISSÕES ESPECIAIS,

Agosto de 1993'

COMISS~O ESPECIAL PARA APRECIAR E DAR PARECER SOBRE O PROJETO D~ LEI
NR 2.057 y DE 1991, QUE h"INSTITUI O ESTATUTO DAS SOCIEDADES
I ND:í: GENA~;u •

L, oc <':1.1 ::

P,f.)UT(.~ ::

Sala 13 - Anexo 11

t1 U d i {.:~ n c: i <':\ p Üb I i c: <:1, c: o 11l<:\ p I" (~: ,:,; (~: n ç: <:\ d () M i n i,::; t: r' o
Maur{cio Corria •

.... ', () lJ: '.1'. ,C.".') C,'.:,: :.".', f') , I::' c:' I:; I::' ,'" .,,' ~~ l' '(" f' "' (:' 'T' ". 'T' I J.~ ") A. l..1 f' ~:~ 'T' I::' ,:' '.;. f" c I") (' ','1 • \ ......) ....1 ..,11... ",\)I'(·,,).,~, .I. , , '''~\),,' ". <,I h)'"J .,}.

REGIMENTO INTERNO y DESTINADA A APRECIAR E DAR
PROPOSIC6ES EM TRaMITE NESTA CASA REFERENTES
H(.~iB ITt1Ç:;~O.

Local: Plenário nR 05

AUDIÊNCIA PúBLICA.

C()NVIDADO~:):

tlRT. ::l4~ 'IN.C':r~:;O.I.]:7 DO
PARECER SOBRE TODAS AS
~ POLiTICA NACIONAL DE

DR. ARNALDO JARDIM - SECRET~RIO DE HABITACIO DO ESTADO DE Slo PAULO

DR. MAURO LOBO - SECRET~RIO DE HABITAÇ!O DO ESTADO DE MI~~S GER~iS 

PRESIDENTE DO FORUM DOS SEC(~ET~RIOS 1~~8TADUAIS DE

1,,( AB I TAÇÃO.

DR. ALFREDO BUZO - PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABs. 

ABC ..

COMISSIO ESPECIAL
RrGJ DESTINADA A PROMOVER ESTljl)()'c,~. ~ :MENTO INTERNO DA CaMARA DOS • VISANDO ~ REFORMA DO• DEPUTADOS.

Local: Sala nQ 17

Pauta: AP~ECIAÇ!O DO PARECER DO RELATOR.

H<Jr<:\r i o: 1~5h

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUICÃO NQ 46~ DE i99i~ QUE HINTRODUZ MODIFICACõES NA ESTRUTURA

POLICIAL. H

L~cal~ Sala 15. Anexo 11 Horário: i4h30
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PAUTA: AUDI0NCIA P08LICA.
CONFEF~ ENC I nTtlB::

Dr. JOS~ ROBERTO BATOCHIO - PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL
D(.~l OF1B ~

_ CORONEL PM JOS~ DO ESpiRITO SANTO~ REPRESENTANTE DO COMANDO
GERAL DA POLiCIA MILITAR DE MINAS GERAIS.

COMISS~O ESPECIAL CONSTITUiDA. NOS TERMOS DO ART. 34. INCISO 11. DO
REGIMENTO INTERNO. PARA APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS OS
PROJETOS DE LEI. EM TRAMITE NA CASA. RELATIVOS ~ REGULAMENTAC~O DO
ART. 192 DA CONSTITUIcao FEDERAL - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL.

Local: Sala 05, Anexo 11 Hon,:í.r i () ~ Hlh

PAUTA: APRESENTAC!O DO ROTEIRO DOS TRABALHOS PELO SENHOR RELATOR
GONl.(.:lGA 110T(.:\"

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE GIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Local: .6.nexo IL Plenário 1O~ Câmara dos Deputados' Horário: O~3:30 h

PAUTA N!! 13/93

REUNIÃO DE AUDltNCIA PÚBLICA

TEMA: Esclarecimentos sobre a situação de concessões públicas.. com re!aç;~o a v,:§rio:~:

tipos de irregularidades.

PRESIDENTE:

Deputado MALULY NETTO

CONVIDADO:

Dr. p.DüLPHO BLOCH - Diretor-Presidente da Tv Manchete
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DEBATEDORES:

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Agosto de 1993

1. Or. AM~RJCO ANTUNES - Presidente da FEDERAÇÃO NACIONAL DOS JORNAL

ISTAS PROFISSIONAIS - FEN.6J

2. DR. FRANCISCO PACHECO - Presidente da Federação Interestadual dos Trabalha

dores em Empresas de Radiqdifusão e Televisão - FI TERT

3. Um 'representante dos funcionários da Rede Manchete de Teievisâo.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA

E DE REDAÇÃO

l'IORt.\Rr():i :f.0 h

PAUTA NR .3/93
(REMANESCENTE)

A - Proposi~ões sujeitas à aprecia~ãa pelo Plenáriu da Casa:

PRIORIDADE

1) PROJETO DE: DECRE.TO LEGISI.ATIVO NQ 16::1/89
Fedt2'f'''l.l (PI)S nQ 25/88) qu~ N";;l.lsta
96.991~ de 14 de outubro de i988~

("~ompf:~(:êrl(.: i a p;:ln·,\ aul:<:w i ....=aç::lc) dG~

P€cebimenlos por Meio de outras
f' i nanc:e i n.:..l.s'" ..

.- do 8(":11ê.'l.do

o De(:ret f.) (\!;_~

<lU!:: atr-Ibui
p;-,\ 9 ;~ nH:~n b:)s f:~

i liSo\: i t 1.1 i Ç"U€S

RELAlOR:; 1:)!:~PlJtado JOS'; nlOfoif.lZ NONô
PARECER:: f-!f?la t::Ullst: i i: UI.:: ion:,\'! iU~-.l.rJe,

l.cnica legislativa

V I sr(.\:: 801 iI.: i t: ad a pe 1() Dt;: pu L:).d CI ,JOSÉ
~.?4/0~~/9~:l. cI'J<:: aprE:s(;:lIlol.1 vot ()
inconstitucionalidaJe

j 11Y· i d i c i r.Iat.l".~

LUIZ CI..EROr em
~lli ~cp~r~dD pcl~
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PAUTA Ne 15/93
(REMANE5CEN1E)

Quarta-feira 18 16703

A - Proposi~Des sujeitas à delib.ra~ão pelo. Plenário da Casal

PRIORIDADE

i) PROJETO DE LEI NR 1.864/91 - do Senado Federal <PLS nº
94/91) - que Hdisp~e sob~e as c~dul~s eleitorais e dá
outras providênciasH•

RELATOR: Deput adoJOSÉ DIR'CEU
PARECER: pela constitucionalidade~

de técnica legislativa
rejeiç:io

j IJr i d i c i dade ~

e ~ no mér i t o ~

falta
pela

VISTA: Solicitada pelo Deputado FELI~E NERI em 28/04/93~

.que devolveu a proposiç:ão apresentando voto em
separa-do pela constitucionaLi·dade. jlJridicidade,
t~cnica legislativa e, no M~rito, pela aprovaç:ão

B - Proposi(;Des suj. à .pr.ci.~io conclusiva pelas Co.issDes=

TRAMITAÇaO ORDIN~RIA

2) PROJETO DE LEI Ne 5.25.~A/9. - do Sr. Jos~ Santana de
Vasconcellos - que Nisenta de taxas alfandegárias e
portuárias os aparelhos m~dicos e hospitalares doados a
entidades de reconhecida utilidade públicaH•

RELATOR: Deputado LUIZ PIAUHYLINO
PARECER: pela inconstitucionalidade~ injuridicidade~

ant i-regimental idade e falta de técnica
legislativa deste e do Substitutivo da Comissão
de Finanç:as e Tributaç:ão

VISTA: Solicitada pelo Deputado JESUS TAJRA em 28/04/93,
que devolveu a proposiç:ão sem manifestaç:ào

P nu,- fi I~Y 191'"93
(REMANESCENTE)

8 - ·P...oposi~ão ~ujei\:.l. à apn~(~ia{,:ão coft(.:l'.lsiva das Collti~!ô';ie"'i=



16704 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Agosto de 1993

2) PROJETO DE LEI N2 1.1.1&-~/9S .-. d(J SI" .. Bidli(':~ de 1-íi fJ',I(;:l
.•. \.'I.H:: " L: t· L-.\ .-.\ <ir' ~~ i:t d f:: P I': CI t ~ 1;: :1 tJ (-li" i.l i Co: 1\ l: <:'d c"'~ EhLd I.l ':ii 7 • IH:)

J) i ~; ti,· i t: (,1 d (~ A,' In ê\ f;. ~~tld (,; , 1:;"1;,::. i C/~.. l'ílJ.l li t íp i ti d (:; tê:~'" tI F I' i (J>

Esit: ~HIQ d 6 R i t:> \Jt.z- ,Ja.lh::i r t.)u ..

Id::UHOI~ =. Df::,.,ut êú.it/ H':'.1.. lO E; lCUDO
PARECER~ pula ~onstituciun~liJaJ~.

t~~~j~a lcyislativa d~st~
<.~ p r;' (::$ f~l\ t ,;\d c-.\;"; Il.~. CUI\l i ti";i ;:h.1

j '.J.r' i'"' i t: i tI,ide (.'
(: (,1<,; ~, <:.: 111 (0:: IH.i <:. !;",

1) PROJETO DE LEI Nº
que "determina

VISTA~ O D~pul~do P<:.~s·landim d~VDlvc~ a prD~USIf;.aU s~m
I\\~.\n i ·r·';:: loi :':":W ~h) e li> o.:: r' it a.. N,:\ t' t.~UIl i ~io ,J () d i i), t 9/0 ~:i 1'7'::~

(,1 [)(:put.ado Hll...SON GIBSON '..\PYf:t:'(;,~ld.(.II,J v(Jlo (';:111

...:;ep.:\f·~dt.l pt::L·.\ inj'J.t· id i •.: id.-.\de ..

Pf\UTÁ NQ 23/93

1) OFiCIO N2 48.4-P/92· do SUPI'C/IIU T,'il.)IJ.llal F<:.:d(·;:I'<:d. (~lJ(;"

"~(.) '1 i 1.": i t: (~. '1 i t::'t.m r,: <..\ t:>t' év i ~.... , n "'I~;; l: f~n"(J!'; LI tI ,:\t. l: .. ~:j~:l ,
~aY~9~afo 1Q, da Con~lilui~~o Fed~rBl p~~a prUL~.~~~ o
DePlJt ...~d(l Ant:í>nio Nt:JIHd AYY'fi'5 de·: t·hJI.1r·a" ..

RELATOR:: DEé:I,·ljl.ê:\du 1·1~;1.1.0 BICUDO
PARECER ~ pf:: 1...\ 1l::;'CI concl::~s!:i::icl LI ....·: 1 i l.:t~II":f)' Pc'U':',), pr·t:JI..:t'::S~:i"H· o

I)fl'F.IJ.t. adt)

OFiCIO li2 63"l/9j. .. dCI E;IJPr·(·::mtl Tr' i bl.1llê1.1 I- cd<:"I' •.,1 ({1.1!:'

"solir.:ita licf::nc;:;:~ pr'évi(,~1 ..::onfi:lI"lIl ....:: dh;f)íil::~ (:1 ,;\1"'''' .. ~:j::ly !i'
iQy da CDn~tituiç~D Feder~17 p~Yê1. proccs~ar (:; jul~BY o
Duputadu N6bel A'irus du Mourau

..

I~ELATOR: f)€:I~IJt:ad(.l JOSÉ' Gt::NOíNO
PARECER~ pela oitiva do Deputada acu~ado.

PAUTA N2 41/93
(REMANESCENTE)

B - Proposi~ões suj. à aprecia~ão ~onclusiYa pelas COMissões:

TRAHITAClo ORDIN~RIA

2.275/91 - do Sr. Jackson. Pereira
que os depdsitos Judiciais sejam
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efetuados, prioritariamente, Em instituj~ies banc~rias

E':s t: ad 1.1 a i s /I ..

~EkAtOR:Deput~do GET~LIO NEIVA
PARECER: pela constituciQnalidad~. juridicidade. t~cnica

legislativa e, no·m~rit~. p~l~ aprova~~odo PL
nQ 2.275/91; pela constitucional!dade,
Juridicidade. t~cnica legislativa E, no mdrito.
pela reje i ç:\-lo da emenda. apres~ntad(':\ '.,

VISTA: Sol icitada pelo
30/06/9,3. que
mani festaç:ão

DeplJ.t ado
devolveu

ROBERTO MAGALHÃES
a propos idip .

PAUTA N2 54/93

A - Propos'~~es suj. à aprecia~lo conclusiva pelas Co.i.s~esl

PRIORIDADE

1) PROJETO DE LEI NQ 9~3-A/91 - do Sr. Jàir Bolsonaro -·que
~regula aaplic.~lo do art. 230. f 22; da Constitui,io
F~d~ral. para os ex-coMbat~nt~s e d' outra.
providincias".

:

RELATOR. Deputado ÁTILA LINS
PARECER: pela constitucionalidade.

técnica legislativa
juridicidade

~) 'ROJET~DE LEI NQ 3.291-A/92 - do Senado Federal <PLS
n2 57192) - que Nfixa jornada de trabalho s~s.anal •
categoria profissional de rarMacfutico no Servi~o

Pübl i co".

RELATOR. D~putado JOFRAN FREJAT
PARECER' pela constitucionalidad~. juridicidade e

t~cnica legislativa deste e inJurtdtcidade da
~.enda apres~ntada na COMissão

TRAHITAçao OROIN~RIA

- do Sr. Luiz Tadeu Leite
Pr~f~ituras Municipais para
o Servi~o Especial de

proyidincias".

3') P~OJETO DE LEI N2 843-A/91
que Noutorga permissão às
explorar~M diretaMente
~omunica~~es ~ d~ outras

RELATOR I Deputado NESTOR DUARTE
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PARECERI pela constitucionalidade. Juridicidade e
t~cnica l~;islatiYa deste e da eMenda
apresentada na Comissão de Ciência e
Ttcnolo;ia. Comunica~io e InforMática

4, PROJETO DE LEI N2 1.458-A/91 - do Sr. Od~l~o Ltio - que
Halt~r. a legisla~io do Imposto dE R~ndaH.

RELATOR: Deputado SIGMAR-I.NGA SEIXAS
PARECERI p~la' constitucion.lidade.

técnica lt;it>lat"i~ll

PAUTA Nº 55/93

Juridicidade

A - Proposiç:ões suja ia apreciaç:io conclusiva p.las Co.issõesl

TRAHITAClo ORDIN~RIA

1) PROJETO DE LEI -N2 426-A/91 - do Sr. Jos. Fortunati - que
"cria. nas empresas sob o controle do Estado. o Diretor
Representante e o Conselh~ de Represent.~io dos
Empregados e. Servidores DIREP e COREP.

·respectivamente. e dá outras providências".

RELATOR: Deputado ANTôNIO MORIMOTO
PARECER: pela inconstitucionalidade

2) PROJET~ DE LEI Ne 2.118-A/91 - do Sr. Sebastiio Pereira
- que "equipara os servidores da Administra~io Direta
do Ministério da Agricultura aos servidores do DNOCS
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas".

RELATOR: Deputado LUIZ MÁXIMO
PARECER: pela inconstitucionalidade

3) PROJETO DE LEI N2
que "inst itl.1i

estabelecimentos
entretenimentoH"

2.814-8/92 - da Sra. Jandira Feghali
a meia-entrada para estudantes em

que proporcionem lazer e

RELATORI Deputado ROBERTO HAGALHIES
PARECERI pela inconst"itucionalidade. injuridicidade do

PL hº 2.814/92. do PL nº 2.824/92. apensado. e
do Substitutivo apresentado na Comissio de
Educa~ão. Cultura e Desporto
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PAUTA-Nº 56/93

Quarta-feira 18 1670i

A - Proposi~ões sujeitas à aprecia~ão pelo·Plenário da Casa:

URGENTE

1) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NQ 195/92 - da Comiss~o

de Relações E:·(t~~t·- ioret:;' (Mensagem nQ," 33/92-PE)' ..... (~IJ(~

uaprova os textos do Ato Constitutivo do Instituto
Internacional da L{ngua Por~~9uesa, €elebrado em S~o

Lu{s, Estado do Maranhão, em 1Q de novembro de 1989, e
do Acordo Relativo ao Instituto Internacional de L{ngua
Portuguesa, conclu{do em Lisboa, em 16 de dezembro de
1990#.

RELATOR: Deputado ·NESTOR DUARTE
PARECER: pela constitucionalidade,'

. técnica legislativa
jlJr id ic idade

2) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NQ 272/93 - da Comissão
de Relaç:ões EHteriores (Mensagem n2 132/93-PE) que:
uaprova o texto da Convenç:ão sobre Diversi~ade

Biológica, assinada durante a Conferência das Nat:ões
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. realizada
na cidade do Rio de Janeiro. no período de 5 a 14 de
junho de 1992".

RELATOR: Deputado JOSÉ DUTRA
P~RECER: pela constitucionalidade.

técnica legislativa

PRIORIDADE

juridicidade

3) EMENDA OFERECIDA EM PLEN'RIO AO PLC N9 123-A/89 - que
"disciplina a elaboraç:ào. reda~ão. altera~ão e
consol idaç:io das leis e atos normativos, nos termos do
art. 59, par'grafo dnico, da Constituiç:ão".

RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES
PARECER: pela const.itucionalidade, juridicidade, técnica

legislativa e, no mérito, pela aprovaç:ão da
Emenda ao PLC nQ 123-~/89, com Subemenda

4) RECURSO N9 1••/93 - do
"requer, na forma do

Sr.
art.

Sigmaringa Seixas que
164, § 22, do Regimento
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Int~rno~ a '~anifest~~lo do Plen~rio sobre a
prejudicialidade do Projeto de Lei nQ 2.044/91".

RELATOR: Deputado JOSé'MARIA EYMAEL
PARECER: pelo não acolhimento do recurso

B - Proposi~Bes suj. à aprecia~io conclusiva pelas Co.issões:

PRIORIDADE

5) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NQ 268/93 - da Comissão
de Ciincia e Tecnologia~ Comunica~ão e Info~mitica

(Mensagem n9 ~53/92-PE) - que "aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Sociedade Rádio Vila Real Ltda.~

para explorar servi~o de radiodifusão sonora em onda
média~ na cidade de Cuiabá~ Estado de Mato G~osso".

RELATOR: Deputado MÁRIO CHERMONT
PARECER: pela constitucionalidade.

técnica legislativa
j l.J.r i d i c idade

6) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NQ 274/93 - da Comissão
de Ciência e Tecnologia~ Comunica~ão e Informática
(Mensagem n9 482/92-PE) - que "aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Wander de Andrade Ltda •• para explorar
servi~o de radiodi~usão sonora em frequincia modulada~

na cidade de Bambuí~ Estado de Minas Gerais".

RELATOR: Deputado TARCiSIO DELGADO
PARECER: pela constitucionalidade~

técnica legislativa

PAUTA NQ 57/93

jl.J.r id ic idade

A - Propasi~õe. sujeitas a disposições especiais:

1) PROPOSTA DE EMENDA ~ CONSTITUICIO NQ 134/92 - do Sr.
José Serra e outros - que "altera o prazo da revisão
constitucional de que trata o art. 39 do Ato das
Oisposi~ões Constitucionais Transitórias da Constitui~ão

Federal".

RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC nQ 158/93~

apensada
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VISTA: CONJUNTA aos Deputados JOS~ LUIZ CLEROT e HjLIO
~ICUDO em 14/04/93, tendo o : primeiro n~o se
mani~estado e o segundo se mani~estando pela
inadmissib i lidade da, ,PEC 134/9.2. e da PEC 158/93,
apensada

- do Sr.
ao art. 21

necessária
Distrito

2) PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIC!O N2 151/93
Benedito Domingos - que Nacrescenta inciso
da Constitui~~o Federal para assegUrar a
cobertura financeira para as despesas do
Federal, concernentes a Educ.~~o e a Sadde H

•

RELATOR: Deput ado GASTONE, RI13H:r
PARECER: pela admissibilidade

3) PROPOSTA DE EMENDA ~ CONSTITUIC!O N2 159/93 - do Sr.
Fernando Lyra - que Nacrescenta pará~~~fo aO art. 44 e
dá nOYareda~~o aos arts~. 82 e ~8, da Constitui~~o
Federal N•

RELATOR: Deputado SIGMARING~ SEIXAS
PARECER: pela admissibilidade

'AUTA MQ SB/93

EXPEDJ:E'NTE
Dnsagetr, 119326/93 (do Poae.r EXecutivo) - "éxmun:1ca O eccelentlssilro
&enhar Pres1del'lte da Je;Üb11ca O ~v1o de um ccmt.1ngente de 19 d:>aer
va&:ues ele1torais para ajuêJar • Mu1n1straoã,o !rans1t:ãria das Na':
Ps lb1du DO CIIIIboja fW'DtC) • 8mit.e:::llrar as e1e1c6es verais -CJIle
1e pals, DO perI040 de 23 • 28 de~ prQciJID-.

ORDEM DO D:tA

A - .rDPo.I~la. suJalt••••pr.cl.~ID peJo PI.n'rlo d. C••••

TIAHITAÇlo ORDIN&RIA

J) CONBULTA NG-6'93 - da: Presidlneia da Clmara dos
Oeputado. - que M.olicita a .anlfasta~lo da COMisslo de
Con.tltulclo da ~usti~a • de Reda~lo .obra d.cl.ra~lo de
v.clnela d« ••ndato por incidência do disposta no art.
S~, Incl.o 11. allnaa Md N

• da Constitulclo Fedaral. eM
.un~lo da dlplo.a~lo do titular •• outro ca~.o cletlvoN

•

RELATORa O~putado VITAL 'no RIGO
PARECERa .ala ·fnco.,at Ib.t lldadt fta t .tutar Idada da .als

da u., aandato público al.tlvo
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2) ••O.JETO DE Ltl'·. 1.153,.. - ilo Sr. Paulo Pai. tlU~

Nell.p'e .obre'. -. f'aculdade da reall%ac:lo de rcunila
.en.al, entre eÍlpregados e re.pwétivo. s tncU'cat'o.... ftO.

4r.Só. da ad.áni.tracl'odi'reta e indireta,·· na.
autartluia., nas f'unda~l~s e eapre.a.' .ob', o'· c'ontr'ole
acionário ou patrl.onlal da ~nllo « nas ••presas
privadas"'.

RELATORI Deputado FERNANDO FREIRE'
PARECER I .ela Inconstitucionalidade

3) E"ENDÀOF'ERECloA'"E" ,a.:EN~RIO AO "&., MR 1.375-A'.1' - tiu~
-dlspre .obre á convoc.'lo'd« autoridade. pela Cl.ar.
dos Deputados;' 'S~nado F.d~ral, ou tlualtlue,. ele sua.
Co.I••'e., ~~r~~nente. ou te.porárla. c dá outra.
provlel'nc la."' •..

• EL~TOR' Deputado JOS.OIRÇEU .
PARECERa pela cOnstltuclonalldada, Jurldlcldade,'tlêftlca

Ic,l.tat Iva ., no .'r Ito~ ..ala aprovac:lo. COM

.ube••nda.

~> PROJETO DE LEI N2 3.764/93 -'do Sr. Elias MUrad que
Hacrescenta § 3Q ao &rt. 77 da Lei nQ 6.015 r ,de 3i de
dezeMbro de 197~r que di~p~~ sobr~ ~s i~glstro~ p~~l)ios
e dá outras providênciasH

•

RELATOR~ Deputado ARMANDO PINHEIRO
PARECER: pela constitucionalidade. Juridicidade. técnica

legislativa e. no Mérito. pala rej~içlo

5> PROJETO DE RESOLUÇIO NQ 166/93 - da Mesa - que #de~ine

os serviços ou atividades essenciais na' Cimara dos
Deputados r para ~ins do disposto no art. 92 r fi 12 22 da
Constituição Federal u

•

RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: pela constitucionalidade. Juridicidade r técnica

legislativa ar no M~rito. pala aprovação. com
emenda.

B - Proposic:ãe••uJ. à aprecia~lo conclusiva palas Co.i.sões.

PRIORIDADE

6) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NR 27~/93 - da Comissão
de Ciincia e Tecnologia. Coa~nica~io e In~orM'tica
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(M~n~agem ng 431/92-PE> ~ que Haprova o,.to que renova a
~on~~$sip' ,outorgad, ~. So~iedade Ridio tMj~s6ra'

Paranaense 6/A~ para explorar .ervi~o de radiodi'usio de
~ons' '€: :.1 ~:~gens (telev:I:~iQ>.' n~' c Idade de Londr i na"
Est ..do' do, Paraná". . , .

, ,

RELATOR' Deputado EDÉSIO PASSOS
PARECER' pela constitucionalidade.

técnica legislativ~

juridicidade

7) PRO~ETO DE DECRETO LEGISLATIVO NQ 278/93 - da Comis~ão

de, Ci,in.c';a" e ,Tec;oologi••.Co",u.nica~ão, ,e Inf'ormática
(Mensagem n2 321/·92-PE> - que '~aprova. o' 'àto que reno'va a
perm i 5são da Rádi o Gua i racá dltGuaraptia";a Ltda":', "para
,~xplorar ~ervi~o de radiodif'uslo sonoia em 'requin~ja
Modulada. na cidade de Guarapuava. Estado doParan'á".'

RELATOR' Deputado AUGUSTO FARIAS
,PA~,ECER:.. p.,l a, ,. ~on~t i t ~c Jana l' í d'ade.

t~crilc~ l~~isl~tiYa

TRA"ITAçaO ORDIN'RIA
, ,

8) p~O~Er~ DE; ,LE;~. ~R '4.176-A/8?·- d,o Sr. ~foberto Bale,stra
-'que "dispae ~obre instinclas recursais no imbito" do
PROAGRO".

RELATOR: Deputado JOSÉ DUTRA
PARECER' pela Inconstitucionalidade

9) PRO~ETO DE LEI NQi.e26-A/91 - ~a Sra. Rita Camata
que "dispõe sobre a particlpa~ão do proprietário do
solo nos resultados da lavra de recursos Minerais".

RELATOR' Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade 'e

técnica legislativa deste e do Substitutivo
adotado na Comissão de Minas e Energia

le> PRO~ETO DE LEI NQ 2.268-A/91 - do Sr. José Fortunati
que "acrescenta parágrafo ao art. 442 da Consollda~ão

das Leis do Trabalho. eM face do art. 72. inciso I. da
Constitui~io Federal".

RELATOR: Deputado MAURiCIO NAJAR
PARECER' pela constitu~ionalidade e injurid'icidade
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11) P.OJETQ DE LEI NR 3.188-A/92 - do Sr. Magalhães
Teixeira - que Hdisp&e sobre a habilita~io de .ai~r de
dezess~is anos para conduzir veículo auto.otor.
vinculando-a à apresenta~ão do título eleitoral H

•

RELATORI Deputado JOSÉ DUTRA
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade. ticnica

legislativa e. no mirito. pela aprova~io

12> PROJETO DE LEI NR 3.283~A/92 - do Sr. Sirgio Arovca
q~e n~ltera dispo.i~lo do art. 867 da Consolida~ão-da~

Leis do Trabalho. aprovado pelo Decreto-lei n2 5.452. de
1º de .aio de 1943H

•

RELATORI Deputado JOSÉ FALClo
PARECERa pela con.tltucionalidad~. juridicidade e

técnica legislativa deste e da emenda da Comissão
de Trabalho

AVISO NQ 15/93

PRAZO PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:

I n í c: i o ~ j. 7 • 0 B • 9 ~l

Tclrmino: 23.08.93
Local: Sala i. Anexo 11
Hor~rio: 9 ~s 12 h e 14 ~s 18:80 h

DA ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE E JURIDICIDADE (ART. 54.R.I.>

1) PROJETO DE LEI Nº 3.107-A/92 - do Senado
n2 30/91) - que u regu lamenta a prc~isslo

e dá outras providanciasN•
(apenso o Projeto de Le~ nQ 1.706/91)

RELATOR: Deputado JOS~ GENOiNO

F<:·:df.·:n\l (PLB
d~: Or·t:rJpti~:;t.:::\

2) PROJETO DE LEI Nº 3.673-B/93.- do Senado ~ederal (PLB
n~ 62/92) .- que Naltera o incisó VI do·art .. , 2~~ da Lf::i
1'19 8.025. de 12 de abril de 1990 N

•

RELATOR: Deputado.SIGMARINGA SEIXAS

DA ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE. JURIDICIDADE E MÉRITO

3) PROJETO DE LEI NQ 1.183~A/91- do Sr. José
Vasconcellos - que Nacresc~nta disposi~ivos

S.,\nt ana
na Lei

de
nQ
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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIEN1"EE MINORIAS

Local: Anexo 11, Sala 13

REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Horário: 10:00H

EXPOSITORES: - Professor FERNANDO LUIZ DIEHL, Presidente da
Associação Brasileira de Oceanografia e Coordenador do
Curso de Oceanografia da Universidade do vale do Ita
jaí-SC;

- Ora. MARíLIA GIOVANETTI DE ALBUQUERQUE, Gerente do
Programa Ciências do Mar da' Secretaria de Coordenação
de Programas do Ministério da Ciência e Tecnologia;

- Professor LUIS ROBERTO TOMMASI, Diretor do Instituto
Oceanográfico da USP;

- Professora NOEMY YAMAGUISHI TOMITA, Presidente do
do Conselho Regional de Biologia - 1~ Região;

- Dra. JUOITH ZUZARTA CORTESÃO, Assessora do Departa
mento de Planejamento do Ministério do Meio Ambiente;

- Professor ANTONIO CARLOS DIEGUES, do Instituto
Oceanográfico da USP e Coordenador do Centro de Cultu
ras Marítimas-CEMAR.
(*) Apresentará resumo d6 Seminário "O Mar como Espa
ço para Exercício da Interdisciplinaridade: da Biolo
gia à Antropologia Marítima" ..

rEMA: Discussão do Projeto de Lei n Q 3.491/93 do Senado
Federal (PL5 n Q 274/91) - que "dispõe sobre o exercí
cio da profissão de oceanógrafo e dá outras providên
cias" .
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AVISO NQ 12/93

Agosto de 1993

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS:

Início: 18.08.93
Término: 24.08.93

Local: ~ala SE-lI, Bloco das Lideranças
Horário:'9 às 12h e 14 às 18h

PROJETO DE LEI NQ 664-A/91 - do Sr. Costa Ferreira - que
"dispõe sobre o reflorestamento das faixas de domínio das
rodovi~s federais."
Apens~do os PIs nQs 1.170/91, 1.250/91 e 1.564/91.
Relator: Deputado CARLOS SCARPELINI

PROJETO DE LEI NQ ,L8()0/91 - do Sr. Luiz Moreira:'" que
"dispõe sobre as tarifas de bilhetes de passagem área."
Relator: Deputado MAURíCIO CALIXTO

PROJETO DE LEI NQ 2.022/91 - do Sr. Eduardo Jorge - que
"dispõe sobre a proibição do uso de marca comercial ou de
fantasia nos produtos farmacêuticos."
Apensado o PL n Q 3.260/92.
Relator: Deputado FÁBIO FELDMANN

PROJETO DE LEI NQ 2. 306-B/91 - do Sr. Antonio Carlos
Mendes Thame -que "dispõe sobre a utilização de papel
reciclado na Administração Pública Federal, direta, indi
reta e fundacional."
Apensado o PI n 2 2.883/92.
Relator: Deputado MÁRIO CHERMONT

PROJETO.DE LEI N2 2.369-A/91 - do Sr. Romel Anísio - que
"estabelece normas e procedimentos gerais para prevenção
do assoreamento dos reservatórios criados pelo barramento
dos cursos d'água."
Relator:Deputado SARNEY FILHO

PROJETO DE LEI N2 3.500/93 - do Sr. José Abrão - que
"altera o artigo' 1 2 da Lei n 2 8.002, de 14 de março de
1990, que 'dispõe sobre a repressão de infrações
atentatórias contra os direitos do consumidor'."
Relatora: Deputada LÚCIA VÂNIA

PROJETO DE LEI N2 3.860/93 _. do Sr. Sérgio Cury - que
"dispçõe sobre a obrigatoriedade de fabricação de tecido e
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calçado do tipo popular, pelas indústrias do ramo, e dá
outras providências."
Relator: Deputado MARCOS MEDRADO

PROJETO DE LEI N2 3.916/93 - do Sr. Saulo Coelho - que
"acrescenta parágrafo único ao artigo 3 2 ,' da Lei ,n Q 7998,
de 11 de janeiro de 1990, para conceder seguro-desemprego
ao pescador durante o defeso da pesca."
Relator: Deputado EDINHO FERRAMENTA

PROjETO DE, LEI ~Q 3'.918/93: .... ,do Sr.' Jacksqn Pereira, - que
"acrescenta parágrafo ao' attigo 1~ do Decreto-lei nQ~261,

de 28 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a sociedades
de capitalização e da outras providências."
Relator: Deputado PAULO DELGADO

PROJETO DE LEI N2 3.927/93 - do Sr. Jackson Pereira'~ que
"altera dispositivo da Lei n 2 8.137, de "27 de dezembro de
1990, para definir como crime· -contra a oteiem tributária a
não exigência de documento fiscal nas compras de mercado-
rias e seryiços." . "
Relator·: Deputado VIRMONDES CRUVINEL

PROJETO DE LEI N2 3.937/93 -do Sr. José Carlos Aleluia 
que "dispõe sobre a. produção de energ:í;a elétric,a, e o
serviço de ", .' tfansmissão associada', realizados. no
território nacional."
Relator: Deputado MAURíCIÓ CALIXTO:

PROJETO DE LEI N2 3.981/93 - do Sr. Eduardo Jorge - que
"dispõe sobre a substituição progressiva da produção e da
comercialização de produtos quecontenha~ asbesto/amianto
e dá outras. providências. "
Relator: Deputado SIDNEY DE MIGUEL

PROJETO DE LEI NQ 4.014/93 - do Sr. Ricardo Moraes - que
"estabelece condiçÕes para a pesca nos· lagos da Bacia
Amazônica e da outras providências."
Relator,: Deputado LUCIANO PIZZATTO

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL
AVISO N2. 10/93

PRAZO PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:

Inicio: 18.08.93
Término: 24.08.93

Local: Sala 19, Anexo II
Horário: 9 às 12 e 14 às 18 h
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1) PROJETO DE LEI NQ 4.000/93 - do Sr. Eduardo Jorge
- que "institui o Serviço Civil Profissional e
dá outras providências".

,RELATOR:, Deputado' WERNER

2) P~OJETO DE LEI 4.012/93 - do Sra. Benedita da
Silva que "au~oriza o Poder Executivo a
instituir, no âmbito do Departamento de Polícia
Federal do Ministério da Justiça, delegacias
especializadas em, crimes raciais 'e dá' outras
providênc i-a:s " .

RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES

COMISSÃO' DE 'EDUCAÇÃO, CUlT,URA
E 'DESPORTO

AVISO NQ 30/93

PRAZO PARA RECEBIMENTO DE DESTAQUES

Inicio: 13/08/93
Término: 19/08/93

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
POR MEMBROS DA COMISSÃO.

Loc,q.l:, ;mexp lI, sala 15
Horário: 9h às 12h e 14h às 18h30

RECEBERÃO DESTAQUES APRESENTADOS

01) PROJETO DE LEI NQ 5.379/90 - do Senado Federal (PLS n Q 304/
89) - que "institui o Dia Nacional de Formação Profissional e
dá outras providências".

RELATOR: Deputado Renildo Calheiros
PARECER: contrário

02) PROJETO DE LEI NQ 623/91 - do Sr. Ubiratan Aguiar - que "es.
tabelece a autonomia das universidades e estabelecimentos
isolados de ensino superior para definir os mecanismos de se
leção de candidatos e dá outras providências". Apenso o PL n Q

1. 805/91.

RELATOR: Deputado Renildo Calheiros
PARECER: pela prejudicialidade do 'PL n Q 623/91 e do de n Q

1.805/91, apensado.

03) PROJETO DE LEI NQ 688/91 '- do Sr. Paulo Ramos - que "classi
fica como Heróis da Resistência Democrática os brasileiros
civis e militares, na forma que especifica".
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RELATOR: Deputado Aécio de Borba
PARECER: contrário

04) PROJETO DE' LEI Ns:! 2.936/92 - do Sr. Mendonça Neto - que "au.:.. ..
toriza a desapropriação e o tombamento,. por necessidade pú
blica, do imóvel em que nasceu Graciliano Ramos, no Estad~

de Alagoas".

RELATOR: Deputado Renildo Calheiros
PARECER: favorável

Oq) PROJETO DE LEI Nl:!3.209/92 ,- da Sr' ,Maria Luiza Fontinelle
- que "institui o Dia Nacional do Economista Doméstico".

RELATORA: Deputada Adelaide Neri
PARECE~: favorável

06) PROJETO DE LEI Nl:l 3.281/92
o dia do técnico' industrial!'~·

do Sr. Hugo Biehl·- que "cria

RELATORA: Deputada Adelaide ~eri

PARECER: favorável' ' .

AVISO Ns:! 31/93

PRAZO PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início: 13/08/93
Término: 1·9/08/93

Local: Anexo 11, sala 15
Horário: 9h às 12h e 14h às 18h30

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR'
MEMBROS DA COMISSÃO.

SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR AO PROJETO DE LEI ,N.s:!
3.760/93 - do Sr. Artur da Távola - que "cria o Dia Nacional da
leitura" •

RELATOR: Deputado José Augusto Curvo
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AVISO Nº 32/93

Agosto de 1'193

PRAZO PARA RECEBIMENTO DE DESTAQUES

Início: 17/08/93
Término: 23/08/93

Local: Anexo 11, sala 15
Horário: 9h às 12h e 14h às 18h30

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO DESTAQUES APRESENTADOS
POR MEMBROS DA COMISSÃO.

01) PROJETO DE LEI Nº 388/91 - do Sr. Mendonça Neto - que "dis
põe sobre benefícios fiscais nas ·áreas. dos impostos sobre
renda e proventos de qualquer natureza, sobre produtos indus
trializados e sobre operações de' crédito, câmbio e seguro, ou
relativas a tít~los ou valores mobiliários, concedidos a em
presas por doações às produções teatrais e cinematográficas,
e dá outras providências".

RELATORA: Deputada Angela Amin
PARECER: contrário

02) PROJETO DE LEI Nº 1.563/91 - do Sr. Victor Faccioni que
"torna obrigatória a integração de idosos aos conselhos das
escolas públicas e particulares e dá outras providências".

RELATOR: Deputado Gilvan Borges
PARECER: favorável, com substitutivo

03) PROJETO DE LEI N2 2.980/92 - do Sr. José Maria Eymael - que
"cria incentivos para o conhecimento de bens e valores
culturais corno previsto no parágrafo 3 2 do artigo 216 da
Constituição Federal".

RELATORA: Deputada Angela Amin
PARECER: favorável

.
04) PROJETO DE LEI NQ 3.186/92 - do Sr. José Fortunati - que

"torna obrigatória a exibição, nas salas de cinema do
Pais, de filmes contendo recomendações sobre à AIDS".

RELATORA: Deputada Angela ·Amin
PARECER: favorável
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AVISO Nº 33/93

PRAZO PARA RECEBIMENTO DE DESTAQUES

Início: 20/08/93
Término: 26/08/93

Local: Anexo 11, sala 15
Horário: 9h às 12h e 14h às 18h30

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ DESTAQUES APRESENTADOS POR
MEMBROS DA COMISSÃO.

PROJETO DE LEI Nº 3.507/93 - do Sr. Mendonça Neto - que "altera
o parágrafo único do artigo 13 do Decreto-Lei nº 236, de 28 de
fevereiro ,de 1967" que "complementa e modi~ica a Lei nº, 4.117, de
27 de agosto de 1962 ". .

RELATOR: Deputado Aécio de Borba
PARECER: favorável

COMISSÃO DE S.EGURIDADE SOCIAL E
·FAMílIA

AVISO·N° 11/93

PRAZO PARA RECEBIMENTO DE E:MENDAS:

Início: 16.08.93
Término: 20.08.93

Local: Sala 9, Anexo 11
Horário: 9:30 às 12h 'e 14:30 às 18h

Projeto de Lei nO 3.623/93 • da Sra. Benedita da Silva - que "estabelece regras
para a doação e extirpação de órgãos, tecidos e partes do corpo humano, para fins
de transplantes, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado GERALDO ALCKMIN FILHO

Projeto de Lei nO 3.647/93 • do Sr. Antonio Faleiros - que "altera a redação dos
artigos 3°, 4° e 22 da Lei nO 5.292, de 8 de junho de 1967, incluindo o
aproveitamento dos médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários-MFDV,
excedentes em Estágio Profission~1 Civil, realizado em organizações oficiais de
saúde do SUS e dá outras providências".
RELATOR: Deputado GERALDO ALCKMIN FILHO
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Projeto de Lei nO 3.770/93 - do Senado Federal (PLS 339/91) - que "dispõe sobre
o registro, nos documentos de identidade, da opção pela doação "post-mortem" de
tecidos, órgãos ou partes do corpo humano para fins de transplante".
RELATOR: Deputado GERALDO ALCKMIN FILHO

Projeto de Lei nO 4.008/93 - do Sr. José Santana de Vasconcellos - que "dispõe
sobre a criação do Serviço Social e de Aprendizagem do Transporte - SESAT, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado GENÉSIO BERNARDINO

A PROPOSTA ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO AO SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO
RELATOR

Projeto de Lei nO 1.523/91 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "acrescenta
dispositivo ao artigo 389 ~a Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado JOAO PAULO

OBS: As emendas só serão aceitas em formulários próprios, à disposição na
Secretaria da Comissão.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE

ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Local: Sala lI, Anexo 11

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Horário: 10h

TEMA: Sistema de Informática na CEF e DATAMEC e os
Reflexos nos Processamentos das Informações do
FGTS, do Seguro Desemp~ego, da Contribuição
Sindical e do Fundo de Amparo ao Trabalhador/FAT.

CONVIDADOS:
Presidente da CEF, Danilo de Castro e Presidente interino
da DATAMEC, Álvaro Adolfo.
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COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Local: Sala 12 - Anexo II

PAUTA Nº 20/93

REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Horário: 10h

Convidado: JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO
Presidente da Associação Nacional das Empresas de
Transportes Rodoviários Inter-estaduais e Interna
cionais de Passageiros.

Tema: "Planilhas e parãmetros tarifários utilizados nos
transportes rodoviários inter-estaduais e inter-
nacionais de passageiros".

AVISO N° 06/93
PRAZO PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
Início: 20/08/93
Término: 26/08/93

Local: sala 12 - Anexo 11
Horário: 09 às 12 e 14 às 18h

OBS: A proposição abaixo somente receberá emendas apresentadas, em
formulários próprios, por membros deste Órgão Técnico.

A cópia do processo e os formulários encontram-se à disposição na
Secretaria da Comissão.

1) SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR AO PROJETO DE LEI N° 368/91 
do Sr. JOSÉ LOURENÇO - que "dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação,
nos veículos de transporte coletivo interestaduais· e intermunicipais, de
dispositivo eletrônico de segurança."

RELATOR: Deputado Mário Martins

COMISSÕES ESPECIAIS

COMIssAo ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E EMITIR PARECER AO PRO

JETO DE LEI N9 3.710/93, QUE INSTITUI ~ CODIGO DE TRÂNSITO BRA

SILEIRO, E SEU APENSADO, PROJETO DE LEI N9 3.684/93.

Lóca1: Sala n9 15, Anexo II Horàrio: 10 h
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PAUTA: Reunião de AUDI~NCIA PÚBLICA, com a particpação de re

presentantes das seguintes entidades:

- SECRETARIA DE TRÂNSITO DO MINISTERIO DA JUSTIÇA;

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS DEPARTAMENTOS DE TRÂNSITO;

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS DEPARTAMENTOS DE ESTRADAS
DE RODAGEM;

- CONSELHO NACIONAL DE 'COMANDANTES DE POLíCIAS MILITA
RES;

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSICÓLOGOS DE TRÂNSITO;

_ CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS DELEGADOS DE POLIcIA.
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'COMISSÂO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E EMITIR PARECER AO PRO
JETO DE LEI N9 3.710/93, QUE INSTITUI O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRA
SILEIRO, E SEU APENSADO, PROJETO DE LEI N9 3.684/93.

AVISO N9 01/93

PRAZO PARA RECEBIMENTO DE

Início: 20.08.93

Término: 03.09.93

EMENDAS:

Local : Sala 10, Anexo II - Mezanirx>

Horário: 9h às l2h e l4h às l8h

PROJETO DE LEI N9 3.710/93 - do Poder Executivo - que "insti

tui o Código de Trânsito Brasileiro". (Apenso: PL 3.684/93).

RELATOR: Deputado BETO MANSUR
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COMISSÕES PARLAMENTARES DE
'INQUÉRITO

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTI
GAR A SITUAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO

Local: Brasília-DF

Pauta: Diligência em penitenciárias de Brasília.

Horário: de 8 às 12 horas

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A FINALIDADE DE
INVESTIGAR CRIMES DE npISTOLAGEMIt NAS REGIÕES CENTRO
OESTE E NORTE, ESPECIALMENTE NA CHAMADA ÁREA DO "BICO
DO PAPAGAIO"

Local: Sala 5 - Anexo :JI· Horário: 9h30min

Pauta: Tomada de depoimento dos S~nhoresLuis Carlos Machado. Prefeito do
Município de Porto Alegre do Norte, Mat~ Grosso; Dr. Cícero Borges Bordalo
Júnior. Secretário de Justiça do Estado do A1J1apá; Dr. Aníbal Barcellos, Gover
nador do Estado do Amapá; Dona Maria Baf(:éU9~., Primeira-Dama do Estado
do Amapá; Dr. Antonio Pereira de Almeida Filho. Procurador-Geral de Justiça
do Estado do Amapá.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTI
GAR DENÚNCIAS DE CONTRABANDO DE RECURSOS MINERAIS,
MONOPóLIO DE MINERADORAS SOBRE O SUBSOLO, CONSTRUÇÃO
DE AEROPORTOS CLANDESTINOS E DESTRUIÇÃO DO MEIO AMBIEN
TE

Local: a confirmar Horário: 10 horas

Pauta: Tomada de depoimento do Dr. Osiris de Azevedo Lopes Filho, Secretário
da Receita Federal .

(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 17 minutos.)





EDMAR MOREIRA (PRN)

FRANCISCO COELHO (PFL)

JOÃO TEIXEIRA (PL)

ALCIDES MODESTO (PT)

Suplentes:

MESA --,

(Biênio 1993/94)
1° Secretário:

WILSON CAMPOS (PMDB)

2° Secretário:
CARDOSO ALVES (PTB)

3° Secretário:

AÉCIO NEVES (PSDB)
4° Secretário:
B. SÁ (PP)

Presidente:
INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL)

1° Vice-Presidente:
ADYLSON MOTTA (PDS)

1° Vice-Presidente:

FERNANDO LYRA (PDT)

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS UDERANÇAS
NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Vice-Lfderes:

BLOCO PARLAMENTAR
(PFLIPTB/PSC/PRS)

Lfder: LUÍS EDUARDO

Germano Rigotto

João Almeida
João Henrique

João Thomé

Neuto do Conto

Roberto Valadão
zaire Rezende

PARTIDO PROGRESSISTA REPORMADOR

PPR

lider: JOSÉ unz MAIA

Nelson Marquezel1i
Arolde de Oliveira
Antônio Holanda
Antonio dos Santos
Átila T-ins
Carlos Kayath
Efraim Morais
Eraldo Tinoco
Gastone Righ
Jesus Tajra
José Carlos Aleluia
José Múcio Monteiro

Sarney Pilho
Maurício Calixto

Messias Góis
Nelson Morro

Nelson Trad
Ney Lopcs

Paes Landim
Paulo T-Íma

Roherto Jefferson
Roherto Magalhães

Rodrigues Palma
Ronaldo Caiado

Vice-lideres:

Gerson Pers

Aécio de Borha

Amaral Netto
José l..ourenço

Roherto Campos
Armando Pinheiro
Jonival Lucas

Eraldo Trindade

Fernando Freire

Paulo Duarte

Victor Faccioni

Marcelino Romano
Basilio Vilani

José TlJi7 Clerot
José Maranhão

José Thomaz Nonô

Manoel Moreira

Maurílio Ferreira Lima

PARTIDO DA SOCIOAL DFMOCRACIA BRASTI.EIR

PSDB

lider: JOSÉ SERRA

PARTlDO DO MOVTMPNTO
DPMOCRÁTK'O BRAsn P.TRO

PMDB

Lfder: GPNPBAT DO CORRPTA

Vice-lideres:
Cid Carvalho

Chico Amaral

Euler Riheiro

Fernando Diniz

Geddel Vieira Lima

Vice-lideres:

Sigmaringa Seixas

Flávio Arns

Adroaldo Streck

Artur da Távola

Jabes Ribeiro

1\1~roni Torgan
Geraldo alckimin Filho

Luiz Máximo



PARTIDO POPULAR

PP

I1der: SAI.ATIEL CARVALHO

Vice-lideres:

Nan Souza
Mário C'hermont
José ünhares
Benedito Domingos

Valdenor Guedes
Pedro Valadares

Marcelo Luz
José Maria Fymael

PARTIDO LIBERAL

PL
lider: VALDEMAR COSTA NETO

Vice-lideres:
José Santos Neves Getúlio Neiva
João Teixeira

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

PSB
lider: MIGUEL ARRAES

Líder: I uiz Salomão

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA

PDT

PARTIDO DA RECONSTRUÇÃO NACIONAL

PRN

I1der: JOSÉ CARLOS VASCONC'ELLOS

PARTIDO DO TRABALHADOR

PT

lidero VLADIMIR PALMEIRA

Vice-lideres:

Ernesto Gradella

LIDERANÇA DO GOVERNO

I1der: ROBERTO FREIRE

PSTU

Vice-lideres:
Édison Fidélis
PARÁGRAFO 4°, ART. 9° R.I.

PPS

PV

Regina Gordilho

PRONA

Sidney de Miguel

Líder:Onaireves Moura

Vice-I1deres:
Luiz Piauhylino (lo Vice) José Carlos Sabóia

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
PCdoB

I1der: ALDO REBELO
Vice-lideres:
Sérgio Miranda

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
PSD

José Fortunatti
Hélio Bicudo

Edésio Passos

Giovanni Queiroz
Paulo Ramos

Benedito de Figueiredo
Edi Siliprandi

Vice-lideres:

Miro Teixeira (l ° Vice)
Wilson MulIer
Mendonça Neto
Beto Mansur

José direeu (lo Vice)
Jaques Wagner
Valdir Ganzer
Maria Laura

Vice-lideres:

Odelmo Leão (1 ° Vice)
Elísio Curvo .

Maviael Cavalcanti
Tony (leI

Vice-lideres:

Uhiratan Aguiar
Roseana Sarney
João Almeida

Raul Belém
Moroni targan



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA .
PT

E POÚTICA RURAL Titulares Suplentes

Adão Pretto Alcides Modesto

Presidente: Romel Aní.<;io (PRN) Luci Choinaki José Cicote

10 Vice-Presidente: (PRN) Augustinho Freitas (PTB) Pedro lbnelli Tilden Santiago

2° Vice-Presidente: Fáhio Meirelles (POS) Valdir Ganzer

30 Vice-Presidente: Joni Varisco (PMDB) PP

PMDB Titulares Suplentes

Titulares Suplentes Osvaldo Reis Delcino Tavares

Dejandir Dalpasquale Adelaide Neri
Pedro Abrão Pedro Valadares

Oerval de Paiva Antonio Barhara
Vadão Gomes Reditário Cassol

Freire Júnior Ilílário Braun
Hélio Rosas Neuto de Conto
Ivo Mainardi Roherto Rollemherg Titulares Suplentes

João Thomé Virmondes Cruvinel
Augustinho Freitas Nelson Marquezelli

Joni Varisco
José Belato

Etevaldo Gras.';i de Menezes Raquel Cândido

Moacir Micheletto Roberto Torres Wilson Cunha

Odacir Klein PRN
Valdir Colato

PFL
Titulares Suplentes

Titulares Suplentes
Romel Anfsio Odelmo Leão
Tadashi Kuriki Otto Cunha

Adauto Pereira Antônio Ueno
PL

Iberê Ferreira Camilo Machado
Ivandro Cunha J ima (PMOB) Fátima Pelaes TItular Suplente
Jonas PinheIro Itsuo Takavama
Osvaldo Coelho Jorge Khoury Getúlio Neiva
Paulo Romano Lael Varella
Ronaldo Caiado Leur Lomanto PSB
Waldir Guerra Osório Adriano

TitularPascoal Novaes Suplente

PPR Álvaro Riheiro Sérgio Guerra

Titulares Suplentes PCdoB

Amo Magarinos Aécio de Borha Titular Suplente
Avelino Costa Carlos A7amhuja

Sérgio MirandaFábio Meirelles Daniel Silva
Leomar Quintanilha Roberto Balestra PSD
Hugo Biehl Fetter .Júnior
Osvaldo Bender Maria Valadão Titular Suplente
Vasco Furlan Paulo Mourão

Edison Fidelis Cleto Falcão
PDT

PSC
Titulares Suplentes

Aldo Pinto Aroldo Goes Titular Suplente

Giovanni Queiroz Beraldo Boaventura T.uiz Dantas Antônio Holanda
Laerte Bastos Dércío Knop
Luiz Girão Junot Ahi-Ramia PRS

PSDB Titular Suplente

Titulares Suplentes José Aldo Israel Pinheiro

Felipe Mendes (PPR) Adroaldo Streck Secretário: José Maria de Andrade C-ardova
Luiz Soyer (PMDB) Antonio Faleiros Ramal: 6978/6979/6981
Mauro Sampaio Edmundo Galdino Reunião: 4"s e 5"s feiras -10:00 - Sala 212
Wilson Moreira Jabes Ribeiro (Bloco das Lideranças)



COMISSÃO DE C~NCIAE TECNOLOGIA, PT
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA TItulares Suplentes

Presidente: Maluly Netto (PF!.) Irma Passoni Florestan Fernandes
1° Vice-Presidente: Etevaldo Nogueira (PFL) Lourival Freitas Geddel Vieira Lima (PMDB)
2° Vice-Presidente: Pinheiro Landim (PMDB) Manoel Moreira (PMDI3) Luiz Gushiken
3° Vice-Presidente: Vivaldo Barhosa (PDT) Tilden Santiago Ricardo Moraes

PMDB
PP

TItulares Suplentes
TItulares Suplentes

Airton Sandoval Hélio Rosas Carlos Roherto Massa Carlos Scarpelini

Alof..,io Vasconcelos Ihsen Pinheiro Pinga-Fogo de Oliveira Francisco Silva

Aluízio Alves Ivandro Cunha I.ima Valdenor Guedes Sérgio Spada

Domingos Juvenil João Almeida PTB
Eliel Rodrigues João Henrique
Henrique Eduardo Alves José Augusto Curvo TItulares Suplentes
Laprovita Vieira I..aire Rosado
Nelson Proença Pedro Irujo Luiz Moreira A1dir Cabral

Pinheiro Landim Zaire Rezende Matheus Iensen Gastone Righi

Roberto Valadão 2 Vagas Paulo I1eslander José Elias

Walter Nory PRN
PFL TItulares Suplentes

TItulares Suplentes Fausto Rocha Aroldo Cedraz
Ângelo Magalhães Antonio dos Santos José Carlos Vasconcellos Tadashi Kuriki
Arolde de Oliveira César Bandeira
Etevaldo Nogueira Eduardo Martins PL

Humberto Souto Gilson Machado TItulares Suplentes
Jose Jorge Ivânio Guerra
Jose Mendonça Be7erra Jerônimo Reis Ribeiro Tavares Flávio Rocha
Luiz Viana Neto José Reinaldo Valdemar Costa Neto Jones Santos Neves
Maluly Neto Luciano Pinatto
Werner Wanderer Ruhen Bento PSB

PPR TItular Suplente

TItulares Suplentes
Ariosto Holanda Uldurieo Pinto

Jarvis Gaidzinski Amo Magarinos PCdoB

José Diogo Carlos VirgOio TItular Suplente
José Teles Celso Bernardi
Paulo Duarte Gerson Peres Flávio Derzi (PP) Vadão Gomes (PP)
Roberto Campos Luciano de Castro
Samir Tannus Pratini de Moraes PSD

Avenir Rosas (PP)
Titular Suplente

PDT
TItulares Suplentes Onaireves Moura Paulo de Almeida

Beto Mansur Beth Azize PSC
Edson Silva Cidinha Campos

TItular SuplenteFlio Dalla-Vecchia Edi Siliprandi
José Vicente Brizola Waldir Pires César Souza (PFL)

PSDB Secretária: Maria Ivone do Espírito Santo
TItulares Suplentes Ramal: 6906/6907/6908/6910

Álvaro Pereira Deni Schwartz Reunião: 4"8 feiras - 10:00 - Plenário sala 10.

José Abrão Flávio Aros
Koyu Iha Lé7io Sathler
Paulo Silva Luiz Pontes



COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO PSDB

E JUSTIÇA E DE REDAÇAO TItulares Suplentes

Helvécio Castel10 João Faustino
T.uiz Máximo Jorge Uequed

Presidente: José Dutra (PMDB) Moroni Torgan Mauro Sampaio
1° Vice-Presidente: José Thomaz Nonô (PMDB) Sigmaringa Seixas Paulo Silv?
2° Vice-Presidente: Jesus Tajra (PFl) PT
3° Vicé-Presidente: Sigmaringa Seixas (PSDB)

TItulares Suplentes

P'désio Passos Agostinho Valente
PMDB José Dirceu Jaques Wagner

TItulares Suplentes José Genoíno Maria Laura

Ary Kara Armando Viola
Hélio Bicudo Pedro Tonelli

João Natal Chico Amaral PP
José Dutra Felipe Ncri TItulares Suplentes
José Luiz ('lerot Nícias Ribciro
José Thomaz Nonô Valter Pereira Benedito Domingos Mário Chermont

Maurici Mariano 6 Vagas João de Deus Antunes (PPR)

Mendes Riheiro Reditário Cassai Mário de Oliveira

Nelson Jobim Ernani Viana

NiL'>On Gibson PIB
Roberto Rol1emherg TItulares Suplentes
Tarcisio Delgado

Gastone Righi Antonio Morimoto
PFL Mt:ndes Botclho Carlos Kayath

TItulares Suplentes
Nelson. Trad Roberto Jefferson

PRN
Antônio dos Santos Átila T.ins TItulares Suplentes
Jesus Tajra Everaldo de Oliveir-a
Maurício Najar Jofran Frejat Raul Belém Cleonâncio Fonseca

Messias Gois José Falcão Tony Gel Heitor Franco

Ney l.opes Maluly Neto PL
Paes Landim Maurício Calixto TItulares Suplentes
Roherto Magalhães Nelson Morro
Tourinho Dantas Ricardo Murad Rohson Tuma Getúlio Neiva

Vilmar Rocha Ruhem Medina PSB

PPR TItular Suplente

TItulares Suplentes
Roherto Franca Luiz Piauhylino

PCdoB
Fernando Diniz (PMDB) Armando Pinheiro TItular Suplente
Gerson Peres Fernando Carrioo
Ihrahim Ahi-ackel Fernando Freire Haroldo Lima Sérgio Miranda

José Maria Eymaiel Jair Bolsonaro PSD
Nestor Duarte (PMDB) Jairo Azi TItular Suplente
Osvaldo Melo Francisco Fvangelista
Paulo Mourão Vitória Malta Irani Barhosa Édison Fidelis

Prisco Viana 1 vaga PSC

PDT TItular S.,!plente

TItulares Suplentes
Augusto Farias Luiz Dantas
Secretário: Luiz Henrique Cascelli de Azevedo

Benedito de Figueiredo Beth Azize Ramal: 6922 a 6925

Dércio Knop Eden Pedroso Reunião: 3"s, 4"s e S"s feiras - 10:00 Plenário, sala 1

Sérgio Cury T.iherato Caboclo
Vital do Rego Mendonça Neto
Wilson Mül1er Paulo Portugal



COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PSB
MEIO AMBIENIE E MINORIAS lltular Suplente

Presidente: Marco Penaforte (PSDB)
Nobel Moura (PP) Salatiel C-arvalho CPP)

I" Vice-Presidente: I uciano Pizzatto (PFL) PPS
2° Vice-Presidente: Maurício Calixto (PFL) lltular Suplente

3° Vice-Presidente: Carlos Scarpelini (PP) Roherto Freire Augusto Carvalho

PMDB PV

TItulares Suplentes TItular Suplente

Antonio dc Jcsus Rita Camata
Sidney de Miguel Roberto França (PSB)

l.úcia Vânia (PP) Valdir Colatto Sccretário: Aurenilton Araruna de Almeida

Tuga Angerami (PSDB) 3 Vagas Ramal: 6Q10/ó93l

Virmondcs Cruvinel Rcunião: 4"s feiras, 9:30 - Sala 1B (Bloco das Lideranças)

Zila Bczerra COMISSÃO DE ECONOMIA,

PFL INDÚSTRIA E COMÉRCIO

lltulares Suplentes Prcsidente: Márcia Cihilis Viana (PDl)

I.uciano Pizzatto Evaldo Gonçalves I° Vice-Presidente: Max Rosenmann (pDl)
2° Vice-Presidente: Vittorio Medioli (PSDB)

Maurício CalL'<to Luiz Viana Neto 3° Vice-Presidente: Eraldo Tinoco (PFL)
Orlando Bezerra Sarney Filho PMDB
I Vaga 1 Vaga TItulares Suplentes

PPR Antonio Barhara Adilson Maluf
... lltulares Suplentes· Cid Carvalho Aluizio Alves

Amaral Netto Avelino Costa
Fclipe Neri Ariosto Holanda (PSP)
Gonzaga Mota Freire Júnior

Marcos Medrado Pedro Novaes Israel Pinheiro (PRS) Germano Rigoto
2 Vagas Paulo Duarte João Fagundes Luiz Roberto Ponte

Célia Mcndcs Luiz Piauhylino (PSB) 1 Vaga

PDT PFL
TItulares Suplentes 'TItulares Suplentes

Aroldo Ooes Edson Silva
Darci Coelho Adauto 'Pereira
Fraldo Tinoeo Arolde de Oliveira

I vaga I.aerte Bastos Gilson Machado Jonas Pinheiro
PSDB José Carlos Aleluia José Jorge

TItulares Suplentes
José Múcio Monteiro José Mendonça Bezerra
Osório Adriano Reinhold Stephanes

FábiO Feldmann Elias Murad PPR
Marco Penaforte Geraldo AlCKmin Filho TItulares Suplentes

PT Fetter Júnior Delfim Netto

TItulares Suplentes I uciano de Castro Basílio Villani
Mauro Borges Paulo Mandarino

Edinho fcrramenta Benedita dn Silva Pedro Pavão Roherto Campos
Paulo Dclgado José Fortunati PDT

PP 1itulares Suplentes
TItulares Suplentes Márcin Cihilis Viana Giovanni Queiroz

Carlos Scarpelini Benedito Domingos Marino Clinger Mendonça Neto

Mário Chcrmont Nan Souza Max Rosenmann Paulo Ramos

PTB PSDB
TItular Suplente TItulares Suplentes

Mauro fecury Hilário Coimhra Vittorio Medioli Jackson Pereira
Saulo Coelho Koyu Iha

PRN PT
TItular Suplente TItulares Suplentes
Fuclydes Mello Ramalho l.eite (PPR) Cyro Garcia Aloízio Mercadante

PL Ruhem Mcdina (PFL)

TItular Suplente PP

Socorro Gomes (PC do fi) João Tcixcira
1itulares Suplentes
Renato Johnsson Luiz Carlos Hauly
Pmani Viana Pedro Abrâo



Titulares Suplentes

Edson Menezes Silva

Secretário: José Roherto Nasser
Ramal: 7024 a 7026
Reunião: 4"s feiras - Io:00 - Plenário 209 (Bloco das I .ideranças

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Ângela Amin (POS)
lo Vice-Presidente: Celso Bernardi (PDS)
20 Vice-Presidente: .Toão Henrique (PMOB)
3° Vice-Presidente: Roherto Balestra (PDC)

PMDB

PI'B
TItulares Suplentes
João Mendes FeIO. Mendonça
Rodrigues Palma Roherto Torres

PRN
TItular Suplente
Maviael Cavalcanti Raul Belém
José Burnett Romel Aní.'>io

PL
TItular Suplente

Jones Santos Neves Ayres da Cunha

PSB
TItular Suplente
Pratini de Moraes (PPR) 1 vaga

pedoB

Suplente

Sérgio Arouca

Suplentes
2 Vagas

Suplentes

I.ourival Freitas
Paulo Delgado

Suplentes

Costa Ferreira

Suplentes
José Abrão

Artur da Távola

Suplentes
Adilson Maluf

Gonzaga Mota
Jose Geraldo
Nelson Jobim
Odacir Klein

Pinheiro Landim
1 Vaga

Suplente

Welinton Fagundes

Suplentes
Gustavo Krause

José Carlos Aleluia
Luf.,> Eduardo

Roherto Magalhã::;~

Simão Ses.'>hTI
Vilmar Rocha

Suplentes
Wagner do Nascimento

PFL

PSDB

PPS

PRN

PP

PT

PL

PTB

TItular
Maria Valadão (POS)
Secretário: Ronaldo· Alves da Silva
Ramal: 6903/6lJ05/701 0/7013
Reunião: 4"s feiras, 10:00 - Plenário, sala 15

COMISSÃO DE FINANÇAS
E TRIBUTAÇÃO

Presidente: Manoel C.astro (PFL)
10 Vice-Presidente: Jackson Pereira (PSDB)
20 Vice-Presidente: Geddel Vieira Lima (PMDB)
3° Vice-Presidente: Carlos Kayath (PTB)

PMDB

TItular

Álvaro Valle

TItulares
Flávio Arns
Osmânio Pereira

TItulares
Fábio Raunheiti
Ronivon Santiago (PPR)

TItulares
Florestan Fernandes
José Fortunatti

TItulares

Renildo Calheiros (PC do B)
Salatiel Carvalho

TItulares
Benito Gama
João Carlos Bacelar (pSC)
José Falcão
Manoel Castro
Mussa Demes
Ricardo Fiúza

TItulares
'li Gomes da Rocha

TItulares
Gedel Vieira
Germano Rigotto
ITaley Margon
José Lourenço (PPR)
Luiz Roberto Ponte
Pedro Novais (PPR)
Sérgio Naya

Suplentes

Carlos T.upi
Vital do Rego

Suplentes

Darcy Coelho
Eraldo Tinoco

Osvaldo Coelho
Paulo I.ima

Paulo Romano

Suplentes

João Alves
João Tota

Vasco Furlan
Pauderney Avelino

Suplentes
Henrique Eduardo i\lves

José I.uiz Clerot
Sergio Ferrara

PFL

PDT

PPR

TItulares
Ézio Ferreira
Marilu Guimarães
Orlando Pacheco
2 Vagas

TItulares
Adelaide Neri
Gilvan Borges
João Henrique
José Augusto Curvo
Ubiratan Aguiar

TItulares
Aécio de Borba
Ângela Amin
Celso Bernardi
Roberto Balestra

TItulares

Lucia Braga
Paulo Ramos



PPR PMDB

TItulares Suplentes TItulares Suplentes

Delfim Netto Fernando Dini7 Marcelo Barbieri C-arlos Nelson

Basílio Villani Fernando freire Marcos I,ima João Fagundes

Francisco Dornelles Roberto Campos Neuto de Conto Jorio de Barros

Paulo Mandarino José Maria Pymaiel' Paulo Titan 2 Vagas
Sérgio Barcellos (PrI,)

PDT PFL
TItulares Suplentes TItulares Suplentes
Eden Pedroso Carlos I\lberto Campista I\racely de Paula
Luiz Salomão Clovis Assis José Santana de Vasconcellos Alaeid Nunes
Sergio Gaudenzi Dercio Knop Murilo Pinheiro Aracely de Paula

PSDB Pascoal Novaes Vicente Fialho

TItulares Suplentes
Ruben Bento Werner Wanderer

Jackson Pereira Moroni Torgan
PPR

José Ambal Sérgio Machado TItulares Suplentes
José Serra Wilson Moreira Carlos Azambuja Fábio Meirelles

PT Júlio Cabral (1'1') Francisco Diógenes

TItulares Suplentes
Vitório Malta Victor Faccioni
1 Vaga Leomar Quintanilha

I\loízio Mercadante José Dirceu PDT
Vladimir Palmeira Valdir Ganzer

PP TItulares Suplentes

TItulares Suplentes Edi Siliprandi Aldo Pinto

Luiz Carlos Hauly Júlio Cabral
Paulo Portugal Valdomiro Lima

Francisco Silva Flávio Derzi PSDB

PTB TItulares Suplentes

TItulares Suplentes I\droaldo Streck Álvaro Pereira
João Faustino José Serra

Carlos Kayath Mauro Fecury
PTFélix Mendonça João Mendes

PRN TItulares Suplentes

TItulares Suplentes Agostinho Valente Adão Pretto
Alcides Modesto Edinho Ferramenta

Otto Cunha Maviael Cavalcanti PP
Wagner do Nascimento Paulo Octávio

TItulares Suplentes
PL

I\lberto Haddad José Felinto
TItular Suplente Carlos Camurça Nobel Moura
Flávio Rocha Robson Tuma PTB

PSB TItular Suplente

Titular Suplente 1 Vaga Alceste Almeida

Sérgio Guerra I Vaga PRN

Secretária: Maria I.inda Magalhães Titular Suplente

Ramal: ()95W6960!69gy Elísio Curvo Zé Gomes da Rocha
Reunião: 4"s feiras. 10:00 - Plenário, 8<'1la 5

PL

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA TItular Suplente

João Teixeira Diogo Nomura
Presidente: Alberto Haddad (PP)

PRONA10 Vice-Presidente: Carlos Camurça (1'1')
2° Vice-Presidente: Neuto de Conto (PMDB) TItular Suplente
3" Vice-Presidente: Flísio Curvo (PRN) 1 Vaga 1 Vaga

Secretária: Maria Punice Vilas Boas
Ramal: 6944/6946
Reunião: 4"s feiras -10:00 - Plenário, sala 21



Secretária: Andreia Maura Versiani de Miranda
Ramal: 61)93 a 6()(Jó
Reuniões: 33s, 43s e S3S feiras, 10:00 - Plenário, sala 2

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

T.eopoldo Bes.'lone João Maia
Pedro Valadares Marcelo Luz

P1B

TItulares Suplentes

Alceste Almeida Nelson Trade
Annihal Teixeira Rodrigues Palma

PRN

TItulares Suplentes

Aroldo Cedraz Edmar Rocha
Paulo Octávio Fausto Rocha

PL

TItular Suplente

Diogo Nomura Álvaro Valle

PSB

TItular Suplente

Miguel Arraes José Carlos Sabóia

PCdoB

,TItular Suplente

Welinton Fagundes (PL) 1 Vaga

PSD

TItular Suplente

Cleto Falcão Onaireves Moura

PRONA

TItulares Suplentes
Regina Gordilho

Presidente: Maurilio Ferreira lima (PMDB)
I" Vice-Presidente: I:uler Riheiro (I'MDB)
2" Vicc-l're:mlcl1tc: lvünio (;uerm (PFI ,)
1" Vice-Presidente: I!du'líUO Jorge ("T)

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES

Presidente: Ihsen Pinheiro (PMDB)
10 Vice-Presidente: Neif .Tahur (PMDB)
2° Vice-Presidente: Sarney Filho (PFL)
3° Vice-Presidente: Victor Faccioni (PDS)

PMDB

TItulares Suplentes

Genehaldo Correia Efraim Morais (PFT.)
Genésio Bernardino Luiz Soyer
Hermínio Calvinho Maurilio Ferreira I.ima
Ibsen Pinheiro Murilo Rezende
.Tório de Barros Nestor Duarte
Luiz Henrique Zila Bezerra
Mauri Sergio 2 Vagas
Neif Jabur

PFL

TItulares Suplentes

Antonio Ueno Ângelo Magalhães
Átila Lins Benito Gama
Evaldo Gonçalves Jesus Tajra
.Terônimo Reis Messias Góis
teur I.omanto Ney Lopes
Nelson Morro Paes Tandim
Sarney Filho Tourinho Dantas

PPR

TItulares Suplentes

Fernando Freire Djenal Gonçalves
Francisco Diógenes José Lourenço
Pauderney Avelino Jose Maria Eymael
Ruherval Piloto José Teles
Victor Faccioni Osvaldo Melo

PDT

TItulares Suplentes

Edesio Frias Amaury Müller
Mendonça Neto Miro TelXelnl
Waldir Pires Sergio ( 'ury

PSDB

Titulares Suplentes

I\rt ur 1I~1 1'~lv()la .f~lyml' S~lI1tal1a

Jorge llequl'd José: 1\l1lhal
I Uli' "()l1les Ros(' de I:reltas

PT

'lítulares Suplentes

I
Ikl1l:tll\;\ d;1 --;:1\:\ hlu;Il\lo 1()f~1:

llarnllln \:i1'('1I:t lll'!lo Illl'ullo
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PP
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I: ~ ,.',; . i ~. (: (-I: I \11'<:1 I,; 1I "I; ""!
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:

Titulares

/\rmando ('osla
I 'uler Rlhelro
Jorge Tadeu Mud:llcn
1\1:Iunl1o l'em'lra lima
Nlllon Ij;uano
( ll:\\() (';I1Ill'ln)~

1';1l1111 f\illvae'
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PFL PRS

TItulares Suplentes TItular 'Suplente

Everaldo de Oliveira George Takimoto Valter Pereira (PMDB) José Ulisses de Oliveira
Fátima Pelaes Iberê Ferreira

Secretária: Maria In~s de Bessa Lins
Ivânio Guerra Jairo Carneiro
Jofran Frejat Marilu Guimarães Ramal: 701 Ra 7021

Laire Rosado (PMDB) Maurici Mariano (PMDB) Reunião: 4"8 feiras, 10:00 - Plenário, saIa 10.

Pedro Corrêa Maurício Najar COMISSÃO DE TRABALHO,
Reinhold Stephanes Orlando Bezerra DE ADMINISTRAÇÃO E
Rivaldo Medeiros Ronaldo Caiado

PDS SERVIÇO púBuco
TItulares Suplentes
Célia Mendes Eraldo Trindade Presidente: Paulo Paim (PT)
Chafic Farhat João Rodolfo 1° Vice-Presidente: Paulo Rocha (PT)
Djenal Gonçalves) José Em'dio
Geraldo Alckmin Filho (PSDB) Ronivon Santiago

2° Vice-Presidente: Amaury Müller (PDT)

Waldomiro Fioravante (PT)
3° Vice-Presidente: Nelson Marquezelli (PTB)

PDT PMDB
TItulares Suplentes

TItulares Suplentes
Cidinha Campos Giovanni Queiroz
Clovis Assis Lucia Braga Adilson Maluf Edson M. da Silva (pC do B)

Liherato Cahoclo Paulo Portugal Aldo Rehelo (PC do B) Haroldo Sahóia (PT)

Marino C1inger Sergio (}audenzi Chico Amaral Hermínio Calvino

PSDB Luiz Carlos Santos João Natal

TItulares Suplentes
Maria I.aura (PT) Nilson Gibson
7nire Rezende 1 Vaga

Antônio Faleiros Luiz Máximo PFL
Elias Murad Osmânio Pereira
Ubaldo Dantas Tuga Angerami TItulares .Suplentes

PT Jaques Wagner (PT) Ciro Nogueira

TItulares Suplentes José Cicote (PT) Sérgio Barcellos

Eduardo Jorge Chico Vigilante I.uis Eduardo Waldomiro Fioravante (PT)

João Paulo Paulo Paim PDS

Paulo Bernardo Paulo Rocha TItulares Suplentes
PP José Carlos Sabóia (PSB)

TItulares Suplentes Raquel Clmdido Miguel Arraes (PSB)

Delcino Tavares Carlos Camurça
1 Vaga

José I.inhares Pinga-Fogo de Oliveira PDT

1 Vaga Renato Johnsson TItulares Suplentes

P1B Amaury Müller Benedito de Figueiredo

TItulares Suplentes Carlos Alberto Campista Wilson Müller

Roberto Jefferson Matheus Iensen
PSDB

Sérgio Arouca
TItulares Suplentes

PRN Jabes Riheiro Sigmaringa Seixas

TItulares Suplentes
Edmundo Galdino Munhoz da Rocha

PT
Heitor Franco Euclydes Mello TItulares Suplentes
Ramalho Leite (PDS) Flávio Palmier da Veiga Chico Vigilante Cyro Garcia

PDC Paulo Paim Edésio Passos
TItular Suplente PP

Avenir Rosa (PP) Marcos Medrado TItulares Suplentes

PL Mário de Oliveira João de Deus Antunes (PDS)

Titular Suplente Marcelo I.uz Osvaldo Reis

Ayres da Cunha Ribeiro Tavares
P1B

TItulares Suplentes
PSB Ernesto Gradella (SIP) Luiz Moreira

TItular Suplente Nelson Marquezelli Mendes Botelho

Uldurico Pinto Roberto Franca PRN

PCdoB
TItular Suplente
Edmar Moreira José Bumeu

TItular Suplente

Jandira Feghali



PL José Egydio Victor Faccioni

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Presidente: Francisco Rodrigues (PTB)
I ° Vice-Presidente: Odelmo Leão (PRN)
2° Vice-Presidente: Carlos Virgílio (PPR)
3° Vice-Presidente: Murilo Rezende (PMDB)

Suplentes

Beto Mansur
Edesio Frias

Elio Dalla-Vecchia
José Vicente Brizola

Suplentes

Fábio Feldmann
Marco Penaforte

Saulo Coelho
Vitt6rio Medioli

Suplentes

Carlos Roberto Massa
Carlos Scarpelini

Francisco Silva

Suplentes

Armando Pinheiro (PDS)
Nilmário Miranda

Paulo Bernardo

I Vaga

Suplentes

Augustinho Freitas
Etevalda Grassi de Menezes

Fábio Raunheitti

PSDB

PP

PT

TItulares

Deni Schwartz
Jayme Santana
Lézio Sathler
Munhoz da Rocha

PDT

P1B

TItulares

Carlos Santana
Francisco Evangelista (PDS)
Ricardo Moraes

1 Vaga

TItulares

Antonio Morimoto
Francisco Rodrigues (pTB)
José Elias

TItulares

João Maia
José Felinto
Sérgio Spada

TItulares

Carlos Lupi
José Carlos Coutinho
Valdomiro Lima
1 Vaga

Suplente

Roberto Freire

Suplente

João Paulo (PT)

Suplentes

Carlos Nelson
Derval de Paiva

João Thome Mestrinho
José Belato

Marcos Lima
Nilton Baiano

Oswaldo Stecca
4 Vagas

PPS

PMDB

PFL

TItular

Augusto Carvalho

Secretário: Antonio I uí.~ de Souza Santana

Ramal: 6887/6WOn004/7007
Reunião: 3"s, 4"s e 5"s feiras, 10:00 - Plenário, sala 11.

TItulares

Armando Viola
Carlos Benevides
Edison Andrino
Hagahus Araujo
Hilário Braun
Mario Martins
Mauro Miranda
Murilo Rezende
Pedro Tassis
Ronaldo Perim
Sergio Ferrara

TItular

Paulo Rocha (PT)

TItulares

A1acid Nunes
Camilo Machado
Ciro Nogueira
Itsuo Takayama
Jairo Carneiro
José Reinaldo
Lael Varella
Simão Sessim

TItulares

Carlos Virgílio
Daniel Silva
Fernando Carrion
João Alves
João Tota

Suplentes

Aracely de Paula
César Souza

José Múcio Monteiro
José Santana de Vasconcellos

Murilo Pinheiro
Mussa Demes

Orlando Pacheco
Waldir Guerra

2 Vagas
PPR

Suplentes

Celso Bernardi
Hugo Biehl

Paulo Duarte
Prisco Viana

Salatiel Carvalho (PP)

PRN

TItulares Suplentes

Flávio Palmier da Veiga Elí.~io Curvo
Odelmo Leão Tony Gel

PDC

TItular Suplente

Jairo Azi Jonival Lucas

PL

TItular Suplente

Nicias Ribeiro (PMDB) Maurfcio Campos

PSB

TItular Suplente

João Almeida (PMDB) Paulo Titan (PMDB)

PCdoB

TItular Suplente

José Maranhão (PMDB) 1 Vaga



PSD PT

Suplente

Hélio Bicudo

Suplentes

José Linhares
Valdenor Guedes

Suplentes

Francisco Rodrigues
Paulo Heslander

PP

PTB

TItulares

Benedito Domingos
Luiz Carlos Hauly

TItulares

Aldir Cabral
Raquel Cândido

TItular

José Dirceu
Nelson Rornier (PL)

Suplente
José Aldo

Suplente

Irani Barhosa

Suplente
João Carlos Bacelar

PRS

PSC
TItular
Antonio Holanda

TItular

Paulo de Almeida

TItular
José Ulisses de Oliveira

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha .
Ramal: 6973 a 6976
Reunião: 43s feiras, 10:00 - Plenário, sala 14.

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

Presidente: (PFL) Luiz Carlos JJaul)' (PP)
10 Vice-Presidente: Werner Wander~r (PFT.)
2° Vice-Presidente: Benedito Domingos (PP)
3° Vice-Presidente: Nelson Rornier (PL)

PMDB

Presidente: Marcelino Romano Machado (PPR)
10 Vice-Presidente: João Rodolfo (PDS)
2° Vice-Presidente: Nilmário Miranda (PT)
3° Vice-Presidente: (PP) Maria I.uiza Fontenele (PSB)

Secretária: Marei Bernardes Ferreira
Ramal: 6998/7001{70CY2/6999{7000

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

TItulares

Antônio de Jesus
Helio Rosas
João Fagundes
José Augusto Curvo
Marcelo Barbieri
Robson Tuma (PI.)

PFL

TItulares

Alacid Nunes
Átila Lins
Paes Landim
Ricardo Murad
Werner Wanderer

PPR

Suplentes

Euler Ribeiro
Ivo Mainardi

Luiz Henrique
Mário Martins

Pinheiro I.andim
Virmondes Cruvinel

Suplentes

Jesus Tajra
Jofran Frejat

Luciano Pizzatto
Reinhold Stephanes
Roberto Magalhães

TItular

Heitor Franco

TItular

Maurício Campos

TItular

Roherto Franca

PRN

PL

PSB

Suplente

Edmar Moreira

Suplente

Ayres da Cunha

Suplente

Álvaro Ribeiro

TItulares

Etevalda Grassi de Menezes
Fábio Meirelles
Fernando Carrion
Mauro Ror~es (PP)

PDT

TItulares

Elio Dalla-Vecchia
Paulo Ramos
Wilson Müller

PSDB
TItulares

José Anfbal
Moroni Torgan

Suplentes

Amaral Netto
Carlos Azamhuja
Osvaldo Bender

Jair Bolsonaro

Suplentes

Eduardo Mascarenhas
José Carlos Coutinho

Vivaldo Barbosa

Suplentes

Helvécio Castello
Paulo Silva

TItulares

Carlos Nélson
Efraim Morais (PFT_)
José Geraldo
Oswaldo Stecca
Pedro Irujo

TItulares

Vicente Fialho
Jorge Khoury
César Bandeira
Gustavo Krause

PMDB

PFL

Suplentes

Édison Andrino
Fernando Diniz

Prisco Viana (PPR)
Augusto Carvalho (PPS)

1 vaga

Suplentes

Etevaldo Nogueira
Ézio Ferreira

Humberto Souto
Pedro Corrêa



PPR

TItulares

Marcelino Romano Machado
Armando Pinheiro
Jonival l.ucas
João Rodolfo

PDT

TItulares

Junot Abi-Ramia
Miro Teixeira

Suplentes

Felipe Mendes
Jairo Gaidzinski

Sergio Brito
José Diogo

Suplentes

Luiz Girão

COMISSÕES ESPECIAIS
COMISSÁO ESPECIAL CONS'lITUÍDA, NOS

TERMOS DO ART. 34, INCISO TI, DO
REGIMENTO INTERNO, PARA APRECIAR

E DAR PARECER SOBRE TODOS OS PROJETOS
EM TRÂMITE NA CASA, REIATIVOS À

REGUIAMENTAÇÃO DO ART. 192
DA CONSlITUIÇÁO FEDERAL _

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Presidente: Deputado Benito Gama (pFL/BA)
Vice-Presidente: Deputado José Lourenço (PPR/BA)
Relator: vago

PSDB

TItulares

Rose de Freitas
Sérgio Machado

PT

TItulares

George Takimoto (PFl.)
Nilmário Miranda
Indicação pelo Of. 72/93

PP

Suplentes

Helvécio Castello
Ubaldo Dantas

Suplentes

Carlos Santana
Manoel Castro (PFL)

Titulares

Benito Gama
Elísio Curvo (PRN)
Ézio Ferreira .
Francisco Dornelles (PPR)
José Múcio Monteiro

Germano Rigoto
Gonzaga Motta
José T.uiz C1erot
Luí.'! Roberto Ponte

Suplentes

PF1..

Basílio Villani (PPR)
Daniel Silva (PPR)

Gilson Machado
Paes Landim

Roberto Magalhães

PMDB

Dejandir Dalpasquale
Etevalda Grassi Menezes(PTB)

José Dutra
Odacir Klein

PDT

Jackson Pereira
Suplente José Serra

TItulares

Maria I.uiza FontenelIe (PSll)
Nan Souza
Indicação pelo Df. RR/93

PTB

TItular

Hilário Coimbra
Indicação pelo Of. 67/93

PRN

TItular

Suplentes

Álvaro Ribeiro (PSll)
Leopoldo Bessone

Suplente

Annihal Teixeira

Beraldo Boaventura (PSDT3)
Carrion Júnior .

PPR

José l.ourenço
Marcelino Romano Machado
Paulo Mandarino

PSDB

Márcia Cibilis Viana
Valdomiro Lima

Fetter Júnior
Roberto Campos

Pauderney Avelino

vago
vago

Cleomâncio Fonseca José Carlos Vasconcellos

PL Gastone Righi

TItular Suplente

PTB

PT

Rodrigues Palma

Ricardo Correa

TItular

SEM PARTIDO

Nelson Bornier José Fortunattí

Suplente Ricardo Izar

PL

Paulo Bernardo

Jones Santos Neves'

Wilson Cunha (PTB) Ernesto Gradella (S/P) Serviço de Comissões Especiais
Local: Anexo TI - Sala 10 - Mezanino
Ramais: 7066/7067/7052
Secretário: Sílvio Sousa da Silva



Heitor Franco (PPR) Paes Landim Evaldo Gonçalves

Lael Varella Renato Johns.<>an (PP) Flávio Derzi

Orlando Pacheco Ney Lopes Nelson Morro

Simão Ses.<>im vago Wagner Nascimento (PRN)

PMDB

Nelson Proença vago vago

Mauri Sérgio Maurílio Ferreira Lima Hermfnio Calvinho

Antônio Barhara Nelson Proença Luiz Soyer

Nilson Gihson Walter Nory vago

PDT

Clóvis A<>sis (PSDIl) Márcia Cibilis Viana Aroldo Góes

Mendonça Neto Valdomiro Lima Beth Azize

PPR

José Lourenço Fábio Meirelles C,arlos Azambuja

Telmo Kirst Roberto Campos Marcelino Romano Machado

Leomar Quintanilha José Maria Eymael (PP) Roherto Balestra

PSDB

vago Adroaldo Streck Vitt6rio Medioli

P1B

Carlos Kayath Cardoso Alves Paulo Heslander

PT

Paulo Delgado Vladimir Palmeira Paulo Bernardo

PL

Jones Santos Neves Ayres da Cunha Ribeiro Tavares

Presidente: vago
lO Vice-Presidente: Deputado Osmânio Pereira (PSDBlMG)
Relator: Deputado Maluly Netto (PFI./SP) .

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 24J DE 1991, QUE "INSTITUI O
SISlEMA DE ELEIÇAO DISTRITAL MISTA NOS
MUNICÍPIOS MAIS DE CEM MIL ELEITORES"

TItulares

PF1..

Ângelo Magalhães
Flávio Derzi
Maluly Netto
Romcl Aní.<>io (PRN)

PMDB

Cid Carvalho
João Almeida
Tarcisio Delgado
Luiz Henrique

PDT

Miro Teixeira
Sérgio (iaudenzi

PPR

Adylson Motta
Prisco Viana
Pedro Novais

PSDB

Osmânio Pereira

P1B

Cardoso Alves

PT

José Dirceu

PL

João Teixeira

Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 56, DE 1991, QUE "ALTERA
DISPOSrnvOS DA CONSTITUIÇAO FEDERAL

(DESREGULAMENTAÇÃO DA ECONOMIA)

Presidente: Deputado Maurílio Ferreira Lima (PMDB/PE)
lO Vice-Presidente: Deputado Fábio Meirelles (PPR/SP) .
2° Vice-Presidente: vago
30 Vice-Presidente: Deputado Vladimir Palmeira (PTIRJ)
Relator: Deputado Ney Lopes (PFURN) .

TItulares Suplentes

PF1..

Serviço de Comis.<>ões Especiais: Anexo rr - Sala 10 - Mezanino.
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Ramais: 70661706717052

Serviço de Comis.<>ócs Especiais: Anexo rr - Sala 10 - Mezanino.
Secretária: Ângela Mancuso
Ramais: 7066 e 7067



COMISSÃO ESPECIAL PARA APRECIAR E DAR
PARECER SOBRE.O EROJETO DE .LEI N° 2.057,

DE 1991, QUE "INS1TIUI O ESTATUTQ DAS
'.' .' SOCIEDADES INDíGENAS" .

Presidente: Deputado Domingos Juvenil (PMDB/PA)
10 Vice-Presidente: Deputado .JoãO Fagundes (PMDB/RR)
20 Vice-Presidente: Deputado Lourival Freitas (PT/AP)
Relator: Deputado l.uciano Pizzato (PFL/RR)

Titulares Suplentes.

João Almeida
José Augusto Curvo

Mendonça Neto

Fdmundo Galdind

PMDB
Socorro Gomes (PC do B)

Raquel Cúndiuo (PTB)

PDT
Aroldo (Jóes

PSDB
L'l.erte Bastos

PPR

PSB
José Carlos SaMia Uldurico Pinto
Serviço de Comissões Pspeciais: Anexo fI - Sala 10- Mezanino
Secretário: T,'dll Calheiros Bispo
Ramal: 71169

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR
CRIMES DE "PISTOIAGEM NAS REGIÕES

CENTRO-OESTE E NORTE, ESPECIALMENTE
NA CHAMADA ÁREA DO "BICO DO PAPAGAIO"

Requerimento n° 09/91 Prazo: 20/11/92 a 9/07/93
Presidente: Deputado Freire Júnior B1oco(fO
10 Vice-Presidente: Deputado Roberto Torres PTB/AL
2° Vice-Presidente: Deputado T.aerte Bastos PDTjRJ

Relator: Deputado Edmundo Galdino PSDB(fO
Titulares Suplentes

PFL

Carlos Kayath
Roberto Jefferson

Alvaro Pereira
Sérgio Machado

João Henrique
Luiz Henrique

Pinheiro T.andim
Neuto de Conto

Virmondes Cruvinel
Jório de Barros

Wilson Müller
Edson silva

Antonio Holanda
Átila Lins

Evald6 Gonçalves
Wagner do Nascimento

Jesus Tajra
José Burmett

José Lourenço (PPR)

Vitório Malta
Armando Pinheiro

Francisco Coelho (PFL)

Alcides Modesto
PT

Daniel Silva

PPR .

PDT

PTB

PSDB

PMDB

Valdir Ganzer

José Augusto Curvo

PTB
Roberto Torres Augustinho Freitas
Reuniões:
Local: Anexo fI, Plenário nO
Secretário: Mário Coutinho - 318-7060

COMISSÃO ESPECIAL PARA APRECIAR E DAR
.PARECER SOBRE TODAS AS PROPOSIÇÓES, EM

TRÂMITE NESTA CASA, REFERENTES Ã.
LEGISIAÇÃO ELEITORAL E PARTIDÁRIA,

ESPECIFICAMENTE AS QUE DISPÓEM SOBRE
- INELEGffiILIDADE, 'LEI ORGÂNICA DOS PARTIDO

. POÚI1COS, CÓDIGO ELEITORAL E SISTEMA
ELEITORAL

Presidente: Deputado Roherto Magalhães (PFT./PE)
10 Vice-Presidente: vago
2" Vice-Presidente: Deputado Prisco Viana (PPRIBA)
3° Vice-Presidente: vago
Relator: Deputado João Almeida (PMDBIBA)

'I}tulares Suplentes
PFL

José Carlos VasconceIlos (PRN)
José Santana de Vasconcellos
Ney Lopes
Raul Belém
Roherto Magalhães
Ronivon Santiago (PPR)
Sandra Cavalcanti (PPR)

Armando Costa
Cid Carvalho
João Almeida
Nelson Johim
Nicias Ribeiro
Valter Pereira

Miro Teixeira
Vital do Rego

Jorge Uequect
Jabes Riheiro

Gerson Peres
Prisco Viana
Sandra Cavalcanti

(PRN)
RuhemBento Gastone Righi

Rodrigues Palma

Ricardo Marias

Alceste Almeida

Aroldo Góes
Haroldo SaMia.

Alacid Nunes'
Átila Lins

George 'Takimoto'
Heitor Franco

Tony Gcl

Edmundo Galciino
Osmânio Pereira

Pauderney Ave lino
Angela Amin
Célia Mendes

Armando Costa
Euler Ribeiro

Hermínio Calvinho
Mauri· S6rgio.

José Augusto Curvo

PT

PL

PPR

PFL

PTB

'PDT

PSDB

PMDB

Avenir Rosa CPP)
Maria Valadão
Luciano de Castro

Lourival Freitas

Francisco Rodrigues

Domingos Juvenil
João Fagundes
Valter Pereira
Zaire Rezende

Elísio Curvo
Luciano. Pizzato
Ruben Bento
Sérgio Barcellos
Tadashi Kuriki (PPR)

Beth Azize
Sidney de Miguel (PV)

Fábio Feldmann
Tuga Angerami

vago

César Bandeira
Freire Júnior
Murilo Pinheiro



Hélio Bicudo Jarvic; Gaidzinski (PPR)
Paulo Bernardo

Edésio Pas.'1os
José Dirceu

Álvaro Valle

Benedito Domingos
Pedro Valadares

Roberto França

PT

PL

PP

PSB

PCdoB

Valdemar Costa

Mário Chermont
Nan Souza

Luiz Piauhylino

PL

Wellington Fagundes (PPR)

Serviços de Comissôes Especiais
Anexo 11 - Sala 10 Mezanino
Ramais 7066/7067/7052
Secretário: Héris Medeiros Joffily

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONS1ITUIÇÃO N° 39, DE 1989, QUE
"ACRESCENTA PARÁGRAFO AO ART. 14,

AL'IERA OS §§ 5°, 6° E 70. DO MESMO·
ARTIGO E MODIFICA O ART. 82,

TODOS DA CONS1ITUIÇÃO FEDERAL"

Serviços de Comissões Especiais
Anexo 11 - Sala \O - Mezanino
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Ramais: 70ó6/7067/7052

Presidente: vago
I" Vice-Presidente: Deputado João Henrique (PMDB/PI)
2" Vice-Presidente: Deputado João Magalhães Teixeira
3" Vice-Presidente: Carrion Júnior
Relator: Deputado Maurício Campos (PL/MG)

Haroldo l.ima Renildo Calheiros

TItulares Suplentes

COMISSÃO EXIERNA DESTINADA A FlSCALIZAR
E CONlROIAR DIRETAMENIE, E/OU POR

IN1ERMÉDIO DO mffiUNAL DE CONTAS DA
umÃO,OSATOSDOPODEREXECUTIVO

FEDERAL, DE SUA ADMINISlRAÇÃO DIRETA
E INDIRETA, INCLuíDAS AS FUNDAÇÓES

E SOCIEDADES INSTITUíDAS
E MANTIDAS PELO PODER púBuCO FEDERAL

PFL

Zé Gomes da Rocha (PPR)
Osvaldo Coelho
Pedro Valadares (1'1')

PMDB

Leur LomanlO
Sérgio Bareellos

Paulo Octávio (PRN)
Antonio Deno

Coordenador: Deputado Waldir Pires (PSDB) João Henrique Mário Martins
Jurandyr Paixão Pedro Tassis

TItulares Suplentes luiz Soyer vago
PFL

PDT
A1acid Nunes Délio Braz
Jairo Carneiro Freire Júnior (PMDB) Carrion Júnior Élio Dalla-Vecchia
José l3urnett Jesus Tajra Valdomiro Lima Edésio Frias
Tony Gel (PRN) Maurício Calixto

PPR
PMDB

José Diogo José Lourenço
Armando Costa Gilvan Borges Prisco Viana Samir Tannus
Ilermínio Calvinho Ivo Mainardi I vaga I vaga
João Natal João Fagundes
Roherto Rollemhcrg Olavo Calheiros PSDB

PDT I vaga Aécio Neves

vago Carlos I upi PT
Waldir Pires (PSDB) Sérgio Gaudenzi (PSDB) Fdésio Pas.c;os vago

PSDB PTB
Moroni Torgan Flávio Arns Onaireves Moura Carlos Kayath

PPR PL
José Diogo João de Deus Antunes Maurício Campos Welinton Fagundes
Francisco Coelho (PFL) Marcos Medrado

PT Serviços de Comissôes Especiais
Anexo 11- Sala 10 - Mezanino

Paulo Bernardo José Fortunati Secretária: Maria Ilelena Coutinho de Oliveira
Ramais 7067 e 7066

P'IB

I.uiz Moreira Felix Mendonça



Nilson Gibson Neuto de Conto
Odacir Klein Nelson Proença
Pinheiro Landim Olavo C-alheiros
Zuca Moreira Roberto Valadão

PFL
TItulares Suplentes
Antonio dos Santos Aroldo Cedraz (PRN)
Ciro Nogueira Francisco Coelho
Efraim Moraes Humberto Souto
Everaldo de Oliveira Iberê Ferreira
José Falcão Jorge Khoury
Vicente Fialho Rivaldo Medeiros

PPR
TItulares Suplentes
Aécio de Borba Felipe Mendes
Amo Magarinos Fernando Freire
José Teles Hugo Biehl
Vitório Malta João Rodolfo
Jairo Azi Sérgio Brito

PDT
TItulares Suplentes
Clóvis Assis Edson Sílva
Luiz Girão Mendonça Neto
Vital do Rego Lúcia Braga

PSDB
TItulares Suplentes
João Faustino Jabes Ribeiro
Moroni Torgan Jorge Uequed
Ubaldo Dantas Paulo Silva

PT
TItulares Suplentes
Alcides Modesto Jaques Wagner
Chico Vigilante Luci Choinacki
Sidney de Miguel (PV) Valdir Ganzer

PP
TItulares Suplentes
José T.inhares Ernani Viana
Vadão Gomes Nan Souza

PTB
TItulares Suplentes
Roberto Torres Mauro Fecury
Wílson Cunha OUo Cunha (PRN)

PRN
TItular Suplente
José Carlos Vasconcellos Tony Gel (PRN)

PL
TItular Suplente
Ribeiro Tavares Ayres da Cunha

PSB
TItular Suplente
Ariosto Holanda Álvaro Ribeiro

PCdoB
TItular Suplente
Reníldo Calheiros Haroldo Lima

Serviço de Comissões Especiais:
Anexo II - Sala 10 - Mezanino
Secretário: Antônio Fernando Manzan
Ramal: 7061

vago
Ivo Mainardi

Mário Martins
Pinheiro T.andim

vago
1 vaga

José Teles
Roberto Balestra

Antônio Dos Santor.
. Arolde de Oliveira

Euclydes Mello (PRN)
Evaldo Gonçalves

PDS

PFL

PDT

PSDB

PMDB

TItulares
Aluízio Alves
João Henrique
Nestor Duarte

Hermínio Calvinho
João Fagundes
Marcelo Barbieri
Maurflio Ferreira T.ima

Paulo Ramos
Wílson Müller

Daniel Silva
Jair Bolsonaro

A1acid Nunes
Paulo Heslander (pm)
Roherto Magalhães
José Bumett (PRN)

Moroni Torgan Elias Murad

PT
Edésio Pas."os 1 vaga

PTB
A1dir Cabral Antonio Holanda (PSC)

PL
João Teixeira Robson Tuma

PP
Pedro Abrão Júlio Cabral
Serviço de Comissões Fspeciais
Anexo II - Sala I () - Mezanino
Secretária: Rrunílde 1.. C. de Moraes
Ramais 7066/706717052
AI teração: 4-11-1 «;192

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR AS CONSEOÜÍlNCIAS DA SECA

NO NORDESTE, ASSIM COMO AS PROVID~NCIAS
QUE ESTÃO SENDO roMADAS PARA O

ATENDIMENTO ÀS POPULAÇÕES ATINGIDAS.

Presidente: Deputado José Carlos Vasconcelos (PRNIPE)
10 Vice-Presidente: Deputado Everaldo de Oliveira (PFI./SE)
2° Vice-Presidente: Deputado José Teles (PPRISE)
3° Vice-Presidente: Deputado Luiz Girão (PDT/CE)

Relator: Deputado Pinheiro Landim (PMDB/CE)

PMDB

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSlTIUIÇÂO N° 46, DE 1991, QUE "INTRODUZ
MODIF1CAÇÓES NA ESTRUlURA POLICIAL

Pre1\idente: Deputado João Fagunde1\ (pMDB/RR)
10 Vice-Presidente: Deputado Wilson Müller (PDT/RS)
2° Vice-Presidente: Deputado Moroni Torgan (PSDB/CE)
3° Vice-Presidente: Deputado A1dir Cahral (PTB/RJ)

Relator: Deputado A1acid Nunes (PFL/BA)
TItulares Suplentes

Suplentes
Adylson Maluf

João Natal
José Relato....._---------------



COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO
"DESTINADA A APURAR RESPONSABllIDADE

PEIA EXPLORAÇÃO. E PROSTIfUIÇÃO
INFANTO-JUVENIL"

Resolução n° 41/93 Prazo: 28-5-93 a 26-9-93

Presidente: Deputada Marilu Guimaraes (pFL/MS)
1° Vice-Presidente: Deputado Robson 'Tumá (PL/SP)
2° Vice-Presidente: Deputada Benedita da Silva (PT/RJ)
Relator: Deputado Moroni Torgan (PSDB/CE)

TItulares Suplentes
PMDB

PTB

i\ldir CábraJ ' Feres 'Nader

Reuniões:
Local: Anexo JJ - Plenário nO '13 ou 17
Secretária: Carmem Guimarães Amaral - 318-~O?4

COMISSÃO ESPECIAL CONSTITUÍDA NOS TERMOS
DO ART. 34, INCISO fi, DO REGIMENTO INTERNO,
PARA APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODAS

AS PROPOSIÇÕES EM TRÂMITE NESTA CASA
REFERENTES ÀPOUTICA NACIONAL

DE HABITAÇÃO

Eliel Rodrigues
Paulo Novaes
Rita Camata

Fátima Pelaes
Marilu Guimaraes

Maurici Mariano
Socorro Gomes (PC do B)

Virmondes Cruvinel

PFL

Ciro Nogueira
'vago

PPR

Osmânio Pereira

Edésio Frias

Vasco Furtan

Hêlio Bicudo

PSDB

PDT

PPR

PT

Sigmaringa Seixas

Benedito de Figueiredo

Daniel Silva

Edésio Passos

Costa Ferreira

Etevalda Grasse de Menezes
PP

PSDB

Rose de Freitas
Supientes

Edison Andrino
. José Geraldo

Freire Júnior
José Augusto Curvo

Nicias Ribeiro
Olavo Calheiros

PMDB

Presidente: Deputado Paulo' Manda'rino (PPR/GO)
I" Vicc-Pres!dente: Deputado Etevaldo Nogueira (rFL/CE)
2" Vice·Presldente: Deputada Paulo Portugal (PDTIRJ)
3° Vice-Presidente: Deputada Rose Freitas (PSDBIF.S)
Relator: Deputado Hélio Rosas (PMDB/SP)

TItulares

Hêlio Rosas
Sérgio Naya
Luís Rooerto Fontes
Mauro Miranda
Oswaldo Stecca
Pedro Irujo
Z'llire Rezende

Chico Vigilante :

Matheus Iensen

Valdenor Guedes

PT

Lucia Braga

PTB

Maria Vàladão
Maria Luiz'a' Fontenelle WSB)

PDT

Beth Azize

Robson Tuma (PL)
Célia Mendes

Moroni Torgan

Benedita da Silva

PRN

Tony Gel Zé Gomes da Rocha'

Local: Anexo JJ - Sala 10 - Mezanino - 318-7058
Secretário: Maria do Amparo B. da Silva

Em 27-5-93

"DESTINADA A INVESTIGAR A SITUAÇÃO DO
SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO"

César Bandeira
Etevaldo Nogueira
Jorge Khoury
José Mendonça Bezerra
José Reinaldo
Ramalho Leite

'PFL

Ciro Nogueira
Eduardo Matías

Jairo Olmeiro
Marilu Guimarães

Osório Adriano

PPR

PMDB Luiz Salomão

Felipe Néri João Natal Miro Teixeira
Paulo Portugal

Roberto Rollemberg Valter Pereira Paulo RamosPFL

Alacid Nunes Aracely de Paula
Flávio Palmier da Veiga Fátima Pelaes Antonio Faleiros

PP Flávio Arns
Rose de Freitas

Osvaldo Reis Valdenor Guedes

Resolução n° 26/93 Prazo: 2-6-93 a 2,<)-9-93

Presidente: Deputado FUlvio Palmier da Veiga
1° Vice-Presidcnle: Deputado Alacid Nunes (PH./PA)
2° Vicc-Presidcnle: Deputado Hélio Bicudo (PT/SP)
Rclator(a): Deputado Felipe Néri (PMDB/MG)

TItulares Suplentes

Armando Pinheiro
Fernando Carrion
João Rodolfo
José Lourenço
Prisco Viana
Paulo Mandarino

Felípe Mendes
Jarvis Gaidzinski

José Diogo
José Teles

Pedro Novais

PDT

Eduardo Mascarenhas (PSDB)
Edson Silva

Junot Abi-Ramia

PSDB

Deni Schawartz
José Abrão



l.ocal: Anexo II - Sala 10 - Mezanino
Secretária: Maria de Fátima Moreira Carvalho

José Carlos SaMia Ramais: 7057 e 7(51)

PT PDT

Edésio Passos Carlos Santaná Paulo Ramos (RJ)
Eduardo Jorge José Fortunati
Nilmário Mi~anda PSDB

'pp f\droaldo Streck (RS)

Dc1cimo Tavares João Maia PT
Pedro Abrão Renato Johnsson Agostinho Valen,tç (MG)

PTB PP
Etevaldo Grassi de Menezes Gastone Righi Valdenor Guedes (AP)
Félix Méndonça Rodrig'ues Pàlni~~

PRN
P1B

Paulo Octávio Zé '('..ornes da Rocha
FrancIsco Rodrigues (RR)

PL
PRN

Ricardo Correa

Maria Luiza Fontenefe'

I ~If.c;io Curvo (MS)
Wellinton Fagundes (PPR)

PSB,'

,Aroldo Góes (AP)

Tuga Angerami (SP)

Lourival Freitas (AP)

Júlio Cabral (RR) ,

Alceste Almeida (RR)

Odelmo Leão (MG)

Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR
, E DAR PARECER SOBRE O PROJETO

DE lEI N° 3.710/93, QUE "INS1TIUI O CÓDIGO
DE TRÂNsrro BRASIlEIRO", E SEU

APENSADO, PL 3.684/93.

Presidente: Deputado Gilson Machado
I" Vice-Presidente: Deputado Aracely de Paula
2" Vice-Presidente: Deputado Rohson Tuma
~" Vice-Presidente: Deputado Maviael Cavalcanti
Relator: Deputado Beto Mansur

'PCdoB

Sérgio Miranda ' ~ocorro Gomes

Serviço de Comissões Fspeciais:
Anexo 11 - Sala 10- Mezanino
Secretário: Sílvio Souza da Sílva
({amais:' 706517052

, COMISSÕ~S,PARlAMENTARES DE INQUÉRITO
COMISSÃO PARIAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR DENúNcIAS DE
CONTRABANDO DE RECURSOS MINERMS,
MONOPÓUO DE MINERADORAS SOBRE'O

SUBSOLO, CONSTRUÇÃO DE AERO,fOR1US'
CLANDESTINOS E DESTRUIÇAO

DO MEIO ,AMBIENTE

Requeri,menlO n° 15/91 Pra70 inicial: 2~-6-lJ~ a 20-1 0-9~

Prorrogaçno:

Presidentc: Depulado Marcos f ima
I" Vice-Presidente: Depulado Nilson Gihson
2" Vice-Presidente: Depulado Ruhen Bento
~" Vice-Presillenle: Deputado "lisio Curvo
Relator: Depurado halllo Trindade

Titulares

Titulares

Armando Viola
I (aley Margem
Roherto Valadão
Tarcísio Delgado

Aracelv de Paula
(iilson' Machado
IIsuo Takayama

PMDB

PFL

PPR

Suplentes

Ary Kara
I1agahús Araújo

Mario Martins
Nilson Gihson

Efraim Moaraes
Jairo Carneiro
Simão Sessim

Mracos Lima (MO)
Nilson Gibson (PE)
Paulo Tiran (PA)

PMDB

PFL

Joílo Fagundes (RR)
Fernando Dini'l (M{i)

Zila Bezerra (AC)

Maria Valadão
Tadashi Kuriki

I,ézio Sathler

PSDB

Antonio Morimoto
Samir Tannus
Vasco Furlan

l,uiz Máximo

Maurfcio Calixto (RO)
Ruhen Bento (RR)

Eraldo Trindadc (AP)
Jono Tola (AC)

PDS

Alacid Nunes (PA)
Atila Lins (AM)

Carlos Santana

Antônio Morimoto (RO)
Pral ini de Moraes (RS) Pinga Fogo de Oliveira

PT

PP

Paulo Bernardo

Carlos Roberto Massa



Roberto Jefferson

Maviael Cavalcanti

PTB

PRN
José Elias Arolde de Oliveira

Paes Landim

Tony Gel

PFL

PPR

Jairo carneiro
Maurício Calixto

PL
Robson Tuma Wellinton Fagundes

Serviço de Comissões Especiais
Anexo II - Sala 10 - Mezanino
Secretário: Ruy Ornar Prudência da Silva
Ramais: 706617067

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR

IRREGULARIDADES NAS CONCESSÓES
DE BENEFícIOS PREVIDENCIÁRIOS.

Resolução n° 46/9.1 Prazo inicial: 13-8-9.1 a 10-12-93
Prorrogação:

Presidente: Deputado Paulo Novaes (PMDB/SP)
1° Vice-Presidente: Deputado Olavo Calheiros (PMDB/AL)
2') Vice-Presidente: Deputado Maviael Cavalcanti (PRN/PI ~)

3° Vice-Presidente: Deputado Agostinho Valente (PT-M (J)
Relatora: Deputada Cidinha Campos (PD'I'lRJ)

'lItulares Suplentes

PMDB Maviael Cavalcanti

Eraldo Trindade
João Rodolfo

Wilson Müller

Sigmaringa Seixas

Ed~sio Passos

Valdenor Guedes

Roberto Jefferson

OUo Cunha

Armando Costa
Olavo Calheiros
Paulo Novaes

Nilton Baiano Secretária: Ana Clara Fonseca Serejo
Valter Pereira Anexo lI. Plenário n°
Zuca Moreira Ramais: 7057/1059

EDIÇÃO DE HOJE: 224 PÁGINAS


