
BRASILIA DF

República Federativa do Brasil

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO I

TERÇA-FEIRA, 18 DE JUNHO DE 1991

•
DIÁRIO

ANO XLVI - N° 77

CONGRESSO NACIONAL- ..

Faço'saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constituição,
e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N~ 161, DE 1991

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Clube de Mallet Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora, na cidade de MaUet, Estado do Paraná.

Art. 1~ É aprovado o ato a que se refere a Portaria n~ 101, de 24 de julho de 1989, do Ministro
de Estado das Comunicações, que outorga permissão à Rádio Clube de Mallet Ltda., para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de MaUet, Estado do Paraná.

Art. 2~ Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 14 de junho de 1991. - Senador Mauro Benevides, Presidente.

,Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição,
e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N~ 162, DE 1991

Aprova o texto da Convenção contra o Tráfico Dícito de Entorpecentes e de Substâncias
Psicotrópicas, aprovado em Viena, em 20 de dezembro de 1988.

Art. 1~ É aprovado o texto da Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substân"
cias Psicotr6picas, aprovado em Viena, em 20 de dezembro de 1988.

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

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 14 de junho de 1991. - Senador Mauro Benevides, Presidente.

(*)0 Texto da Convenção acompanha publicação deste decreto legislativo no DCN (Seção 11), de 17-6-91.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constituição,
e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte.

DECRETO LEGISLATIVO N~ 163, DE 1991

Aprova o ato que ontorga permissão à Radiodifusão Broto da Serra Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora, na cidade de David Canabarro, Estado do Rio Grande
do Sul.

Art. I? É aprovado o ato a que se refere a Portaria n? 110, de 9 de março de 1990, do Ministro
de Estado das Comunicações, que outorga permissão à Radiodifusão Broto da Serra Ltda., para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de David Canabarro, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 14 de junho de 1991. - Senador Mauro Benevides, Presidente.

CÂMARA DOS DEPUTADOS
SUMÁRIO

1- ATA DA 78~ SESSÃO DA 1~ SESSÃO LEGISLA·
TIVA DA 49~ LEGISLATURA EM 17 DE JUNHO DE 1991

I - Abertura da Sessão
fi - Leitura e assinatura da ata da sessão anterior
m- Leitura do Expediente

OFícIOS

N? 174/91 - O Senhor Deputado Vivaldo Barbosa,
Líder do PDT, solicitando alterações nas Comissões Técni
cas, conforme especifica.

N? 152/91-Do Senhor Deputado Odelmo Leão, Pre
sidente da Comissão de Agricultura e Política Rural, comu
nicando que dia 19 do corrente, realizará audiência pública,
com a participação do DI. Ari Oswaldo Mattos Filho, Presi
dente da Comissão de Valores Mobiliários.

N9 159/91 - Do Senhor Deputado Antônio Britto,
Presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, solicitando a apensação do PL n982/91
ao PL n9 1.315/88.

N~ 042/91 - Do Senhor Deputado João Natal, Presi
dente da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
comunicando a aprovação do requerimento de desapen
sação do PL n~ 7.865/86 do de n9639/91.

N9 043/91 - Do Senhor Deputado João Natal, Presi
dente da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
solicitando a desapensação dos projetos que relaciona.

N~ 118/91 - Do Senhor Deputado Fábio Feldmann,
Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, solicitando audiência do PL n~

5.107/90.

N~ 141/91 - Do Senhor Deputado Fábio Feldmann,
Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, comunicando que autorizou a reali
zação de Reunião das Lideranças Indígenas, Plenário da
Comissão, no dia 3-7-91.

N9 017/91- Do Senhor Deputado Benito Gama, Pre
sidente da Comissão de Finanças e Tributação, solicitando
a desapensação dos projetos que relaciona.

N9 98/91 - Do Senhor Deputado Elias Murad, Presi
dente da CPI - Narcotráfico, comunicando que uma repre
sentação da comissão se deslocou para São Paulo, a fim
de ouvir traficantes presos na capital.

N9 680/91-Do Senhor Deputado Ivo Mainardi, solici
tando a retirada do PL n9 1.054/91.

N9 80/91 - Do Senhor Deputado Nelson Bornier,
solicitando a retirada do PL n91.118/91.

N9 63/91 - Do Senhor Deputado Antônio Faleiros,
comunicando sua filiação ao Partido da Social Democracia
Brasileira.

REQUERIMENTOS

Do Senhor Deputado Fábio Feldmann, Presidente da
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei n9" 1.635/89 e 2.579/89.

Do Senhor Deputado Ernesto Gradella, solicitando
desanexação do PL n9751191 do de n9374/91.

Do Senhor Deputado José Carlos Coutinho, solici
tando a retirada de dois projetos de lei, de sua autoria,
que específica.
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Do Senhor Deputado Luís Roberto Ponte, solicitando
o desarquivamento dos Projetos de Lei n9S 5.637/90 e
5.638/90.

MENSAGENS

Mensagem n9 262, de 1991 (Do Poder Executivo) 
submete à aprovação do Congresso Nacional o nome do
Senhor Luiz Antonio Andrade Gonçalves, Secretário-E
xecutivo do Ministério da Economia, Fazenda e Planeja
mento e da Senhora Maria Elizabeth Domingues Cechin,
assessora do Secretário-Executivo do Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planejamento, para integrarem, como
membros efetivo e suplente, a Comissão Diretora do Pro
grama Nacional de Desestatização, em substituição aos
Senhores João da Silva Maia e José Francisco de Lima
Gonçalves, respectivamente.

Mensagem n9 276, de 1991 (Do Poder Executivo) 
Comunica o Senhor Presidente da República sua ausência
do País durante o período de 17 a 21 de junho de 1991,
para realizar visita oficial aos Estados Unidos da América.

Mensagem n9 282, de 1991 (Do Poder Executivo) 
Solicita, em face do desmembramento do Projeto de Lei
n9 821/91, seja mantida a urgência para o de n9 1.232/91,
dispensando-se desse regime o de n9 1.231/91.

PROJETOS APRESENTADOS

Projeto de Lei Complementar n9 40, de 1991 (Da Sr'
Rita Camata) - Estabelece indenização compensatória
no caso de despedida de empregados que contem com
idade igualou superior a 50 anos.

Projeto de Lein9 977, de 1991 (Do Sr. Roberto Franca)
- Acrescenta parágrafo ao art. 25 da Lei n9 5.700, de
19 de setembro de 1971, que "dispõe sobre a forma e a
apresentação dos Símbolos Nacionais e dá outras provi
dências".

Projeto de Lei n9 1.033, de 1991 (Do Sr. Laprovita
Vieira) - Dispõe sobre a equiparação dos cursos minis
trados em estabelecimentos militares de ensino aos cursos
profissionalizantes de 29 grau do ensino médio.

Projeto de Lei n9 1.074, de 1991 (Do Sr. Saulo Coelho)
- Dá nova redação ao art. 32 da Lei n9 7.357, de 2 de
setembro de 1985, vedando a apresentação de cheque pós
datado.

Projeto de Lei n9 1.084, de 1991 (Do Sr. Antônio
Carlos Mendes Thame e outros 2) - Institui a lei da mora
dia popular.

Projeto de Lei n9 1.091, de 1991 (Do Sr. Henrique
Eduardo Alves) Dispõe sobre a proibição de cobrança de
anuidade, taxas de matrícula ou outras nos estabelecimen
tos oficiais de ensino de 19 grau~ fixa o processo para obten
ção de gratuidade do ensino de níveis ulteriores e dá outras
providências.

Projeto de Lei n9 1.092, de 1991 (Do Sr. Henrique
Eduardo Alves) - Dispõe sobre a concessão de assistência
judiciária na Justiça do Trabalho e dá outras providências.

Projeto de Lei n9 1.100, de 1991 (Do Sr. Carlos Lupi)
- Revoga o art. 32 e parágrafos do Decreto-Lei n9 204,
de 27 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a exploração
de loterias.

Projeto de Lei n9 1.110, de 1991 (Do Sr.. Mário Mar
tins) - Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica

Federal de Capanema, no Estado do Pará, e dá outras
providências.

Projeto de Lei n9 1.116, de 1991 (Do Sr. Hélio Rosas)
- Modifica a redação do art. 193 da Consolidação das
Leis do Trabalho e determina outras providências.

Projeto de Lei n9 1.120, de 1991 (Da S~Marilú Guima
rães) - Dispõe sobre pagamento especial do auxílio-na
talidade aos segurados do INSS que especifica e dá outras
providências.

Projeto de Lei n9 1.123, de 1991 (Do Sr. Max Rosen
mann) - Dá nova redação ao art. 554 do Código de
Processo Civil.

Projeto de Lei n9 1.132, de 1991 (Do Sr. Max Rosen
mann) - Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel'que
específica à Prefeitura Municipal de Campo Largo, no Esta
do do Paraná.

Projeto de Lei n9 1.135, de 1991 (Do Sr. Eduardo
Jorge e da Sr!. Sandra Starling) - Suprime o art. 124
do Código Penal Brasileiro.

Projeto de Lei n9 1.148, de 1991 (Do Sr. Vadão Go
mes) - Concede incentivo fiscal à empresa que conceder
bolsa de estudo a seus empregados.

Projeto de Lei n9 1.150, de 1991 (Do Sr. Koyu Iha)
- Define o conteúdo dos arts. 312 e 313 do Decreto-Lei
n9 2.848, de'7 de dezembro de 1940 - Código Penal,
e dá outras providências.

Projeto de Lei n9 1.153, de 1991 (Do Sr. Magalhães
Teixeira) - Institui o Dia Nacional do Protético Dentário.

Projeto de Lei n9 1.161, de 1991 (Do Sr. Álvaro Valle)
- Dispõe sobre a destinação de financiamentos habita
cionais oficiais.

ERRATA

(Republica-se em virtude de novo despacho do Sr.
Presidente)

Na ementa, onde se lê:

Projeto de Lei n9 4.262, de 1989

(Do Sr. Amaral Netto)

Determina um desconto de 50% (cinqüenta por cento)
nas tarifas de energia elétrica dos consumidores das classes
residencial, industrial, rural e comercial, serviço e outras
atividades do Município de Angra dos Reis, Estado do
Rio de Janeiro.

(Apense-se ao Projeto de Lei n9 4.089, de 1989.)
Leia-se:

Projeto de Lei n9.4.262, de 1989

(Do Sr. Amaral Netto)

Determina um desconto de 50% (cinqüenta por cento)
nas tarifas de energia elétrica dos consumidores das classes
residêncial, industrial, rural e comercial, serviço e outras
atividades do Município de Angra dos Reis, Estado do
Rio de Janeiro.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Redação
(ADM); de Minas e Energia; e de Finanças e Tributação
- art. 24,11.)

IV - Pequeno Expediente
EULER RIBEIRO - Ingerência indevida do Gover

nodos Estados Unidos junto a instituições japonesas de
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crédito para não financiamento da construção de rodovia
ligando o Brasil ao Oceano Pacífico. Relatório de viagem,
a convite do Exército, à região fronteira noroeste do Brasil.
Registro de encontro de Lideranças do PMDB, em Brasília,
DF.

ALACID NUNES - Asseguramento, pelo Governo
Federal, de melhores condições às tropas sediadas na área
de fronteira da Amazônia.

OSCAR TRAVASSOS - Pesquisa patrocinada pela
Escola de Magistratura do Estado de São Paulo sobre o
real conceito do Poder Judiciário perante a sociedade brasi
leira.

JOÃO MAIA - Urgente desapropriação pelo Gover
no Federal do seringal Belo Jardim, Rio Branco, Estado
do Acre.

CARRION JÚNIOR - Caráter discriminatório da
Medida Provisória n9 296, de 1991.

FÁBIO MEIRELLES - Viagem dos integrantes da
Comissão de Defesa Nacional à Região Amazônica. Entre
vista do Presidente da Companhia Nacional de Abasteci
mento, João Mauro Boschero, publicada no jornal Correio
Braziliense.

MAURO SAMPAIO-Aproveitamento, em proje
tos de irrigação, das águas do açude Atalho, região do
Cariri, Estado do Ceará.

CID CARVALHO-Realização do 19 Seminário da
Bancada do PMDB na Câmara Federal.

NILSON GIBSON - Nota oficial do Sindicato dos
Jornalistas Profissionais do Distrito Federal sobre proposta
do Deputado Eduardo Jorge de extinção da aposentadoria
especial para'a classe. Realização do 19 Seminário da Ban
cada do PMDB, em Brasília, Distrito Federal.

ARACELY DE PAULA-Necrológio do ex-Depu
tado Ovídio de Abreu.

JAIR BOLSONARO - Reportagem "Militar teme
mudanças em seu Estatuto", publicada no Jornal de Bra
8flia.

UBIRATAN AGUIAR - Extinção de sucursais pelo
Instituto de Resseguros do Brasil- IRB.

JOÃO FAGUNDES - Criação, pelo Governo Fede
ral, dos Centros Integrados de Apoio à Criança - CIAC.

NEUTO DE CONTO - Insensibilidade do Governo
Fernando Collor com relação às necessidades da agricultura
brasileira.

MARIA LAURA - Repúdio ã demissão de funcio
nários da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
Apelo aos parlamentares para rejeição da Medida Provi-
sória n9 296. '

LUIZ MOREIRA - Impunidade dos atos de corrup- '
ção.

PEDRO NOVAIS - Anúncio de apresentação pelo
orador de requerimentos de informações às autoridades
do Poder Executivo sobre ativos vencidos junto ao governo
polonês e relações comerciais com a Polônia.

RUBEN BENTO -Necessidade de adoção, pelo
Banco Central, de medidas administrativas para saneamen
to de irregularidades praticadas no Banco do Estado de
Roraima.

PEDRO TONELLI - Oferecimento, pelo Governo
Federal, de condições privilegiadas para o refinanciamento
das dívidas dos usineiros.

VALDIR GANZER - Reciprocidade de denúncias
entre o atual e o ex-Governador do Pará. Artigos "Gover
nador x PT: incidente na AL" e "Hélio pede para debater
com o Governador na Assembléia", publicados no jornal
o Liberal.

PRISCO VIANA - Polêmica entre o Presidente da
Câmara dos Deputados e o Presidente da República.

LOURIVAL FREITAS - Reivindicação dos profes
sores do Estado do Amapá.

VASCO FURLAN - Considerações do orador relati
vas a projetos de lei sobre a Mata Atlântica e a Serra
doMar.

ÉLIO DALLA-VECCHIA - Coincidência das elei
ções nos âmbitos estadual e federal com as eleições muni
cipais.

EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS-Necessidade
de liberação de recursos, pelo Governo Federal, para cons
trução de estradas vicinais no Estado do Tocantins.

PAULO DUARTE - Interferência do Congresso
Nacional na elaboração do Orçamento da União.

IVO MAINARDI- Necessidade de maiores investi
mentos, pelo Governo Federal e Governos estaduais, na
área de pesquisa para aumento da produção agrícola.

PAULO MARINHO - Reativação, pela Secretaria
de Agricultura do Maranhão, da cultura algodoeira no esta
do.

OSVALDO MELO - Repúdio a atos de conteúdo
político-partidário do Governador do Pará, Jáder Barba
lho, contra diretoras de escolas públicas estaduais.

JOSÉ FORTUNATI - Apresentação, pelo orador,
de destaques ao substitutivo do Deputado Gilson Machado,
à Lei do Inquilinato.

FERNANDO DINIZ - Concessão ao orador do títu
lo de Cidadão Honorário de Tupaciguara, Estado de Minas
Gerais. Excelência da administração do Prefeito Francisco
Menezes Borges.

COSTA FERREIRA - Importância da conclusão,
pelo Governo Federal, da ferrovia Norte-Sul.

AUGUSTO CARVALHO - Solidariedade do ora
dor à greve dosiornalistas da Gazeta de Alagoas.

DÉRCIO mop - Precariedade da área de saúde
pública no Estado de Santa Catarina.

IBERÊ FERREIRA - Importância do Projeto de
Reconstrução Nacional.

DELCINO TAVARES - Financiamento da seguri
dade social. Consolidação, pelo Congress? Nacional, do
Sistema de Seguridade Social e do Sistema Unico de Saúde.

CARLOS KAYATH - Debate, na Assembléia Le
gislativa do Estado do Pará, entre o atual e O ex-Gover
nador do Estado.

AVENIR ROSA - Congratulações do orador com
o Presidente da Petrobrás pela produção de 700 mil barris
de petróleo. Sucesso da estratégia econômica do Governo
Fernando Collor.

FLÁVIO ROCHA - Anúncio de apresentação, pelo
orador, de emenda constitucional sobre a criação do Impos
to Único sobre Pagamentos.
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v - Grande Expediente

B. SÁ - Análise conjuntural da questão nordestina.
RONALDO PERIM - Ultimação de reformas admi-

nistrativas para melhor desempenho do Congresso Nacio
nal. Problemática s6cio-esconômica da região do vale do
Rio Doce, Estado de Minas Gerais.

ELíSIO CURVO - Desempenho sócio-econômico
do Governo Fernando Collor. Uni1i.o nacional na defesa
do Pantanal Mato-grossense.

ALDO REBELO - Elenco de pontos de discórdia
entre interesses nacionais e norte-americanos.

WILSON MOREIRA - Liberação, pelo Governo
Federal, de recursos para a agricultura. Carga tributária
nacional.

JOSÉ VICENTE BRIZOLA - Análise da atuação
do Sr. Roberto Marinho à frente da Rede Globo de Tele
visão.

ODACIR KLEIN - Situação financeira dos estados
brasileiros.

JOÃO ALMEIDA - Crise na educação pública.
VI - Comunicações Parlamentares
CLETO FALCÃO - Trancurso do centenário da

Constituição de 1891.

RENILDO CALHEIROS - Solidariedade do orador
aos 200 trabalhadores demitidos pela Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos. Desrespeito ao livre exercício
do direito de greve assegurado pela CP.tl<:tituição.

VII - Encerramento

2 - ATO DO PRESIDENTE

a) Apose!ltadoria: Francisco Antonio Pereira da Silva

3 - ATAS DAS COMISSÕES

a) Comissão de Educação, Cultura e Desportos, 9~

Reunião Ordinária, em 5-6-91; 1O~ reunião ordinária, em
12-6-91; .

b) Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, 7~ Reunião Ordinária, em 15-5-91; 8~ Reunião
Ordinária, em 29-5-91.

4 - DISTRmUIçÁO DE PROJETOS

a) Comissão de educação, Cultura e Desportos, n9

6/91, em 12-6-91; n9 7/91, em 17-6-91.
5- MESA
6 - LÍDERES E VICE-LÍDERES
7 - COMISSÕES

Ata da 7St.! Sessão, em 17 de junho de 1991
Presidência dos Srs.: Cid Carvalho, Adylson Motta, Osvaldo Melo, Paes Landim,

João Faustino, § 2° do artÍ{!o 18 do Regimento Interno

As 14 HORAS COMPARECE A SENHORA:

Irma Passoni

Roraima

Alceste Almeida - PTB; João Fagundes - PMDB; Ru
ben Bento - Bloco.

Amapá

Aroldo Góes - PDT; Valdenor Guedes - PTB.

Pará

Eliel Rodrigues - PMDB; Osvaldo Melo - PDS.

Amazonas

Euler Ribeiro - PMDB.

Acre

Célia Mendes - PDS; João Maia - PMDB; Zila Bezerra
-PMDB.

Tocantins

Leomar Quintanilha - PDC.

Maranhão

Cid Carvalho - PMDB; Nan Souza - Bloco; Paulo
Marinho - Bloco; Pedro Novais - PDC.

Ceará

Mauro Sampaio - PSDB; Orlando Bezerra - Bloco;
Ubiratan Aguiar - PMDB.

Piauí

B. Sá - PDS; João Henrique - PMDB; José Luiz Maia
-PDS.

Rio Grande do Norte

Flávio Rocha - Bloco; Laire Rosado - PMDB.

Pernambuco

José Carlos Vasconcellos - Bloco; José Moura - Bloco;
Nilson Gibson - PMDB; Roberto Magalhães - Bloco.

Alagoas

Vitório Malta - Bloco.

Sergipe

Cleonâncio Fonseca - Bloco; Jerônimo Reis - Bloco.

Minas Gerais

Aracely de Paula - Bloco; Christóvam Chiaradia - Blo
co; Humberto Souto - Bloco; Odelmo Leão - Bloco.

Espírito Santo

Jório de Barros - PMDB.

Rio de Janeiro

Jair Bolsonaro - PDC.
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São Paulo

Fabio MeireIles - PDS.

Mato Grosso

Oscar Travassos - PDS.

Goiás

Paulo Mandarino - PDC.

Paraná

,Élio DaIla-Vecchia - PDT; Pedro Tonelli - PT; Rome
ro Ftlho - PMDB.

Santa Catarina

Dejandir Dalpasquale - PMDB; Dércio Knop - PDJ:.

Rio Grande do Sul

Adylson Motta - PDS; Antônio Britto - PMDB; Ivo
Mainardi - PMDB; João de Deus Antunes - PDS; Luís
Roberto Ponte - PMDB; Nelson Jobim - PMDB.

I - ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Cid Carvalho) - A lista de pre

sença registra o comparecimento de 52 Senhores Deputados.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, e em nome do Povo Brasileiro,

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

anterior.

11- LEITURA DA ATA
O SR. ADYLSON MOTTA, servindo como 29Secretário,

procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é,
sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Cid Carvalho) - Passa-se à leitura
do expediente.

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

m- EXPEDIENTE

OFÍCIOS
Do Sr. Deputado Vivaldo Barbosa, Líder do PDT, nos

seguintes termos:

OFícIO N9174/91
Brasília, 12 de junho de 1991

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente:
Solicito a Vossa Excelência a gentileza de determinar

as alterações nas comissões técnicas, conforme abaixo especi
ficado:

Comissão de Economia, Indústria e Comércio - Indico
a Deputada Márcia Cibilis Viana em substituição ao Deputado
Mendonça Neto, como membro titular.

Comissão de Educação, Cultura e Desporto - Indico o
Deputado Mendonça Neto em substituição à Deputada Márcia
Cibilis Viana, como membro titular.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos
de consideração e apreço. - Deputado Vivaldo Barbosa, Lí
der do PDT.

.Designo na forma indicada.Em 17-6-91-Ibsen Pinhei·
ro, Presidente.

Do Sr. Deputado Adelmo Leão, Presidente da Comissão
de Agricultura e Política Rural, nos seguintes termos:

OFÍCIO N9 152/91
Brasília, 13 de junho de 1991

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente:
Tenho a honra de informar a Vossa Excelência que esta

comissão, na próxima quarta-feira, dia 19 de junho, estará
realizando audiência pública, com a presença e participação
do Dr. Ari Oswaldo Mattos Filho, Presidente da Comissão
de Valores Mobiliários, em atendimento a requerimento de
autoria dos Senhores Deputados Pedro Tonelli e José Dirceu.

Na oportunidade, renovo a V. Ex' protestos de conside
ração e aprt:ço. - Deputado Odelmo Leão, Presidente.

Do Sr. Deputado Antônio Britto, Presidente da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, nos se
guintes termos:

OFÍCIO P n9159/91
Brasília 6 de junho de 1991

Exm9Sr.
Deputado Ibsen Pinheiro
MO. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente:
Solicito a Vossa Excelência a apensação do PL n982/91,

de autoria do Deputado José Maurício, ao PL n9 1.315/88,
de autoria do Deputado Vivaldo Barbosa, por versarem sobre
matéria análoga.

Na oportunidade, reitero os meus protestos de elevada
consideração e apreço. - Deputado Antônio Britto, Presi
dente.

Defll"o.
Em 17/6/91. - Ibsen Pinheiro,Presidente.

Do Sr. Deputado João Natal, Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, nos seguintes termos:
OF. N9 42/91- CCJR

Brasília, 6 de junho de 1991

À Sua Excelência o Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente:
Venho, por intermédio deste, informar a Vossa Exce

lência que a ComissãQ de Constituição e Justiça e de Redação
em reunião ordinária realizada na presente data aprovou, por
unanimidade, o requerimento de desapensação do Projeto
de Lei n97.865/86 do de n9639/91, ambos de autoria do Poder
Executivo.

Solicitamos, pois, a Vossa Excelência autorize o reque
rido, renovando, desde já, nossos protestos da mais alta consi
deração e apreço. - Deputado João Natal, Presidente.

Defiro.
Em 17-6-91. - Ibsen Pinheiro,Presidente.



Junho de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Terça-feira 18 9753

Do Sr. Deputado João Natal, Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, nos seguintes termos:

OF. N9 P 43/91-CCJR
Brasília, 3 de junho de 1991

Exm9Sr.
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente:
Solicito a Vossa Excelência as desapensações: - PL n9

2.678/89 do de n95.996/90 e do PL n95.064/90 do de n94.562/89,
em decorrência da aprovação dos pareceres dos relatores pela
inconstitucionalidade dos mesmos.

Aproveito a oportunidade para renovar meus protestos
de elevada estima e consideração.

Atenciosamente, - Deputado João Natal, Presidente.

Defiro.
Em 17-6-91.- Ibsen Pinheiro,Presidente.

Do Sr. Deputado Fábio Feldmann, Presidente da Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, nos
seguintes termos:

OF. N9 118/91
Brasília, 7 de junho de 1991

Exm9Sr.
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente:
Nos termos regimentais, tendo em vista tratar-se de maté

ria concernente à temática deste órgão, solicito a V. Ex' a
gentileza de conceder a esta comissão audiência do Projeto
de Lei n9 5.107 de 1990 - do Sr. Deputado Eduardo Jorge
- que "Dispõe sobre as restrições de uso de automóveis
em áreas de grandes centros urbanos". Sem outro particular,
valho-me do ensejo para renovar protestos de elevada estima
e distinta consideração. - Deputado Fábio Feldmann, Presi
dente.

Defiro
Em 17-6-91. ~ Ibsen Pinheiro, Presidente.

Do Sr. Deputado Fábio Feldmann, Presidente da Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, nos
seguintes termos:

OF. N9 141/91
Brasília, 13 de junho de 1991

Exm9Sr.
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara ~='5 Deputados

Senhor Presidente:
Comunico a V. Ex' que esta presidência auto~ou a reali

zação de reunião das lideranças indígenas, no Plenário da
Comissão, Sala n925, Anexo lI, no dia 3-7-91, às lOh, ocasião
em'que se debaterá sobre o seguinte tema: "Projeto Radama
zônia, amigos da Terra".

Sem outro particular, valho-me do ensejo para renovar
protestos de elevada estima e distinta consideração. - Depu
tado Fábio Feldmann, Presidente.

Do Sr. Deputado Benito Gama, Presidente da Comissão
de Finanças e Tributação nos seguintes termos:

OF. N9 P-17/91
Brasília, 13 de junho de 1991

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente:
A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião ordi

nária realizada hoje, ao apreciar o PL n9825/91 decidiu pela
não-pertinência em relação ao projeto principal, dos Projetos
de Lei n9S 1.864-A/89; 8.417/86, 3.167/89, 1.015/88 e 966/91,
apensados.

Assim sendo, solicito providências quanto à desapensação
dos mesmos. Cumpre-me ainda ressaltar que o PL n92l'O/91,
apensado ao PL n9 1.864-A/89, deve continuar apensado ao

" PL n9825/91.
Atenciosamente, - Deputado Benito Gama, Presidente.

Defiro
Em 17-6-91. - Ibsen Pinheiro, Presidente.

Do Se. Deputado Elias Murad, Presidente da Comissão
Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a impunidade
de traficantes de drogas no País, bem como o crescimento
do conumo, nos seguintes termos:

OF. N9 98/91-PR-CPI
Brasília, 12 de junho de 1991

Exm9 Sr.
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente:
Comunico a V. Ex' que nos termos do inciso IV do art.

36 do Regimento Interno, uma representação da CPI do Nar
cotráfico, composta dos Deputados Valter Pereira, Moroni
Torgan e Robson Tuma, está-se deslocando para São Paulo,
nos dias 13 e 14 de junho, a fim de ouvir alguns .traficantes
presos na Capital.

Achando-me, impossibilitado de acompanhar a comissão,
por compromissos assumidos anteriormente, indico a V. Ex'
o nome do Deputado Robson Tuma para substituir-me, fun
cionando como Presidente ficando assim:

Deputados:
Robson TÍlma - presidente substituto Moroni torgan - rela
tor e Valter Pereira - membro

Ao ensejo, apresento a V. Ex' protestos de consideraçllo
e apreço. - Deputado Elias Murad, Presidente.

Do Sr. Deputado Ivo Mainardi, nos seguintes termos:

OF. N9 680/91JJ/IM
Brasília, 17 de junho de 1991

Ilm9 Sr.
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente:
Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio deste

solicitar a retirada de um projeto de lei apresentado por mim
no dia 4-6-91, o qual, já havia sido exposto sob n9 1.054/91,
tratando da alteração do art. 574 do Decreto-Lei n9 3.689,
de 3 de outubro de i941 - Código-Processo Penal.
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Sem mais para o momento, reitero protestos de estima
e apreço.

Atenciosamente, - Deputado Ivo Mainardi.

Defiro.
Em 17-6-91. -Ibsen Pinheiro, Presidente.

,Do Sr. Deputado Nelson Bornier, nos seguintes termos:
OFICIO N9 80/91 '

Brasília, 12 de junho de 1991

Exm9 SI.
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente:
Cumprimentando-o cordialmente, venho a V. Ex~ solici

tar a retirada de um projeto de lei de minha autoria.
O núnero do projeto é 1.118/91 e se encontra em trami

tação nesta Casa.
. Certo do p~onto atendim~nto à minha solicitação, apro

veito a oportumdade para reiterar meus votos de estima e
consideração.

Cordialmente, - Deputado Nelson Bomier.

Derrro
Em 17-6-91. -Ibsen Pinheiro, Presidente.

Do Sr. Deputado Antonio Faleiros, nos seguintes termos:
OF. n9 63/91

Brasília, 5 de junho de 1991

Exm9 SI.
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente:
Tenho a honra e o dever de comunicar a V. Ex~ que,

no dia 28 de maio próximo passado, formalizei em Goiânia,
minha filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB).

Valho-me do ensejo para apresentar a Vossa Excelência
protestos de apreço e consideração.
Atenciosamente, - Deputado Antonio Faleiros.

Deputado José Serra, Líder do PSDB.

·-------."""1-----------------.

-,'.....~.

___-----.JIL _
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REQUERIMENTOS

Do Sr. Deputado Fábio Feldmann, Presidente da Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias nos se
guintes termos:

Solicita a tramitação conjunta dos Projetos de Lei n9"
1.635/89 e 2.579/89, com apensação do segundo ao pri.
meiro.

Senhor Presidente:
Estando em tramitação, neste órgão técnico, os Projetos

de Lei n9S 1.635/89, do Senado Federal, que "isenta de todas
as custas judiciárias e cartorárias a ação de contestação judicial
de qualquer natureza, visando a preservação do meio ambien
te", e o 2.579, de 1989, do Sr. Leopoldo Bessone, que "dispõe
sobre o meio ambiente", requeiro a Vossa Excelência, nos
termos dos artS. 142 e 143 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, a tramitação conjunta das referidas propo
sições, com a apensação da segunda à primeira.

Sala das Sessões, 12 de junho de 1991. - Deputado
Fábio Feldmann, Presidente.

Defiro
Em 17-6-91. - Ibsen Pinheiro, Presidente.

Do Sr. Deputado Ernesto GradeUa, nos seguintes termos:
Brasília, 6 de junho de 1991-

Ilm9 Sr.
Deputado Ibsen Pinheiro
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente:
solicito a V. Ex' que o PL n9 751/91" de minha autoria

seja desenexado do PL n9 374/91 de autoria do Deputado
Paulo Paim, por não tratar-se de matéria ou conexa.

Na oportunidade apresento protestos de consideração e
apreço. - Deputado Ernesto Gradella.

Defiro
Em 17-6-91. - Ibsen Pinheiro, Presidente.
Do Sr. Deputado José Carlos Coutinho, nos seguintes ter

mos:
Brasília, 13 de junho de 1991

À
Secretaria-Geral da Mesa
Exm9Senhor Diretor

Senhor Diretor:
Pelo presente venho solicitar o obséquio de não consi

derar a reapresentação de 2 (dois) projetos de lei por mim
apresentados no dia 6 do corrente, ou seja o que "dispõe
sobre exigência de dados nos receituários médicos" e o que
"regulamenta o § 29 do art. 171 (Ia Constituição Federal",
eis que foram inadvertidamente encaminhados a essa Secre
taria.

DefIrO
Atenciosamente, - Deputado José Carlos Coutinho.
Em 17-6-91. - Ibsen Pinheiro, Presidente.
Do Sr. Deputado Luís Roberto Ponte, nos seguintes ter

mos:
Sr. Presidente:

Dirijo-me a Vossa Excelência para requerer, nos termos
do parágrafo único do art. 105 do Regimento Interno, o desar
quivamento das seguintes proposições de minha autoria:

Projeto de Lei n95.637/90
Projeto de Lei n95.636/90
N. Termos, pede deferimento.

Brasília, 22 de maio de 1991. - Deputado Luís Roberto
Ponte.

Defiro
Em 17-6-91. - Ibsen Pinheiro, Presidente.

MENSAGEM N~ 262, DE 1991
(Do Poder Executivo)

Submete à aprovação do Congresso Nacional o nome
do Senhor Luiz Antônio Andrade Gonçalves, Secretário
Executivo do Ministério da Economia, Fazenda e Planeja
mento e da Senhora Maria Elizabeth Domingues Cechin,
Assessora do Secretário-Executivo do Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planejamento, para integrarem, como
membros efetivo e suplente, a Comissão Diretora do Pro·
grama Nacional de Desestatização, em substituição aos
Senhores João da Silva Maia e José Francisco de Lima
Gonçalves, respectivamente.

(Às Comissões de Economia, Indústria e Comércio;
e de Constituição e Justiça e de Redação.)

Excelentíssimos Senhores membros do Congresso Nacio
nal:

De conformidade com o disposto no art. 59 da Lei n9

8.031, de 12 de abril de 1990, tenho a honra de submeter
à aprovação do Congresso Nacional os nomes do Senhor Luiz
Antonio Andrade Gonçalves, Secretário-Executivo do Minis
tério da Economia, Fazenda e Planejamento e da Senhora
Maria Elizabeth Domingues Cechin, Assessora do Secretário
Executivo do Ministério da Economia, Fazenda e Planeja
mento, para integrarem, como membros efetivo e suplente,
a Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatiza
ção, em substituição aos Senhores João da Silva Maia e José
Francisco de Lima Gonçalves, respectivamente.

Na indicação desses nomes, buscou-se assegurar, à Co
missão Diretora do Programa Nacional de Desestatização,
a" integração de representantes do Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento, ao qual estão afetos encargos rele
vantes, na execução do referido Programa.

Brasília, 10 de junho de 1991. - Fernando Collor.

LEGISLAÇÃO CITADA, A/I{EXADA PELA
COORDENAÇAODASCOM~SOESPERMANENTES

LEI N9 8.031, DE 12 DE ABRIL DE 1990

Cria o Programa Nacional de Desestatização, e dá outras
providências.

Art. 59 O Programa Nacional de Desestatização terá
uma Comissão Diretora, diretamente subordinada ao Presi
dente da República, cujos membros, titulares e suplentes,
serão por ele nomeados, depois de aprovada a sua indicação
pelo Congresso Nacional.

§ 19 (Vetado).
§ 29 O Presidente da Comissão Diretora terá voto de

qualidade. ,
§ 39 Participarão das reuniões da Comissão Diretora,

sem direito a voto, quaisquer óutras pessoas cuja presença,
a critério de seus membros, seja 'considerada necessária para
a apreciação dos processos. :.

§ 49 Os membros da Comissão Diretora e os funcio
nários em serviço na referida comissão, nem os membros e
sócios das empresas incluídas no Programa Nacional de Deses
tatização, seus cônjuges e parentes até o segundo grau, não
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poderão adquirir ações ou bens pertencentes às empresas in
cluídas no Pn.?grama Nacional de Desestatização.

Curriculum Vitae
Luiz Antonio Andrade Gonçalves

1. Dados pessoais:
Nome: Luiz Antonio Andrade Gonçalves
Data de nascimento: 28-9-47
Local de nascimento: Cataguases (MG)
Filiação: José Soares Gonçalves e Edina Andrade Gon-

çalves
Estado civil: Casado
Nome do cônjuge: Maria Alaor Valéria Gonçalves
Carteira de identidade: n9 M-131.595 SSPIMG

Emitida em 8-10-71
Título de Eleitor: n9 9253520/70 - Zona 001 - Seção

0297
Brasília (DF)

Emitido em 18-9-86
CPF: n9 007.600.486-49
Endereço: SQS 314 - Bloco "C" - Ap. 101
CEP 70.383 - Brasília (DF)
Telefone: (061) 245.5419
2. Escolaridade:

2.1. CURSO: Primário
Nível: Básico
Instituição de ensino: Grupo Escolar Coronel Vieira
Cidade e Estado: Cataguases (MG)
Data de conclusão: 1957

2.2. CURSO: Ginasial e Colegial (Científico)
Nível: Secundário
Instituição de ensino: Colégio Estadual de Cataguases
Cidade e Estado: Cataguases (MG)
Data de conclusão: 1965

2.3. CURSO: Administração de Empresas
Nível: Superior
Instituição de ensino: Faculdade de Ciências Econômicas,

Administrativas e Contábeis de Belo Horizonte - FUMEC"
Cidade e Estado: Belo Horizonte (MG)
Data de conclusão: 1974

3.0utros cursos:
3.1. Curso Prático de Crédito Rural - realizado em

Viçosa (MG), no período de 9 a 20-11-70, recebendo certifi
cado de aproyeitamento pelo Banco Central do Brasil.

3.2. I Curso de Capacitação e Treinamento, realizado
em Brasília, em fevereiro de 1974.

3.3. Curso sobre a Lei nº 6.404 e Decreto-Lei n9 1.568
- turma 3 - participou do realizado pelo então DESET
em SP, no período de 4 a 11-12-78, num total de 48 horas/aula.

3.4. Curso sobre Normas Contábeis e Demonstrações
Financeiras, realizado no então DESTE no período de 8-10
a 21-11-79.

3.5. 11 Curso de Especialização em Administração Fi
nanceira - Pós Graduação (Lato Sensu), desenvolvido pelo
Centro de Pesquisas Educacionais e de Desenvolvimento de
Recursos Humanos da UNA (CEPEDERH), patrocinado pe
lo Banco Central do Brasil, no ano de 1982, 360 horas/aula,
tendo ao final obtido o primeiro lugar.

3.6. Curso de Relações Humanas, desenvolvido pelo
SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial,
em 1982, no total de 33 horas/aula - iniciativa própria.

3.7. Curso de Formação Superior, desenvolvido pelo
Banco Central do Brasil, em dezembro de 1983, no total de
112 horas/aula.

3.8. Participação no Programa de Especialização em
Administração e Controle de Custos Bancários, desenvolvido
pela Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro, de 21 a
25-5-84, patrocinado pelo Banco Central do Brasil.

4. Experiência profissional

4.1 NO BANCO CENTRAL DO BRASIL
26-7-67 - posse em Belo Horizonte, tendo exercido,

de 7-8-68 até estão, funções comissionadas de forma ininter
rupta, a saber:

4.1.1. Na Inspetoria de Bancos: Auxiliar Administra
tivo, Assistente e Coordenador de Divisão de Fiscalização
Bancária em Belo Horizonte.

4.1.2. No Departamento de Operações Bancárias:
Coordenador, Chefe da Divisão de Planejamento, Chefe-Ad
junto do Departamento e Consultor Especial.

4.1.3. Na Presidência: Consultor Especial.
4.1.4. Na Diretoria de Administração: Chefe de Gabi

nete do Diretor.
4.2. NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

4.2.1 Designado, em 3-7-85, para exercer a função de
confiança, Código LT-DAS-101.4, de Diretor-Geral da Secre
taria Executiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação-FNDE, autarquia federal vinculada ao Ministério
da E?ucação, conforme Portaria Ministerial n9 499, de 19-7-85,
publIcada no DOU, de 3-7-85 - cargo exercido até 11-5-86.
Vínculo empregatício mantido com o Banco Central do Brasil,
na condição de "cedido com ônus", com todos os direitos
e vantagens, como s~ em exercício ali estivesse.
4.3. NA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

4.3.1 Designado, em 12-5-86, para exercer a função de
confiança, Código LT-DAS-101.4, de Coordenador na Sub
Che~ia para Acompanhamento da Ação Governamental, do
Gabmete Civil da Presidência da República, conforme Porta
ria n9.187, de 12-5-86, publicada no DOU, de 13-5-86 - cargo
exerCIdo até 15-6-87. Vínculo empregatício mantido com o
Banco Central do Brasil, na condição de "cedido com ônus"
com todos os direitos e vantagens, como se em exercício ali
estivesse.
4.4. NO MINISTÉRIO DO INTERIOR

4.4.1. Designado, em 16-6-87, para exercer a funçáo
de confiança LT-DAS-101.4, de Secretária Geral Adjunto
do Ministério do Interior, conforme Portaria Ministerial n9

292, de 12-6-87, publicada no DOU, de 16-6-87. Vínculo em
pregatício mantido com o Banco Central do Brasil, na condi
ção de "cedido com ônus", com todos os direitos e vantagens,
como se em exercício ali estivesse, conforme decisáo consubs
tanciada no Voto CMN n9 200/87, aprovada Fad referendum
pelo ministro da Fazenda, em 11-6-87.

4.5. NO MINISTÉRIO DA FAZENDA
4.5.1. Designado, em 29-2-88, para exercer a função

de confiança, código LT-DAS-101.4, de Secretário Adjunto
da Secretaria do Tesouro Nacional, conforme Portaria Minis
terial de 26-2-88, publicada no DOU de 29-2-88 -, cargo
exercido até 14-3-88. Vínculo empregatício mantido com o
Banco-Central do Brasil, na condição de "cedido com ônus",
com todos os direitos e vantagens, como se em exercício ali
estivesse, consoante decisão do Conselho Monetário Nacional
(Voto CMN n9 67/88).
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4.5.2. Designado, em 15-3-88, para exercer a função
de confiança, código LT-DAS-101-5, de Secretário do Tesouro
Nacional, conforme decreto de 14-3-88, publicado no DOU,
de 15-3-88. Dispensado em 28-3-90, conforme decreto de Exm9

Sr. Presidente da República, de 27-3-90.
4.5.3. Designado, em 15-5-91, para exercer o cargo de

Secretário Executivo do Ministério da Economia, Fazenda
e Planejamento.

4.6. NO MINISTÉRIO DA INFRA-ESTRUTURA
4.6.1. Designado para exercer a função de confiança

LT-DAS-101.3, de Assessor do Secretário-Executivo, tendo
sido investido conforme Portaria Ministerial n9 149, de 19-4-90,
publicada no DOU, de 20-4-90. Dispensado a partir de 25-7-90,
conforme Portaria n9 342, publicada no DOU de 27 seguinte.

4.7. NO BANCO DO BRASIL
4.7.1. Eleito, em 24-7-90, para o cargo de Diretor de

Finanças em reunião de 24-7-90, do Conselho de Adminis
tração. Investido em 25-7-90, conforme termo de posse de
mesma data.

5. Outros Dados:

5.1. COMENDAS RECEBIDAS
5.1.1. Membro efetivo da Ordem Nacional do Mérito

Educativo, no grau de Comendador, conforme decreto do
Exm9 Sr. Presidente da República, de 13-2-86.

5.1.2. Membro da Ordem de Rio Branco, no grau de
Grande Oficial, conforme decreto publicado no DOU, de
8-4-88, do Ministério das Relações Exteriores.

5.1.3. Membro do Conselho da Ordem do Mérito Na
val, no grau de Oficial, por decreto de 26-4-89.

5.1.4. Recebeu comenda do Ministério da Aeronáutica
no grau de Comendador.

5.1.5. Recebeu Medalha do Pacificador do Ministério
do Exército.

5.1.6. Membro de Ordem do Mérito do Distrito Fede
ral, no grau de Comendador.

5.2. PARTICIPAÇÂO EM CONSELHOS:
5.2.1. Membro Titular do Conselho Consultivo da Asse

faz - Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério
da Fazenda.

5.2.2. Membro do Conselho Diretor do Serviço Federal
de Processamento de Dados-SERPRO, conforme Decreto
n9 74.408 e Portaria do Sr. Ministro da Fazenda nQ 161, de
24-3-88.

5.2.3. Membro nato do Conselho Curador da Fundação
Alexandre de Gusmão-FUNAG, conforme Portaria do Sr.
Ministro das Relações Exteriores, publicada no DOU, de
29-12-87.

5.2.4 Membro do Conselho de Orientação do FND
Fundo Nacional de Desenvolvimento.

5.3. MISSÕES NO EXTERIOR
5.3.1. Participação de reuniões técnicas de interesse da

Secretaria do Tesouro Nacional junto à Japan Internacional
Cooperation Agency - nCA e à Japan/Brasil - Agricultural
Development Corp.-JADECO, realizadas em Tóquio-Ja
pão, no período de 15-3 a 26-3-89.

5.3.2. Participou de reuniões na Agrober-Agroinvest,
sobre "Desenvolvimento da Agricultura Húngara e seu Papel
na Economia Nacional e Reformas", realizadas em Budapes
te-Hungria, no período de 11-6 a 20-6-89.

5.3.3. Participou de reuniões em Nova Iorque, Wa
shington, Chicago, sobre a atuação e regulamentação de bolsas
de mercadorias.
5.4. PARTICIPAÇÕES EM SEMINÁRIOS E PALES
TRAS

5.4.1. Participação do XV Congresso Nacional de Ban
cos, realizado pela FEBRABAN - Federação Brasileira das
Associações de Bancos e pela FENABAN - Federação Na
cional dos Bancos, em Salvador (BA), no período de 19 a
23-11-84.

5.4.2. Participante do Simpósio "O Futuro da Indústria
Financeira do Brasil", patrocinado pela Coopers Librand em
colaboração com a Associação Brasileira de Bancos Comer
ciais - ABBC, como convidado especial, em São Paulo (SP),
no período de 6 a 7-11-86.

5.4.3. Participou de Seminário na Associação Comer
ciai do Rio de Janeiro, na qualidade de expositor, sobre o
tema "O Déficit Público Efetivo do Orçamento Consolidado
da União: Conceito e Estrutura", em 28-7-88.

5.4.4. Participou do "Fórum Executivo" realizado pela
IBM do Brasil Ltda., onde foram discutidos temas. de alta
relevância no uso da tecnologia da informação, de 11 a 13-8-88.

5.4.5. Participação da Comissão de Economia, indústria
e Comércio da Câmara dos Deputados para discussão sobre
a "Recuperação dos Instrumentos de Controle das Finanças
Públicas, Dívida Pública, Mobiliária Federal e Taxas de Ju
ros", em 13-4-89.

5.4.6. Palestra na Escola Superior de Guerra - ESG,
Rio de Janeiro, sobre a "Execução Financeira do Orçamento
Geral da União", em 5-10-88.

5.4.7. Palestra na Escola Superior de Guerra - ESG,
Rio de Janeiro, sobre a "Elaboração, Execução e Adminis
tração Orçamentária da União", em 23-8-89.

5.4.8. Fórum de debates sobre "Orçamento Público na
Constituição de 1988", realizado na ESAF - Escola de Admi
nistração Fazendária, na qualidade de conferencista sobre
"Diretrizes e Administração Financeira, Programação e Exe
cução Financeira - Orçamento das Operações Oficiais de
Crédito - Instrumentos das Operações Oficias de Crédito
- Instrumentos de Registro e Controle", em 14-9-89.

5.4.9. Seminário realizado no Banco Central do Brasil,
por ocasião dos seus 25 Anos, sobre dívida pública - "A
Administração da Dívida Pública Mobiliária Federal", em
22-11-89.

Brasília, 10 de junho de 1991. - Luiz Antonio Andrade
Gonçalves - Maria Elizabeth Domingues Cechin.

Dados Pessoais

Filha de José Domingues Sobrinho e Amélia Vieira Do
mingues

Nascida em 12 de outubro de 1952 em São José dos Cam
pos-SP.

Casada com José Cechin
Residente na SQS 110 - bloco E - apt9 303, 70.373

Brasilia - DF.
Telefone: (061) 244-6287

Formação
Pós-graduada com o curso Managing Public Enterprises:

Agenda for Reform com ênfase em privatização, do Institute
of Development Policy and Management University of Man
chester, agosto/90.

Bacharel em Ciências Econômicas pela Unicamp, dezem
bro/78.
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Experiência Profissional
I.Cargo atual
Assessora do Secretário Executivo para assuntos refe

rentes à privatização, da Secretaria Executiva do Ministério
da Economia, Fazenda e Planejamento - desde novem
bro/90.

2. Experiência anterior
a) Coordenadora da área internacional e assessora do

Secretário executivo do Conselho Federal de Desestatização,
Seplan e MF, de maio/86 a abril/90.

b) Técnica da Divisão de Entidades Públicas da Secre
taria de Controle Financeiro do Setor Público da Secretária
do Tesouro Nacional, MF, maio/87 a maio/88.

c) Pesquisa "Intercâmbio Comercial Brasil-Leste Euro
peu" desenvolvida na FacuIty Economics and Politics, Cam
bridge, no ano letivo 1983/84.

d) Assessora Econômica para Assuntos de Comércio Ex
terior, na Coleste-Ministério das Relações Exteriores de 1980
a 1982.

Brasília, 11 de junho de 1991. - Maria Elizabeth Domin
gues Cechin
Aviso nº 462 - ALlSG.

Em 10 de junho de 1991
A Sua Excelência o Senhor

Deputado Inocêncio Oliveira
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF.
Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário:

Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a Mensa
gem na qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à aprovação do Congresso Nacional os nomes do
Sr. Luiz Antonio Andrade Gonçalves e da S1"' Maria Elizabeth
Domingues Cechin para integrarem, como membros efetivo
e suplente a Comissão Diretora do Programa Nacional de
Desestatização, em substituição aos Senhores João da Silva
Maia e José Francisco de Lima Gonçalves, respectivamente.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e consideração. - Marcos
Coimbra, Secretário-Geral da Presidência da República.

MENSAGEM NQ 276, DE 1991
(Do Poder Executivo)

Comunica o Senhor Presidente da República sua ausên
cia do País durante o período de 17 a 21 de junho de
1991, para realizar visita oficial aos Estados Unidos da
América.

(Publique-se.)

Excelentíssimos Senhores Membros da Câmara dos De
putados:

Tenho a honra de me dirigir a Vossas Excelências para
informá-los de que me ausentarei do País no período de 17
a 21 de junho de 1991, para realizar visita oficial aos EstÇldos
Unidos da América atendendo a convite do governo daquele
país.

Brasília, 14 de junho de 1991. - Fernando Collor.

AVISO Nº 520 - ALlSG.
Em 14 de junho de 1991.

, Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a mensa

gem com a qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica comunica que se ausentará do País no período de 17
a 21 de junho de 1991.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e consideração. - Marcos
Coimbra, Secretário-Geral da Presidência da República.

MENSAGEM NQ 282, DE 1991
(Do Poder Executivo)

Solicita, em face do desmembramento do Projeto de
Lei DQ 821/91, seja mantida a urgência para o de n'
1.232/91, dispensando-se desse regime o de DQ 1.231/91.

(Defiro. Publique-se.)

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacio
nal:

Tenho a honra de dirigir-me a Vossas Excelências para,
em face de desmembramento decidido pelo Congresso Nacio
nal quanto ao Projeto de Lei nQ821191, que lhes enviei com
a Mensagem nQ189, de 8 de maio de 1991, solicitar seja man
tido, em relação ao Projeto de Lei nQ1.232/91, um dos dois
resultantes do desmembramento, o regime de urgência pedido
para o projeto original, dispensando-se desse regime a outra
proposição derivada, o Projeto de Lei nQ1.231191.

Brasília, 18 de junho de 1991. - Itamar Franco.

AVISO NQ 527 - ALlSG.
Em 18 de junho de 1991

Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência Mensa

gem nQ282 do Vice-Presidente da República no exercício do
cargo de Presidente da República na qual apresenta solicitação
relativa ao desmembramento do Projeto de Lei nQ821191,
que "Regulamenta o art. 8Qda Constitui,ção Federal, dispõe
sobre a negociação coletiva de trabalho, institui a represen
tação de trabalhadores na empresa, e dá outras providências".

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência protestos de elfOvada estima e consideração. - Márcio
de Oliveira Dias, Secretário-Geral Interino da Presidência da
República.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
NQ 40, DE 1991

(Da Sr~ Rita Camata)

Estabelece indenização compensatória no caso de despe
dida de empregados que"tontem com idade igualou supe
rior a 50 anos.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Redação
(ADM); e de Trabalho, de Administração e Serviço PÚ
blico.)

Art. 1Q A indenização devida, pela rescisão do contrato
de trabalho por prazo indeterminado, aos empregados que
contem com idade igualou superior a 50 (cinqüenta) anos,
será paga em dobro.

§ 1Q Nos cálculos relativos à indenização de que trata
o art. 1º desta lei, aplicam-se os critérios estabelecidos no
art. 478 e seus §§, da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nQ5.452, de 19 de maio de 1943.

Art. 29 Esta lei ,entra em vigor na data de sua publi
cação:

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A Constituição Federal de 1988 estabelece como direitos
dos trabalhadores urbanos e rurais, além dos que visem a
melhoria de sua condição social, aquele que tenha como obje
tivo proteger o trabalhador contra a despedida arbitrária.
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A matérià deve ser tratada através de lei complementar
porque se trata, no caso, de indenização compensatória desti
nada àqueles empregados que contem com idade igualou
superior a 50 anos e que venham a ser vítimas de despedida
arbitrária.

Produto de um complexo de fatores, dentre os quais avul
ta a nossa tradição cultural, vigora ainda em nossa sociedade
um absurdo preconceito que poderíamos denominar de geron
tológico, considerando não apenas os idosos, mas também
as pessoas de meia-idade' como fardos ou, no mínimo, com
tremendas limitações.

Nesse contexto, o brasileiro que se vê em situação de
desemprego com idade na faixa dos cinqüenta anos, dificil
mente consegue colocação, sem embargo de sua competência
e experiência. .

Por essa razão, neste projeto, preconizamos que a indeni
zação devida pela rescisão de contrato de trabalho por prazo
indeterminado para o empregado com idade igualou superior
a cinqüenta anos, será paga em dobro.

A medida, a nosso ver, evitará que muitas empresas des
peçam o trabalhador na referida faixa etária para contratar
outro mais jovem, com remuneração inferior e, no caso inexo
rável de demissão, ao menos ensejará uma maior remuneração
indenizatória ao empregado.

Em se tratando de medida de amplo alcance social, espe
ramos que a iniciativa venha a merecer a acolhida dos ilustres
membros desta Casa.

Sala das Sessões, 22 de maio de 1991. - Deputada Rita
Camata

LEGISLAÇÃO CITADA, Al'{EXADA PELA
COORDENAÇAO DAS COMISSOES PERMANENTES

DECRETO-LEI N? 5.452, DE I? DE
MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do Trablilho

TÍTULO IV
Do contrato individual de trabalho

Capítulo V
Da Rescisão

Art. 478. A indenização devida pela rescisão de con
trato por prazo indeterminado será de um mês de remuneração
por ano de serviço efetivo, ou por ano e fração igualou supe
rior a seis meses.

§ 1? O primeiro ano de duração do contrato por prazo
indeterminado é considerado como período de experiência,
e, antes que se complete, nenhuma indenização será devida.

§ 2? Se o salário for pago por dia, o cálculo da indeni
zàção terá por base 30 (trinta) dias.

§ 3? Se pago por hora, a indenização apurar-se-á na
base de 240 (duzentas e quarenta) horas por mês.

§ 49 Para os empregados que trabalhem à comissão ou
que tenham direito a percentagens, a indenização será calcu
lada pela média das comissões ou percentagens percebidas
nos últimos 12 (doze) meses de serviço.

§ 5? Para os empregados que trabalhem por tarefa ou'
serviço feito, a indenização será calculada na base média do

tempo costumeiramente gasto pelo interessado para realização
de seu serviço, calculando-se o valor do que seria feito durante
trinta dias.

PROJETO DE LEI N? 977, DE 1991
(Do Sr. Roberto França)

Acrescenta parágrafo ao art. 2S da Lei n? S.700, de
f? de setembro de 1971, que "dispõe sobre a forma e
a apresentação dos Símbolos Nacionais e dá outras provi
dências".

(As Comissões de Constituição e Justiça e de Redação
(ADM); e de Educação, Cultura e Desporto - art. 24,
11.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 19 O art. 25 da Lei n? 5.700, de 19 de setembro
de 1971, passa a vigorar acrescido de um §, renumerando-se
os atuais §§ 39 e 49:

"Art. 25. . .

§ 39 à obrigatória a inserção da letra do Hino Nacio
nal nàs capas dos cadernos escolares distribuídos pelo:
Ministério da Educação."

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O projeto de lei que temos a honra de submeter à delibe
ração do Congresso Nacional tem por escopo tomar obriga
tória a inclusão do Hino Nacional em todos os cadernos escola
res distribuídos pelo MEC, visando facilitar a divulgação do
texto, que é de difícil memorização.

Em nosso País os símbolos nacionais - Bandeira Nacio-
nal, Hino Nacional, Armas Nacionais e Selo Nacional- são
as mais caras representações da Pátrià. Nascidos com a Repú"
blica, perduram até hoje como valores intrínsecos ~do nosso
povo.

Acreditamos que a medida proposta é de grande impor
tância educacional, cultural e cívica, visto que não existe sím
bolo tão representativo de uma nação do que o Hino Nacional.

Lamentavelmente, grande parcela da população brasi
leira ignora. até mesmo a letra do Hino Nacional. É comum
e até vergonhoso constatarmos que, durante as cerimônias
públicas só uma minoria insignificante consegue balbuciar al-
guns de seus trechos.

Para o professor de História da Música Brasileira, Cláver
Filho, há necessidade de uma divulgação intensiva do nosso
Hino, para sanar a ignorância demonstrada por nossos compa
triotas. Segundo o'professor, o nosso Hino Nacional é bonito
e bem feito, sendo seu aprendizado de suma importância como
fator de preservação da nacionalidade.

Assim, por se tratar de matéria de alcance cívico, educa- 
cional e cultural, esperamos que esta proposição venha a mere
cer a aprovação de nossos dignos pares.

Sala das Sessões, 14 de maio de 1991. - Deputado Ro
berto França.



9760 Terça-feira 18 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Junho de 1991

LEGISLAÇÃO CITADA AN..EXADA PELA
COORDENAÇAO DAS COMISSOES PERMANENTES

LEI N9 5.700 DE 19DE
SETEMBRO DE 1971

Dispõe sobre a forma e a apresentação dos Símbolos
Nacionais, e dá outras providências.

························cAPfTULC;i·ii················· .
Da Apresentação dos Símbolos Nacionais

SEÇÃO 11
Do Hino Nacional

Art. 25. Será o Hino Nacional executado:
I - Em continência à Bandeira Nacional e ao Presidente

da República, ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal
Federal, quando incorporados; e nos demais casos expressa
mente determinados pelos regulamentos de continência ou
cerimônias de cortesia internacional;

11 - Na ocasião do hasteamento da Bandeira Nacional,
previsto no parágrafo único do art. 14.

§ 19 A execução será instrumental ou vocal de acordo
com o ceril1!0nial previsto em cada caso.

§ 29 E vedada a execução do Hino Nacional, em conti
nência, fora dos casos previstos no presente artigo.

§ 39 Será facultativa a execução do Hino Nacional na
abertura de sessões cívicas, nas cerimônias religiosas a que
se associe sentido patriótico, no início ou no encerramento
das transmissões diárias das emissoras de rádio e televisão,
bem assim para exprimir regozijo público em ocasiões festivas.

§ 49 Nas cerimônias em que se tenha de executar um
Hino Nacional estrangeiro, este deve, por cortesia, proceder
o Hino Nacional Brasileiro.

PROJETO DE LEI N9 1.033, DE 1991
(Do Sr. Laprovita Vieira)

Dispõe sobre a equiparação dos cursos ministrados em
estabelecimentos militares de ensino aos cursos profISsio
nalizantes de 29grau do ensino médio.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Redação
(ADM); e de Educação, Cultura e Desporto - art. 24,
lI.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Os cursos de aperfeiçoamento profissional mi

nistrados em estabelecimentos militares de ensino são equipa
rados, para todos os efeitos, aos cursos profissionalizantes
de 29grau do ensino médio.

Art. 29 O Conselho Federal de Educação, dentro do
prazo de 90 (noventa) dias a contar da vigência desta lei,
expedirá instrução normativa fixando a correlação de equiva-
lêncía de cada curso. .

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

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A permanência dos cidadãos nas fileiras das Forças Arma
das é, em muitos casos, meramente temporária, como sabe
mos.

Isso faz com que o contingente de soldados, que acaso
tenham freqüentado seus cursos de aperfeiçoamento profis
sional (motomecanização, comunicações, mecânica de rádio,
instrumento de precisão, topografia, cartografia, meteorolo
gia, controle de vôo, dentre outros) cedo se transforme em
mais um problema socíal, eis que não poderão os concluintes
desses cursos exercer atividades correspondentes na vida civil.

Isto é uma anomalia que decorre da vigorante legislação
sobre ensino no País e que, portanto, precisa ser modificada
na forma aqui projetada.

Sala das Sessões, 5 de maio de 1991. - Deputado Lapro
vita Vieira.

PROJETO DE LEI N9 1.074, DE 1991
(Do Sr. Saulo Coelho)

Dá nova redação ao art. 32 da Lei n9 7.357, de 2 de
setembro de 1985, vedando a apresentação de cheque pós
datado.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Redação
(ADM); e de Economia, Indústria e Comércio - art.
24,11.) .

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O art. 32, da Lei n9 7.357, de 2 de setembro

de 1985, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 32. Somente pode ser efetuado o pagamento
de cheque após o dia lançado como data de sua emissão.

Parágrafo único. Após o prazo indicado no caput des
te artigo, o cheque é pagável à vista, considerando-se
não escrita qualquer menção em contrário."

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Apesar de todas as conquistas obtidas pelo consumidor
brasileiro com a vigência do Código de Defesa do Consumidor,
não foi possível a este diploma legal prever todas as situações
em que o consumidor é lesado em seu legítimo direito.

Somente com a aplicação prática deste código e uma
constante atualização de outros textos legais concernentes ao
consumidor, será possível preencher todas essas falhas em
nossa legislação que permitem a que certos comerciantes, locu
pletando-se à custa de boa fé dos consumidores, beneficiem-se
de práticas comerciais prejudiciais a estes últimos.

Um bom exemplo de legislação que está a merecer repa
ros é a Lei n9 7.357/85 (Lei do Cheque). Em seu art. 32,
dispõe esta lei que o cheque é uma ordem de pagamento
à vista, reputando não escrita qualquer menção em contrário
e, como tal, podendo ser pago independentemente da data
que tenha sido lançada no mesmo como data de sua emissão.

Ocorre, porém, que devido à grande utilização deste títu
lo de crédito, tem sido muito comum que comerciantes façam
promoções aceitando pagamentos futuros por meio de cheques
pós-datados.

Verifica-se, no entanto, que certos comerciantes, desres
peitando o próprio acordo realizado com o consumidor, apre
sentam o cheque antes do dia lançado como sendo de sua
emissão e, devido a esta falha na legislação, está o consumidor
sujeito a ser lesado em seu legítimo direito e ser vítima de
todas,as sanções aplicáveis a quem emite cheque sem fundos.

E, pois, com a intenção de melhor adequar a legislação
vigente às necessidades do dia-a-dia e dar uma melhor prote-
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ção ao consumidor brasileiro que apresentamos o presente
projeto de lei. Caso seja aprovado, só será possível a apresen
tação para, pagamento de cheque, após o dia indicado como
sendo o de sua emissão.

Considerando o presente projeto da mais alta importância
para a segurança das relações de consumo, esperamos contar
com o apoio de nossos eminentes pares do Congresso Nacio
nal, de forma a aprová-lo com a maior brevidade possível.

Sala das Sessões, 21 de maio de 1991. - Deputado Saulo
Coelho.

LEGISLAÇÃO CITADA, AJI!.EXADA PELA
COORDENAÇAO DAS COMISSOES PERMANENTES

LEI N9 7.357, DE 2 DE

LEI N9 7.357, DE 2 DE

Dispõe sobre o cheque e dá outras providências.

CAPfTULOIV
Da Apresentação e do Pagamento

Art. 32. O cheque é pagável à vista. Considera-se não
escrita qualquer menção em contrário.

Parágrafo único. O cheque apresentado para pagamen
to antes do dia indicado como data de emissão é pagável
no dia da apresentação.

PROJETO DE LEI N9 1.084, DE 1991
(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame e outros 2)

Institui a lei da moradia popular.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Reda

ção; e de Viação e Transportes, Desenvolvimento Urbano
e Interior - artigo 24, lI)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 A construção de moradias econômicas e as pe

quenas reformas estão dispensadas da assistência e responsa
bilidade técnica de profissional legalmente habilitado, cons
tantes do art. 29da Lei Federal n95,194/66.

Art. 29 O benefício de dispensa das exigências do artigo
29da Lei Federal n95.194/66, no caso de construção de moradia
econômica, será deferido aos interessados pelas prefeituras
municipais, as quais fornecerão ou aprovarão os projetos e
detalhes necessários.

Art. 39 O benefício previsto no artigo 29 desta lei só
poderá ser concedido à mesma pessoa, uma vez cada dez
anos, e desde que ela não possua outro imóvel no município.

Art. 49 As dispensas de que trata o artigo 19 somente
poderão ser deferidas após a assin~tura pelos interessados,
de documento do qual se declare:

a) estar ciente das penalidades legais impostas aos que
fazem falsas declarações;

b) que se obriga a seguir os projetos deferidos, responsa
bilizando-se pelo mau uso da licença concedida;

c) estar ciente de que passa a ser responsável por tudo
que se refira à obra.

Art. 59 Para os efeitos desta lei, a moradia econômica
é aquela que atende aos seguintes requisitos:

a) ser de um só pavimento, ter área de construção de
no máximo 40 m2 (quarenta metros quadrados) e destinar-se
exclusivamente à residência do interessado.

b) não possuir estrutura especial nem ixigir cálculo estru
tural;

c) ser unitária, não constituindo parte de agrupamento
ou conjunto de realidade simultânea;

d) em sua construção se empreguem os materiais mais
simples, econômicos e existentes em maior volume e facilidade
no local e capazes de proporcionar a ela um mínimo de habita
lidade, solidez e higiene.

Art. 69 O benefício da dispensa da exigência do art.
29da Lei 5.194/66, no caso de projeto e execução de pequenas
reformas ou de acréscimo em casa popular, será deferido ao
interessado pelas prefeituras municipais, mediante assinatura
pelo mesmo de documento que declare obrigar-se a seguir
os projetos referidos e estar ciente de que, perante e lei.
passa a ser responsável pela obra, e desde que não ultrapasse
o acréscimo de área de 20m2 e que essa reforma ou acréscimo
seja procedida após decorridos 5 (cinco) anos da concessão
do benefício para a construção da moradia econômica.

Art. 79 Todas e quaisquer edificações ou reformas de
prédios que não se enquadrem estritamente nos casos previstos
na presente lei, deverão atender às regulamentações da Lei
n9 5.194/66, e normas legais complementares.

Art. 89 Pelo menos uma vez por semestre, para efeito
de estatística e fiscalização, as prefeituras deverão remeter
ao CREA relação completa e detalhada das moradias econô
micas e reformas nos termos dessa lei.

Art. 99 Para as moradias econômicas, conforme o defi
nido no artigo 59 desta lei, bem como nos loteamentos, condo
mínios verticais ou horizontais e nos conjuntos habitacionais
considerados de interesse social, assim entendidos aqueles
que se destinem à população de renda até cinco salários míni
mos, as custas e emolumento devidos pelos atos de registro
serão regulados pela presente lei.

Art: 10. Para ôs loteamentos levados a efeito pelas pre
feituras municipais, por empresas públicas de habitação, dos
estados ou dos municípios, pelas cooperativas habitacionais,
assim como por empresas privadas, com recurso,s do FGTS
ou do Sistema Financeiro de Habitação, o registro de que
trata o art. 18 da Lei n9 6.766/79 será reduzido de 75%. nada
sendo devido aos estados assim como a quaisquer outras enti
dades.

Art. 11. Para as moradias econômicas bem como nos
conjuntos habitacionais realizados por empresas públicas, par
ticulares ou pessoas físicas, com recursos do Sistema Finan
ceiro de Habitação ou do FGTS, as averbações das construções
serão feitas considerando-se o valor integral da obra e, uma
vez apurados os emolumentos devidos segundo os Regimentos
de Custas dos estados, reduzidos 75%, vedado qualquer acrés
cimo a título de contribuição pública ou particular.

.Art. 12. Os instrumentos públicos ou particulares que
sejam utilizados para a formalização de trasmissão de domínio
ou promessa de venda e compra ou de promessa de cessão
de direitos relativos a lotes, edificados ou não, estarão isentos
do reconhecimento de firmas. Quando formalizados por tabe
liães de notas, terão os emolumentos reduzidos de 75%, quan
do instrumentalizados por empresas particulares serão gracio
sas e o registro dos mesmos, nos Cartórios de Registro de
Imóveis gozarão de redução de 75% dos emolumentos, vedado
o acréscimo por qualquer contribuição à entidade pública ou
privada.

§ 19 O disposto neste artigo somente se aplica aos casos
de imóveis que integrem planos habitacionais implantados
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com recursos 'do FGTS ou do Sistema Financeiro de Habi
tação,

Art. 13, Todos os atos jurídicos destinados à formali
zação de negócios relativos à imóveis alienados ou prometidos
à venda, com financiamento obtido através de recursos forne
cidos por órgãos públicos, pelo Sistema Financeiro de Habi
tação ou oriundos do FGTS, em que sejam partes órgãos
da ~dmini~traçãodireta da União, estados ou municípios, de
verao ser mstrumentados por documento particular com força
de escritura pública, vedada a utilização de escritura pública.

Justificação

O projeto visa facilitar a construção de moradias popula
res, dispensando as exigências do art. 29 da Lei n95.194/66.
Por outro lado, dentro dos limites da competência da União
para legislar sobre custas e emolumentos, na forma prevista
no art. 236 da Constituição Federal, estabelece, em primeiro
lugar, sensível redução de emolumentos quanto aos atos prati
cados nos Cartórios de Notas e de Registros de Imóveis, de
forma a viabilizar a implantação do plano habitacional do
Governo Federal.

P?r outro lad?, na esteira de p~cíficaorientação do Supre
mo Tnbunal e, amda em harmoma com a Lei de Registros
Públicos, impede-se que, aos emolumentos devidos a notários
e registradores, sejam acrescentadas custas, contribuições de
qualquer espécie, destinadas a órgãos de classe ou entidades
públicas, possibilitando, portanto, que a redução prevista não
se veja'minimizada pelo acréscimo ainda existente em unidade
da Federação destinados a organismos estranhos ao sistema
registrário.

E, finalmente, veda-se a órgãos públicos que se utilizam
de instrumentos públicos notariais, quando por expressa legis
lação federal podem se valer dos instrumentos particulares,
contribuindo, portanto, de forma efetiva, para reduzir as des
pesas sempre enfrentadas pelo destinatário do sistema que
se pretende implantar. Não é razoável que órgãos públicos
se utilizem do sistema notarial, onerando a população quando
podem se valer dos instrumentos particulares, sem qualquer
custo ou acréscimo.

Sala das Sessões, 22 de maio de 1991. - Antonio Carlos
Mendes Tbame.

Defiro:
Publique-se

Brasília, maio de 1991
Em 29-5-91.

Exm9 SI.
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente:
Solicito a V. Ex~ nos termos regimentais, que o Deputado

Osvaldo Stecca passe a constar como co-autor do projeto
de minha autoria e do Deputado Flávio Arns, que institui
a lei de moradia popular.

Antecipando agradecimentos, apresento a V. Ex~ pro
testos de alta estima e distinta consideração. - Antonio Carlos
Mendes Tbame.

LEGISLAÇÃO CITADA, A1'f.EXADA PELA
COORDENAÇAO DAS COMISSOES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPúBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

••• w •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••

TÍTULO IX
Das Disposições Constitucionais Gerais

X - as nomeações que se seguirem às primeiras, para
os cargos mencionados neste artigo, serão disciplinadas na
Constituição Estadual;

XI - as despesas orçamentárias com pessoal não poderão
ultrapassar cinqüenta por cento da receita do Estado.

Art. 236. Os serviços notariais e. de re$istro são exerci
dos em caráter privado, por delegação do poder público.

§ 19 Lei regulará as atividades, disciplinará a responsa
bilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro
e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos
pelo Poder Judiciário.

§ 29 Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação
de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços
notariais e de registro.

§ 39 O ingresso na atividade notarial e de registro de
pende de concurso público de provas e títulos, não se permi
tindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de
concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis
meses.

LEI N9 5.194, DE 24 DE
DEZEMBRO DE 1966

Regula o exercício das profISSões de engenheiro, arqui.
teto e engenbeiro-agronômo, e dá outras providências

TÍTULO I
Uo Exercício Profissional da Engenharia, da Arquitetura e

da Agronomia '

CAPíTULO I
Das Atividades ProfISSionais

SEÇÃO I
. .

Caracterização e Exercício das ProfISSõeS

Art. _29 O exercício, no País, da profissão de engenhei
ro, arquiteto ou engenheiro-agrônomo, observadas as condi
ções de capacidade e demais exigências legais, é assegurado:

a) aos que possuam, devidamente registrado, diploma
de faculdade ou escola superior de engenharia, arquitetura
ou agronomia, oficiais ou reconhecidas, existentes no País;

b) aos que possuam devidamente revalidado e registrado
no País, diploma de faculdade ou escola estrangeira de ensino
superior de engenharia, arquitetura ou agronomia, bem como
os que tenham esse exercício amparado por convênios interna
cionais de intercâmbio;

c) aos estrangeiros contratados que, a critério dos Conse
lhos !,eder~ e Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agro
nomia, conSiderada a escassez de profissionais de determinada
especialidade e o interesse nacional, tenham seus títulos regis
trados temporariamente.

.Parágra~o único. O exercício das atividades de enge
n!Ielro, a~q~lteto e engenheiro-agronômo é garantido, obede
Cidos os lImites das respectivas licenças e excluídas as expedi
das, a título pr.ecário, ,até a publicação desta lei, aos que,
nesta data, estejam registrados nos Conselhos Regionais.
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LEI N9 6.766, DE 19 DE
DEZEMBRO DE 1979

Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras
providências........................... ·CAPíTULO"vi··············· .

Do Registro do Loteamento e Desmembramento

Art. 18. Aprovado o projeto de loteamento ou de des
membramento, o loteador deverá submetê-lo ao registro imo
biliário dentro de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de
caducidade da aprovação, acompanhado dos seguintes docu
mentos:

I - título de propriedade do imóvel;
H - histórico dos títulos de propriedade do imóvel,

abrangendo os últimos 20 (vinte) anos, acompanhados dos
respectivos comprovantes;

IH - certidões negativas:
a) de tributos federais, estaduais e municipais incidentes

sobre o imóvel;
b) de ações reais referentes ao imóvel, pelo período de

10 (dez) anos;
c) de ações penais com respeito ao crime contra o patri

mônio e contra a administração pública;
IV - certidões:
a) dos cartórios de protestos de títulos, em nome do lotea

dor, pelo período de 10 (dez) anos;
b) de ações pessoais relativas ao loteador, pelo período

de 10 (dez) anos;
c) de ônus reais relativos ao imóvel;
d) de ações penais contra o loteador, pelo período de

10 (dez) anos;
V - cópia do ato de aprovação do loteamento e compro

vante do termo de verificação pela prefeitura da execução
das obras exigidas por legislação municipal, que incluirão,
no mínimo, a execução das vias de circulação do loteamento,
demarcação dos lotes, quadras e logradouros e das obras de
escoamento das águas pluviais ou da aprovação de um crono
grama, com a duração máxima de 2 (dois) anos, acompanhado
de competente instrumento de garantia para a execução das
obras;

VI - exemplar do contrato padrão de promessa de venda,
ou de cessão ou de promessa de cessão, do qual constarão
obrigatoriamente as indicações previstas no art. 26 desta lei;

VH - declaração do cônjuge do requerente de que con
sente no registro do loteamento.

§ 19 Os períodos referidos nos incisos IH, alínea b, e
IV, alíneas a, b e d, tomarão por base a data do pedido
de registro do loteamento, devendo todas elas ser extraídas
em nome daqueles que, nos mencionados períodos, tenham
sido titulares de direitos reais sobre o imóvel.

§ 29 A existência de protestos, de ações pessoais ou
de ações penais, exceto as referentes a crime contra o patri
mônio e contra a administração, não impedirá o registro do
loteamento se o requerente comprovar que esses protestos
ou ações não poderão prejudicar os adquirentes dos lotes.
Se o Oficial do Registro de Imóveis julgar insuficiente a com
provação feita, suscitará a dúvida perante o juiz competente.

§ 39 A declaração a que se refere o inciso VH deste
artigo não dispensará o consentimento do declarante para
os atos de alienação ou promessa de alienação de lotes, ou
de direitos a eles relativos, que venham a ser praticados pelo
seu cônjuge.

PROJETO DE LEI N9 1.091, DE 1991

(Do SI. Henrique Eduardo Alves)

Dispõe sobre a proibição de cobrança de anuidades,
taxas de matrícula ou outras nos estabelecimentos oficiais
de ensino de 19 grau, fixa o processo para obtenção de
gratuidade do ensino de níveis ulteriores e dá outras provi
dências.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Reda
ção (ADM); e de Educação, Cultura e Desporto - art.
24, II.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19É vedada a cobrança de anuidades, taxas de matrí

cula, de expediente ou quaisquer outras nos estabelecimentos
oficiais de ensino de 19grau.

Parágrafo único. Não depende do pagamento de qualquer
taxa o fornecimento, pelos estabelecimentos oficiais de ensino
de 19grau, de documentos relativos à vida escolar do aluno.

Art. 29Nos estabelecimentos oficiais de ensino de níveis
ulteriores, é vedada a cobrança de anuidade, taxas de matrí
cula, expediente ou quaisquer outras, desde que:

I - não tenha o aluno repetido mais de um ano letivo,
ou estudos correspondentes no regime de matrícula por disci
plina;

H - prove falta ou insuficiência de recursos.
§ 19 A prova a que se refere o inciso H, deste artigo,

será feita através de atestado expedido por autoridade judi
ciária ou policial, ou por prefeito municipal, onde se indique
que o interessado, ou seus responsáveis, não disponha de
meios para pagar as despesas escolares sem prejuízo do susten
to próprio, ou da família.

§ 29 Para o fornecimento do atestado a que se refere
o parágrafo anterior não será cobrada qualquer taxa.

§ 39A direção do estabelecimento poderá conceder gratui
dade a alunos que não se enquadrem na previsão do art.
29, inciso I.

Art. 39Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Não se pode ocultar o alto alcance social que representa
disposição contida na Constituição Federal.

Aliás, dentro da melhor tradição de nosso direito constitu
cional, a obrigatoriedade do ensino primário, atualmente ensi
no de 19 grau, conforme a nomenclatura da Lei n9 5.692,
de 11 de agosto de 1971, importa um direito e uma obrigação
paralelos: o direito da família e do menor e a obrigação do
Estado.

Nesta correlação é fácil concluir que ao Estado compete
dar suporte e apoio à família para que seja possível o exercício
de seu direito. Daí decorre a gratuidade do ensino de 19grau
nos estabelecimentos oficiais.

Atualmente, são inúmeros os estabelecimentos de ensino
que certamente se podem contar pela quase totalidade, que,
embora não cobrem anuidades dos alunos, fixam taxas de
matrículas e outras, sem o pagamento das quais não será
possível a freqüência às aulas ou aos exames de aferição do
aprovamento.

Como não será difícil observar tais taxas, importa afronta
evidente à Constituição. '

Além do mais, o aluno de escola pública deve arcar com
inúmeras despesas, desde fardamentos até livros e material
escolar, em ônus difícil de ser suportado pelo orçamento da'
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maioria, impondo-se, em benefício da educação, um extremo
sacrifício. E não lhe são concedidas sequer bolsas de estudo
do Ministério da Educação.

Por tais razões, estou encaminhando projeto de lei que
proíbe a cobrança não só de anuidades, como também de
taxas nos estabelecimentos de ensino de 19 grau, desde que
oficiais. Ao legislador ordinário compete velar para que as
disposições da Constituição sejam integralmente cumpridas,
e editar instrumentos legais que possibilitem este efetivo cum
primento. Este o sentido de meu projeto e seu objetivo.

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1991. - Deputado
Henrique Eduardo Alves.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DAS COMISSÕES PERMANENTES

LEI N9 5.692, DE 11 DE
AGOSTO DE 1971

Fixa diretrizes e bases para o ensino de 19 e 29 graus
e dá outras providências.

PROJETO DE LEI N° 1092, DE 1991
(Do Sr. Henrique Eduardo Alves)

Dispõe sobre a concessao de assistência judiciária

na Justiça do Trabalho e aá outras providências.

(As COMISSOES DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

(ADM); E DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÂO'E SERVIÇO PÚ

BLICO - ART. 24,II)

O CONGRESSO NACIONAL Decreta:

Art. 19 - A todo trabalhador ê assegurado o direito à assistência'

iudiciária gratuita, no âmbito da Justiça do Trabalho.

Art. 29 - Sempre que o trabalhador necessitar da assistência jud!

ciária, dirigirá o pedido devido' ao sindicato da catego

ria profissional a que pertencer, que providenciará requerimento '
• >#nesse sentido ao JU1ZO competente.

§ 19 - O reqÚerimento será instruido com prova de situa

ção econômica que justifique o benefício.
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§ 29 - são isentos da comprovaçao a que alude o parágr~

fo anterior os trabalhadores que percebam mensal

mente remuneração mensal igualou inferior ao va

lar de 2 (dois) salários rninirnos.

Art. 39 - Nas localidades onde nao existir sindicato, o trabalha~

dor requererá o benefIcio da assistência judiciária dire

tamente ao Juiz.

Art. 49 - Quando a decisão da reclamatória for favorável ao traba

lhador assistido, o juiz condenara o vencido a pagar os

honorários do advogado do vencedor.

Art. 59 - Aplicam-se à assistência judiciária de que trata esta

lei, no que couberem, as disposições da Lei n9 1.060, de

5 de fevereiro de 1950, assim corno as relativas à sucumbência, pr~
. .

vistas no Código de Processo Civil.

Art. 69 - Esta lei entra em vigor na data de sua pUblicação.

Art. 79 - Revogam-se as disposições em contrário.

JUS T I F I C A ç ~ O

O objetivo desta proposição é simplificar o mecanismo

da obtenção da assistência judiciária no âmbito da Justiça do Tra

balho.

Embora já exista a Lei n9 5.584, de 25 de junho de 1970,

que contém disposições sobre a matéria, é preciso ressaltar que es

se. diploma tornou excessivamente burocratizante a·obtenção ~a as

sistência judiciária, contendo algumas impropriedades que procura

mos corrigir atraves deste projetado.



9766 Terça-feira 18 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Junho de 1991

A medida preconizada, a nosso ver, facilitará o acesso a

assistência judiciária no contexto da Justiça do Trabalho, muito

beneficiando os trabalhadores de baixa renda.

Sala das Sessões, em 22;I:J S/9/

\ 11xJ~F"
Deputado HE~B\íD~ O ALVES

\ I .

LEGISLACÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENACÃO
DAS COMlSSOES PERMANENTES

UI N.· 1-'" - DI: • DI: RVJ:Rl:IRO DI: UM
ESTAIIELJ;CJ! NOItMA5 ,PAM A CONCESSAO DE ASSIlTaNCIA

JUD/CIAR/A AOS NECESSITADOsGr
o PJnIdente 4. ~bUca ' '

li ~'F' aaber .ue o Conamso N.cIoaaI decreta • eu UlICJoao ..........

An; 1.' - Os podem Jl<'lbllcoo federal • estadual cnncederIo _blbcb
)ldkllrla aoo Ilecesalt.doI DOI termoI da presente Lei.

Art. 2.' - OourIo doi beDdIdoI data ui OI IlIclonall OU -.naWoo
IIIWalln 110 ..11 que Mce..lIamll nconer • lUillça 1'Cftal. cnll. mww OU
.. Irabalbo.

..,,,rafo 61l1co - Comld.r.... "",,niltado. .... .. thll klaIa, toa<>
... ClIJa liluaçlo acoll6mlca do lhe permlla p.pr U CUlI" do proceuo
•• Ioonorirloo do .d,o,"do. 10m preJulzo do IUII.nlo próprio ou da fllllOJa.

Art. '.' - A aaalllencl. JudJc16rl. compreende u ..,uln" 11UÇlln:
, I - .. luai JudJclúlu e doi MlOI;

11 - doi amolumenlOl e CUltu de.1doi .01 jlIlzea. doalOl ... MIDII-
lfrIo l'6bIico e oe...nluirJol da JUlliça; _
, 111 - da. despesa. com.1 publtcaçl5a 1ndI....nú..1a ao Joraa\ ....,.r·
...... da dI.w..çlo doi .101 olldal.;

IV - dai Inden!zaçOcs d••14.. .. lalemunhu que, lIuando _P •
... receberlo do e",pr•••dor aal'r1o Inte.ral. COnlO lO e", oe"iço au ,
_Indo o direito ,"Ir""',o contra o poder público federal. DO Dlslrlto
......1 • _ TerrllClrlol; ou conlra o poder pilbltco aIIadual. _ l!IIadol.

V - doi ho""ririol de ""voa.do e perllOl.
An..... - A pane lIue prelende ,our os beneflelol da udltfada Ju..
~ req_crI ao Juiz competenle lhos conced•. menclonanclo. lia petiçlo•

.• rendlmenlO ou ..eoelmenlo que percebe. ... ellCu.O& próprloo • DI ela
,..lIia.

I I.' - A pellçlo ..ri IIlStruld. por um .leIlado de que _ .... o
",lItrelIle lIeeeultado. alo podendo p..ar OI despesal do JlfOC8&O. Eale
ttecu....OIO oer' expedido. 100010 de aelOl e emolumentOl. pela autoridade
peUc:lal 011 pelo l'tel.lto MuniclPII. sendo <lispenudo 1 ..1110 de 00II1<&10 4.
trabalho ~mprobalório ae que o ",ell1lO percebe l,IIirlo lidai ou InImor
.. Iobro do 1II10lmo ~.I r..lon.1.- Qt

12.- - Nu capitais dos' Estados e CIO DlsIrlto Federal. o cIal&do da
CIIlmpel!ocIc ... Prorelto poderl oer upedido por .ulorld.de ..........rneme
"'leuada pelo mesmo.

1.3.' - A .I're..nl.çlo d. Caflelra de Trabalho • PrnJdlncla Sodal.
••ldamenle Je,alJzada. onde o Juiz ...rlflearl a ftCCl!Isldad. da parte. sub..
dtulrl D$ .'Cllados ezl.14n. nns " f.· e 2." delle mia0. (2)

Art. 5.' - O juiz, lO aio tiver fundadll ru6el par. lndeCerir O pedido.
Ma"lulJI-Io de plano. mOliundo ou mo o doletinlento 4cntro do pruo
.. ldeDI. e du" h<>ra.,

tI.· - DeC.rldo o pedido. o Juiz delertnlaar' que o .."iço de ulillb
ele judicl'ria. or.aniudo e mlnlido pelo Estado, onele bouver. indique. DO
".., de dois dias l'iteis. o .d,olado que patrocinar' • causa do llCCCSSil.do.

12.· - Se DO Estado 1110 hou.er se"iço de anisllnela ludJtllrill. pot
....nlido. c.ber' • Indieaçio • Ordem dos Advo,.dOl, por IUII Seçlle.
eMUoull•• Ou Subseçlle. municip.ls. .

13.- - Nos municlplos em 'I"'" do exlslem SubseçOcs da Ordem ....
Mqados do Dr.ln. o próprio Juiz r.r' • nome.çio do .d.....do q.... pa.
.....ri • c.usa dOI necessitados.

I 4.· - Serl preferido par•• def... ela causa ..""-do..... iallftlUdo
.... • .. Iedate aceitar o e..uao.

An. ..- - O pedido. quando fonnulado ao euno da açlo...... IiIIpC11dcrt,"'lIdo.)lail. e!ll face dai ",,"U. CODCeCIer ou de"",, de.~ Obelldlcio ..

assisllnda. A petiçlo....... cun......utuaaa em separado, ....DIOftdoo.. DI
ftIl'CCÚ"OI .ule< ano da cau•• principal. cIepois de resoIrido o iDcidaole.

An. 7.' - A parte CODlrlrio poderá••m qualquer rue da lide. roq_ •
_lodOI be... rlCÕOl do usillfnáa. desde que prove a iDnisl!DCiaouodnapua·
àJne.lo dos requisilOl essenciais I 'UI c:oncaolG.

'."arafo único - Tal req...rimento alo sus...nderl • cvno ela açIo ••
........." pel. Iorma estabelecida 110 final do art. 6.· desta Lcl.
, Art. I.' - Ocorrendo as cin:unsl1nciu mencionadas ao srtiao UIltrior. ;.*".'..ir. u o{fido. decretar a "'01..,&0 dOI beoelíciol. ouoi4a • puto ia__
...Ito de quareata • oilo horas impnltTOlbeil••

Art. t.· - Os beneflciOl de usisI&>cíajudicilrio compraadea todoa....
lo ".,.,..... alE clecisID final do titlpo. em lodas as imt1Dciu•

An. 10 - $lo individuais econcedidoaem cada cun OCOlftDle .. beIIdIcIaa"
aalo1hdajudicilria.q..... alo lraDllni..m ao ceuioalrio de clireilo." ati...
pda _ do beoeCõci6rio. ,podendo. enli'CntaJlto. Itr coocedidOl ... berdeiroa ..
_liauare.. a dematld. e que MCCIIÍlarem de tais r..oca... Ionna a:.be...._Lei.

Art. 11 - Os llo<lorirIoo de .mÓlldos e perile<. as ....taa do ..-. ..
..... e ..101 judici6rioa ..rio P"lOl pelo _cido. qu.ndo o beodicilrio de auIsda
-aia for waneedor .. c.usa.

I 1.- - Os bonorlrinl do &4.OI.do serlo atbílrldoa pelo)lalz .I! o atu.a
"IS"" (qulue por CIO.to) oabre o Iquido apurado .. exCCllÇlo da ...1t1oçL

I 1.' - A parte ..Deida podert acionar a YCDCCdor. para _ as cIesptsu
... ' .......... lnclusi.. bonorlriOI do advopdo. 4cscIe .... P""" a última padicIo
a -.liçlo ..,oi de _ilada.

Art. 12 _ A panc a.e.erlClada pela Iocaçlo do ....-.10 ....._1Icui
~ a..., .... desde .... JlOI&a fuf·lo. lo.. prejulw do 1U11o.1o pnlprIo ..
laa/lia. Se de.1to de cinco UOI•• _lar da ICIlIeDça fíJlal, • .-islido .....
..1iIf..... 111 ....-.10•• abrlpçlo fic:ari ,resaita.

An. 13 - Se o aulstidq puder .....ller..... parte. as despesa do p-..
Jyk 0Ia1tdart ....... eIlIlas que serIo ,.leàdas ••Ift .. que liwarca diJallo ao _
......i....lo•

-Art. 14 - OI profilllonals liberai. cICIl,nldol par. o dnempn!lo *'
....rao de ddenoor ou de perito. coafórme o ealO. sal.o jUlio tDOd\'O .....
eIo.o .... lei ou.....ua omIuIo•• critirlo da .ulorld.de ludlellrla eom.....
- •• alo abril.dOl ao respectl.o eumprimento. sob pena do multa de Cr$
"'00.10 (mO eruultos) • Cr$ 10.000.00 (dez 11111 cruzeiro.). sujeita ao re.Justa•
..nllo0 Cltabeleddo na Lei ••' ,.205. ele 29 de .brll de 19'75. 10m preJu/ro ela
~ dlsclp\bwo cabl..l.
~ I 1." - N. falIa de Indlcaçlo pela auIIIbcla 0Il pela próptIa ,.,.. o
-- aolJcItari a do «,10 ele cIaue ...peetI.......!J2.' - A multa prnlsta "'Ie .fllao reverter' em ......Ilclo ... JIftllla

.... 8I6UIJlIr o enc.rao .. caUII.- ar
~15 - SIo~ ...... _do"""'ID'pdoa4vopdo""""_

1.- - Impedido. uercer • advacadc:
2.- - """,,racIor -'hIIdo..Ia puto -.trtrIa ...... _ • ~

1'ft!IIulouiI. ia_ ClUa1:
J.- - '"' _Idade de ao •__ • aede do JuIzo pua altadcr a .._

......10 .....m.- Iof..do ou .... êldeader .......... pr6priaa ;
4.' - jl Iltslado por ncrilo ePnIIo _riria .

-*do". pIelllU; ,
1.- - 1Ia_ 4ado' panc _riria ...-....1IIllft a-.de.
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.........06nlco - A ICrilOllcitada aojYiz, ..... de pIaDO. a -.cIed
IIlIIporlrla llII deflDlti,.-le a '.

Art. 16 - Se o ad..,..do. ao comp , "' juIm. do alblro I8otna__
... _ad.IO llIIlDrpdo pelo usislido. o juiz dclcrmlnari que IC narn> .. ata da
au4ibcÍl OI ..""'" ela roIerid. OYID<J••

ran,raro 6nico - O inslnllDCnto do muclato alo lCrl a!lldo......do •
. puk for nprrICnlad. Im juizo por adropdo Inlc:JT&I?tI: de. Inti~.do do ~to
pIlblic:o inc:Ymbido... Ionna da Lei. de 'prcstaçlo do oslSll..... judic:Wla ptu.ila,.
-.lvadol:

.) CI .101 prnlstoe DO art. 31 40 CUl;o de Proceuo ChiI.
ti) O requerimento de abcrtY'. do Inqutrlto por (Time de ~o prI,.d••

• proposJ,lo de açlo pcna1 prlvad. ou o ofereclmcnto de rcpn:seIItaç(o por
crime de .,10 p6bllCl condlclon.d•. ("9

. Art. 17 - C.bcri apel.çlo das dcc:ls6es proferld.1 em COIIICQI\!Dda da
apllClçio dClla LeI: a .pel.çio ser' recebld. aomenle ao efeito duoIlIltto
CtJaIl40 a lcJIÇ. conceder o pedido. U) .

• Art. 111 o. ...dlmicos de direito•• partir~ 4.· ~: !,,*rto ...~·
.... pelo .sslsltnc:ia judici'rla. OY _doa pelo juIZ. por••U,UIU o p.trocIAoo~
auIU doa ...-.itadoa. ficando sujeitos .. ......,..obriaoçlleo""polIU por .... Lei
_ .d,OI·doa. '..

Art. 19 - Esta lei CIIlrar' em rip triata dias dopou do ai' public:a(lo ...
Dürio OfICiaI da UIÚIO. mOl.daI as. cIispoIiçllco Im _trúIo.

LIIM.·..... - DU'D!JUMBODEI97t

DI~SOBRE NORMAS DE DIREITO PROCESSUAL DOTRABAUlO.
ALTUlA (1ISPOSITIVOS DA CONSOLlOAÇAo DAS LEIS 00 TRABALHO

DlSOPUNA A CONCESsAo E PRESTAÇAO DE ASSlsttNOA JUDICIARIA
NA JUSnçA DO TRABALHO. E DA OUTRAS PIl0vmENOAS.

An. 1.- - Nos proeftlOl perule a I1Istiça .. Tnbalho. _ar·IC·1o •
,n.dpioa ntabeleádoo _Ia Lei.

Ar!. 2.· - NOI dluldlos 1adIrld.ws. ''''POIta • COIIdIIoçIo•• alo ...teado
anlf." ••• J'f'1.""klrnlc da Juntl .tU .' Juil. anlt\ dr p r • iM.ruça&' d. "..u~.
..,...... nIor para • detctaluçlo da alçada _ Ior ladctcratIDacIo ao
,.dIdo.

• I.· - Em ~udiIDcIa. ao aduzir rullco finals. poder'~ das ,anes
"pupar. ,aIor finclo e. se oJIIIx o ....li..... pedir _ da dcc:IaIo. ao prazo de
4S(~.. I 0I1D) bora. ao rn·'Ílk·.'.· .k. 1 r",,,..1 N.·"".....

I z.. - O pedido n:rlsIo. que alo leri efeito -.-sIro. clcrcrA ..
• "."li.........""... p'"I"..Au ini 1~ • ala da audiloc,a. C'm cilpÍol autmtic.·.eta ,.ela
Iecntaria .. Juta. C lCrl JWp.lo _ 4S (quarcn... oito) 1Iooru•• partir ... _
IICldlIsacato pelo P.....iden'. d.. Tril>unal R.JionaI.

I 3.· - QoIIDdo O nIor lIsado para • CWU......... oIcstc artIao.....
accdcr .. 2(dYa)...,." osalirlo-mlnimo......le .. acclc doJulzo.1Crl cIIJpcaslwJ
:U7':tk&;:~mentlM.devmdo COfI5tar da A'a • coneJudo da IUDta qu••1O ,

I 4.· - SaIro .. -.an:.. aobrc "",1i&Ia CI>IlllItucloeaJ. ....._ IKIIfIll
~Cl.'f. art. 1931 caber' dai ICnlcaça proIerldu ... dW'da da aJçada a .....
Idae e ,ara,raJo utalcr.

Art. J.. - OI __ parielals Nrto -u.adoo por perito úlco '-IpacIo
..lo Juix, q... Iiud o ,ruo para .ntnp cio Islldo. .

,.,."..10 6aIco - Pormltir·..·' a cada pane • ladicaçlo 1Ulstc1lle.
cuJo ....do "" que IIr .p.....ntaclo ao _mo pratA> ouàDacIo o perito. aob
...............tranh.do doa 10101.

M .c.• - NOI dissldiOl de alçada adusIY. daS JUGtas I D.quela em ..... OI
..,...pdoo 011 ampn:,ldora nclamamD JIIOIOIl-IdO. o sn- .poderi ICr
.puIsioaado de oftclo pelo Jylz. .

Art. 5.- - P.ra .....upancer.Wá06f1lodoMiDist&loP6bllc:o UaIIo.
)lalD Uu.tlç. doTr.balbo. oprazo daa(01'0) oIiaJ, cooladoo da data qIM~ for
liatribuldo o proccao.
• Art. t .• - Sai de a (oito) dIu e pruo~ ialctpor a coatr.·arruoar
e-aIquar nc:uno (CLT. art. 1?3).

Art. 7.- - Aecrnproraçloclodep6aitoelaC<ll>dCllIÇlo(CLT••rt.ll99.H I.·
aS••) '"'" que ser leita dentro cio pruo para ."'letpOlÍ\'lo cio roc:uno."'" pau de
.,"Ie considerado deserto.

Art. a.· - Pu cIec:iollco prohridu .... clisIIdios coIetiroa poderi • Uallo
.terpor nc:uno. e .,.allCr' sempn: .....bido ao dciID auapollSÍYO quatllO' porte flue
.....t • lDdice fiudo pelo poIltiel salarial ... Goocrno.

Art. t.. - No Tribunal Superior do Tr.b,lIho. quando O pedido
.. n:c:orrcnle conlr.rlar ..úmul. de Jurl'P~9cl. unlfOl1l1C desle Tribunal
.. compendl.da. poder' o Rel.lor "".u proueaultnenlO ao n:CURO. IDdlcando
• _pondcnlC tWnula. *;1

Pariplo 6ttieo - A pane prejydicada i>oclcrA iaterpor __'o desclc .....
esptcIe alo li apliq... o Preiulpdo ou • lúrnllla citada pelo RàaIClf.

/.ri. 10 - O artiJo 471 da Consolidaçlo elas ..... do Trabalho. a1Icrado pela
LeI •.• S.56Z. do lZ de doumbro do 1968•• pelo Decn:\Oo1oi a.- 766. do I~ do .,.,.10
• 1969. possa • ripar COlO • lCJUiale ndaçIo:

•••••••••••••••••• : •••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••• (I)
Art. 11 - O aniao!aO da Consoliclaçlo elas Leis cio Trabalbo. teYOPdo pela

LaI ••• S.562. do 12 de dezembro do 1968. _ a ripsr com • lC,..mle 1C<Ú(1o:

....................." (I)
Art. 12 - O at1ÍIO 8118 da Consolidaçlo dai Leis cio TrabeIho possa • wlIorar

_ ...pinte n:daÇlo:

................................................................ (I)
4rt. 13 - Em qUllqucr 1úp6lc:tC•• teaÜçlo 116m dolctlrcl ao euaatatlo ..

.... efcrcccr pnço i,ual ao ,aIor da eoodcnaçIo.

DA AS$iSTENCIAJUDIOARIA

Art. 14·- N. Justiça doTrabalbo•• usir1tnc:iajudicliria a .... 1C rei_ • Lei
•." IJlloIl. de ~ do I...crcirn do 1950. >CTÁ plCSt.da pelo sindic.to da c.'.,orla
profiss~• quc pert.ncer o traba1bador•

I 1.· - A assislfllCÚl t derida • toclo aquele que pm:eber saIirio lcuaI ...
Inferior ao dobro cio lDIDÍmo lep!, fí<ando _rado i,ual bellClIcio ao trabalhador
de maior uU.rio um. teZ p""ado quc .... xituaçlo ca>D6mIc:a Dlo lhe permile
demandar. oem prejUllO do 1UStc:n1D próprio OY da Iamlha. •

I Z.· - A situaçlo CCOIl&mica do lrabllha.dor será <omp""ada em a!atado
forae<ido pela autoridade locaJ do Minis.mo do Tr.balho I Prnidfnc:ia Social•
....sianlc: dUilfoc:ia aumlrla. q... nlo poderi ••ceder de~ (quarenta I oito) horas.

I 3.· - Nlo hav.ndo DO locaJ ••utoridade n:lerid~ ... pari,mo antr.ior. o
ill."lad.. ",>eleria ..r ••pedido pelo Dele~.do de Polk•• do .,,,,un..nçlo onde resIda o
CIIlpttpclo•

An. 1~ _ 'ara •••U1., a" p.trodnlo das ........ obtetY.doa. artI. 50. 1Z
.. laia.• 4.ZIS. de 17 de abril do 1963. poderto ICr 6esiPdOl palas ()betorlu dOI
Sindinlos. aud'miCOl de' Dlrclto.• panir da 4.· Slrie. t'OmprovadanKfttc 1ft.'"
colados em CllabeleámcnlD de m.lno ofICiaI ou oob lIsc:alizaçlo do Oovcroo F.....l.

Art. 16 - OI honoririos cio ad.OIIdo pqos pelo mlddo rna1Irto•• Ia_
til. \lI'K1i..';ahl ."klrftfr

Art. 11 - Quando••a respcc:tlva COIIlIlInS. alo houver. JII.W • COIJCI.
_at, (' JllltEôln~nlll .'IU nan n.'lIr .lnchelln da C.'(lOna p'nf~slnn.' dc'I tnh•."'dor. f atnôyldo aos Promotores Públicos "" DcfeoJoca P6blicos o ....... de

......tar • QIÍ"fnc!a judlc:iirla I'"',iata _ta Lei.

.........0 6nlco - Na b1p6lesc prnIIIa - artIp. a .,ponlada protc.
alcnte da eondCllaçlo aas dcspcsa1 proces..... ICrA rac:oIbIda aoTe~"Ddo_"'0 Estado.

Art. 18 _ A assiútnc:ia judieiirla.... _ ãl'fBCllk leI, lCrl ....tado
ao trabalhador alndJ. que Dlo KJ. auoci.do do rnpK1:n'o '1111111.:"111

"n. 1'1 _ 0\ dlf't'h'l'C' de 1Ilndk:llM qut'. KIn ton1pmv.d~moUro ckjrlnrdr.
••nc:eira. deiurem de dar cumprimento" dispooiçllco dnta Lei licarto ai toI •
penalid.de 'prnista DO art. 553. aIlnca •• da COIlSOUclaçlo da leia do Tnb&lha
. Art. ZO - Esla Lei cntrar' em ,I,or Da data de sua public:açlo....... as
6posiç&cs cm cOIlulrio•

PROJETO DE LEI N9 1.100, DE 1991

(Do Sr. Carlos Lupi)

Revoga o art. 32 e parágrafos do Decreto-Lei n9 204,
de 27 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a exploração
de loterias.

(Apense-se ao Projeto de Lei n9 2.750, de 1989.)

O Congresso Nacional decreta:

"Art. 19 Fica revogado o art. 32 e parágrafos do Decre
to-Lei n9 204, de 27 de fevereiro de 1967.

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação."

Justificação

O Decreto-Lei n9 204, de 27 de fevereiro de 1967,
dispõe sobre a exploração de loterias.

Conforme o espírito centralizador antifederativo
existente na época da sua decretação, o art. 32 e parágra
fos do decreto-lei procuram' impedir a criação de novas
loterias estaduais, limitar a quantidade de bilhetes e séries
que cada estado pode emitir e o percentual a ser gasto
com as despesas administrativas.

Essas normas somente foram cumpridas pelos gover
nos estaduais enquanto perdurou a ditadura militar. Com
a abertura política, os governadores foram eleitos direta
mente pela população, o que auxiliou a convicção de
que a referida legislação teria a autonomia dos estados,
não sendo necessário, portanto, o seu cumprimento.

Ao revogar esse resquício do autoritarismo, preten
demos garantir a autonomia estadual na questão, não
deixando pairar dúvidas quanto à possibilidade das lote
rias dos estados criarem novas modalidades de apostas.

Sala das Sessões, 23 de maio de 1991. - Carlos
Lupi•
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN

TES

DECRETO-LEI N9 204, DE 27 DE
FEVEREIRO DE 1967

Dispõe sobre a exploração de loterias e dá outras
providências.

Art. 32. Mantida a situação atual na forma do disposto
no presente decreto-lei, não mais será permitida a criação
de loterias estaduais.

§ 19 As loterias estaduais atualmente existentes não pode
rão aumentar as suas emissões, ficando limitadas às quanti
dades de bilhete e série em vigor na data da publicação deste
decreto-lei.

§ 29 A soma das despesas administrativas de execução
de todos os serviços de cada loteria estadual não poderá ultra
passar de 5% da receita bruta dos planos executados.

PROJETO DE LEI N~ 1.110, DE 1991

(Do Sr. Mário Martins)

Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica
Federal de Capanema, no Estado do Pará, e dá outras
providências.

(Apense-se ao Projeto de Lei n9981, de 1991.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19É o Poder Executivo autorizado a criar a Escola

Técnica Federal de Capanema, no município paraense de igual
denominação.

Art. 29O estabelecimento, a que se refere o artigo ante
rior, ministrará cursos profissionalizantes conforme currículo
a ser estabelecido pelas autoridades do Ministério da Edu
cação.

Art. 39As despesas com a instalação e o funcionamento
da escola técnica· correrão por conta de dotações a serem
consignadas no Orçamento da União, para os exercícios finan
ceiros subseqüentes à publicação desta lei.

Parágrafo único. Os cargos, empregos e funções indispen
sáveis serão criados por lei, de iniciativa exclusiva do Presi
dente da República.

Art. 49O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
lei no prazo de 60 (sessenta) dias de sua publicação.

Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 69Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O Estado do Pará somente conseguirá superar a sua defa
sagem em relação ao restante do País no momento em que
dispuser de mão-de-obra qualificada para desenvolver os po
tenciais de nossa região. Se não dermos ao nosso jovem a
oportunidade de obter um diploma profissionalizante, e assim
obter emprego no meio rural, certamente ele procurará os
grandes centros urbanos, com isso aumentando as dificuldades
já existentes.

A fixação do homem no meio rural deve ser tentada
como uma das formas mais corretas de se promover o desen
volvimento de regiões como a nossa, que tem suas caracte
rísticas voltadas predominantemente para as atividades da
agricultura e da pecuária.

Este projeto cria a Escola Técnica Federal de Capanema
e deixa às autoridades competentes do Ministério da Educação
a tarefa de fixar os diferentes currículos, segundo as peculia
ridades de cada município. Assim, teremos condições de ofere
cer os cursos conforme o verdadeiro interesse do jovem estu
dante. E de modo tal que, após diplomado, possa ele ser
vibrante elo de promoção do progresso.

A forma autorizativa do presente projeto encontra ante
cedentes em inúmeras leis, podendo ser citadas, dentre outras,
as seguintes:

- Lei n97.304/85: Colégio Agrícola de Garanhuns, em
Pernambuco;

- Lei n97.413/85: Colégio Agrícola de Sertânia, em Per-
nambuco;

- Lei n97.518/86: Escola Técnica Federal, em Rondônia;
- Lei n97.530/86: Universidade Federal do Amapá; e
- Lei n9 7.587/87: Universidade Federal do Norte de

Minas.
Estou certo de que os nobres colegas, atentos à impor

tância da matéria, emprestarão todo o apoio a esta iniciativa,
fundamental para o desenvolvimento do Estado do Pará.

Sala das Sessões, 23 de maio de 1991. - Deputado Mário
Martins.

PROJETO DE LEI N~ 1.116, DE 1991

(Do Sr. Hélio Rosas)

Modifica a redação do art. 193 da Consolidação das
Leis do Trabalho e determina outras providências.

(As Comissões de Constituição e Justiça e de Reda
ção (ADM); e de Trabalho, de Administração e Serviço
Público - art. 24, n.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1" O art. 193 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto n95.452, de 19 de maio de 1943, passa
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 193. São consideradas atividades ou operações
perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo
Ministério do Trabalho, aquelas que, por sua natureza
ou métodos de trabalho, impliquem o contato perma
nente com inflamáveis, explosivos e serviços com energia
elétrica em condições de risco acentuado."

Art. 29Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
A inclusão dos eletricitários entre os trabalhadores com

direito à percepção do adicional de periculosidade é da maior
justiça. Poucas atividades apresentam índices iguais de aciden
tes, inclusive fatais, como revelam as estatísticas do próprio
Ministério do Trabalho. Lidando permanentemente com fios
de alta tensão, no conserto de instalações defeituosas, na mon
tagem e instalação de redes e em tarefas correlatas, estão
eles expostos constantemente a perigos da mais alta inten
sidade.

Por estas razões, estamos propondo a inclusão dos eletri
citários entre os trabalhadores com direito ã percepção do
adicional de periculosidade.

Sala das Sessões, 23 de maio de 1991. - Deputado Hélio
Rosas.
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LEGISLAÇÃO CITADA, A!'fEXADA PELA
COORDENAÇAO DAS COMISSOES PERMANENTES

DECRETO-LEI N9 5.452, DE 19DE
MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.

TÍTULO 11

Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho

·········· .. ········· .. ····CAPfTÚLO·V· .. ·.. ·.. ··· .. ····· .. ·..·..
Da Segurança e da Medicina do Trabalho.

..........................."SEçÃO'Xiii'· .. ···· .. ·.. ·.. ······· ..·..
Das Atividades Insalubres ou Perigosas

······A;t:·i93·.·sã~·~~~~id~;~ci~~·~ti~i·ci~d~~·~~·~p~~~~Õ~~
perigosas na forma da regulamentação aprovada pelo
Ministéri~ do Trabalho e da Previdência Social, aquelas
que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem

. o contato permanente com inflamáveis ou explosivos em
condições de risco acentuado.

§ 19O trabalho em condições de periculosidade asse
gura ao empregado um adicional de 30% (trinta por ce~

to) sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de grati
ficações, prêmios ou participações nos locais da empresa.

§ 29 O empregado poderá optar pelo adicional de
insalubridade que porventura lhe seja devido.

PROJETO DE LEI N9 1.120, DE 1991
(Da Sr' Marilu Guimarães)

Dispõe sobre pagamento especial do auxilio natalidade
aos segurados do INSS que especifica e dá outras provi
dências.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Redação
(ADM); de Finanças e Tributação (ADM); e de Seguri
dade Social e Família - art. 24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 19 Ao segurado do Instituto Nacional de Seguro
Social (INSS) que perceber remuneração mensal igualou infe
rior a Cr$ 60.000,00, é assegurado o direito de percepção
em dobro do auxílio-natalidade a que se refere o art. 33,
da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, com a redação
dada pela Lei n95.890, de 8 de junho de 1973.

Art. 29 As despesas decorrentes desta lei onerarão as
fontes de receita de que trata o art. 69, da Lei n9 3.807,
de 26 de agosto de 1960.

Art. 39 Esta lei vigora com a sua publicação.

Justificação

Os segurados da Previdência Social que percebem remu
neração mensal equivalente ou menor do que Cr$ 60.000,00,
evidentemente enfrentam dificuldades financeiras superiores
as dos demais trabalhadores.

Quando, entretanto, vêm a ter filhos, sua situação torna
se ainda mais grave, eis que as suas despesas são substan
cialmente aumentadas.

Por tal razão, como medida de justiça, preconizamos,
nesta proposição, que, no caso dos segurados em questão,
o auxílio-natalidade será pago em dobro, socorrendo-os mais
efetivamente por ocasião do nascimento de filhos.

Sala das Sessões, 23 de maio de 1991. - Deputada Marilu
Guimarães.

LEGISLAÇão CITADA, AN..EXADA PELA
COORDENAÇAO DAS COMISSOES PERMANENTES

LEI N9 3.807, DE 26 DE
AGOSTO DE 1960

Lei Orgânica da Previdência Social

. .
TÍTULO III

Das Prestações
CAPÍTULO VII

Do Auxílio-Natalidade

Art. 33. O auxílio-natalidade garantirá à segurada ges
tante, ou ao segurado pelo parto de sua esposa não segurada
ou de pessoa designada na forma do § 19 do art. 11, desde
que inscrita esta pelo menos 300 (trezentos) dias antes do

. parto, após a realização de 12 (doze) contribuições mensais,
uma quantia, paga de uma só vez, igual ao salário mínimo
vigente na sede do trabalho do segurado.

Parágrafo único. Quando não houver possibilidade de
prestação de assistência médica à gestante, o auxílio-nata
lidade consistirá numa quantia, em dinheiro, igual ao dobro
da estabelecida neste artigo.

TÍTULO IV
Do Custeio

CAPÍTULO I
Das Fontes da Receita

Art. 69. O custeio da Previdência Social será atendido
pelas contribuições:

I - dos segurados empregados, avulsos, temporários e
domésticos, na base de 8% (oito por cento) do respectivo
salário-de-contribuição, nele integradas todas as importâncias
recebidas a qualquer título;

11 - dos segurados de que trata o § 29 do art. 22, em
percentagem do respectivo vencimento igual à que vigorar
para o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores
do Estado, com o acréscimo de 1% (um por cento), para
o custeio dos demais benefícios a que fazem jus e de 2%
(dois por cento) para a assistência patronal;

111 - dos segurados autônomos, dos segurados faculta
tivos e dos que se encontram na situação do art. 99, na base
de 16% (dezesseis por cento) do respectivo salário-de-con
tribuição;

IV - dos servidores de que trata o parágrafo único do
art. 39, na base de 4% (quatro por cento) do respectivo salário
de-contribuição;

V - das empresas, em quantia igual à que for devida
pelos segurados a seu serviço, inclusive os de que tratam os
itens 11 e 111 do art. 59, obedecida, quanto aos autônomos,
a regra a eles pertinente;
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VI -dos estados e dos municípios em quantia igual à
que for devida pelos servidores de que trata o item IV deste
artigo;

VII - da União, em quantia destinada a custear as despe
sas de pessoal e de administração geral do Instituto Nacional
de Previdência Social- INPS, do Instituto Nacional de Assis
tência Médica da Previdência Social - INAMPS, e do Insti
tuto de Administração Financeira da Previdência e Assistência
Social - LAPAS, bem como a cobrir eventuais insuficiências
financeiras verificadas na execução das atividades a cargo do
Sistema Nadonal de Previdência e Assistência Social- SIN
PAS.

§ 1Q A empresa que se utilizar de serviços de traba
lhador autônomo fica obrigada a reembolsá-lo, por ocasião
do respectivo pagamento, 110 valor correspondente a 8% (oito
por cento) da retribuição a ele devida até o limite do seu
salário-de-contribuição, de acordo com as normas previstas
no item I deste artigo.

§ 2Q Caso a remuneração paga seja superior ao valor
do salário-de-contribuição, fica a empresa obrigada a recolher
no Instituto Nacional de Previdência Social a contribuição
de 8% (oito por cento) sobre a diferença entre aqueles dois
valores.

§ 3° Na hipótese de prestação de serviços de trabalha
dor autônomo a uma s6 empresa, mais de uma vez durante
o mesmo mês, corrcspondendo assim a várias faturas ou reci
bos, deverá a empresa entregar ao segurado apenas o valor
correspondente <l 8% (oito por cento) do seu salário-de-con
tribuiç1:io, uma só vez. A contribuição de 8% (oito por cento)
correspondente ao excesso será recolhida integralmente ao
Instituto Nacional de Previdência Social pela empresa.

§ 4Q Sobre o valor da remuneração de que tratam os
parágrafos anteriores, não será devida nenhuma outra das
contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional de Previ
dência Social.

§ 5Q Para os efeitos dos §§ 2Q e 3Q a remuneração total
paga em cada mês só será considerada até vinte vezes o maior
salário mínimo vigente no País.

§ 6Q Equiparam-se a empresa, para fins de previdência
social, o trabalhador autônomo que remunere serviços a ele
prestados por outro trabalhador autônomo, a cooperativa de
trabalho e à sociedade civil, de direito e de fato, prestadora
de serviços, o empregador doméstico, bem como a missão
diplomática estrangeira no Brasil e o membro desta missão,
em relação aos empregados admitidos a seu serviço.

PROJETO DE LEI NQ 1.123, DE 1991

(Do Sr. Max Rosenmann)

Dá nova redação ao art. 554 do Código de Processo
Civil.

(À Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
- art. 24, lI.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Passa a vigorar com a seguinte redação o art.

554 do Código de Processo Civil, instituído pela Lei n'! 5.869,
de 11 de janeiro de 1973:

"Art. 554. Na sessão de julgamento, depois de feita
a exposição da causa pelo relator, o presidente, se o
recurso não for de embargos declaratórios, dará a palavra,

sucessivamente, ao recorrente e ao recorrido, pelo prazo
de vinte minutos para cada um, prorrogável por mais
dez, a critério do 6rgão julgador, a fim de sustentarem
as razões do recurso."

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

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

Justificação

Esta proposição foi inspirada na Indicação n" 53/88, de
autoria do DI. Mamy R. Macedo, perante o Instituto dos
Advogados Brasileiros, acolhida em todos os seus termos por
judicioso parecer do Dr. Francisco José Pio Borges de Castro,
por sua vez aprovado pelo Plenário do IAB em 28 de julho
de 1989, conforme documentos que anexamos para melhor
esclarecimento de nossos ilustres pares.

Por representar inegável aperfeiçoamento da legislação
processual civil pátria, ampliando e reforçando o princípio
do contraditório, contamos com sua aprovação.

Sala das Sessões, 23 de maio de 1991. - Max Rosenmann,
Deputado Federal.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELO AUTOR

LEI No 5.869, DE JANEIRO DE 1973
Institui o Código de Processo Civil.

LIVRO r
Do Processo de Conhecimento

································:riTÜLO·X·············· .
Dos Recursos

.. ········ .. ···· .. ··· .. ······cAPtTuiO·V'iii·· .. ···· .. ······· .. · .
Da Ordem dos Processos no Tribunal

Art. 554. Na sessão de julgamento, depois de feita a
exposição da causa pelo relator, o presidente, se o recurso
não for de embargos declaratórios ou de agravo de instru
mento, dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente e ao
recorrido, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos
para cada um, a fim de sustentarem as razões do recurso.

PROJETO DE LEI NQ L 132, DE 1991
(Do Sr. Max Rosenmann)

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel que especifica
à Prefeitura Municipal de Campo Largo, no Estado do
Paraná.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Redação
(ADM); e de Trabalho, de Administração e Serviço PÚ
blico - Art. 24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 É o Poder Executivo autorizado a doar, à Prefei

tura Municipal de Campo Largo, no Estado do Paraná, terreno
de propriedade da União, com área de 52 litros e 3 quartos
(31.913,75m2), situado no Bairro Bom Jesus, com frente para
a rua XV de Novembro, naquela cidade, inscrito no registro
de imóveis local sob o nQ 18.356, em nome do Instituto Nacio
nal de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, que rece-
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beu por mandado judicial conforme registro n926.956 Livro
3-2 do mesmo ofício.

Parágrafo único. A doação referida no caput será vincu
lada à construção, naquele imóvel, pela prefeitura benefi
ciária, do Horto Florestal Municipal e da Casa da Criança.

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Formulamos o presente projeto por considerar válida e
oportuna a reivindicação do Sr. Affonso Portugal Guimarães,
operoso Prefeito de Campo Largo, cujo texto reproduzimos
a seguir:

"Temos na cidade de Campo Largo, dentro do quadro
urbano, uma área de 31.913,75m2 pertencente ao Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária, conforme
registro n926.956, livro 3-2 do ofício local, com averbação
em nome do INDA - Instituto Nacional de Desenvol
vimento Agrário (registro n9 18.356) por mandado judi
cial. No referido imóvel, situado no Bairro Bom Jesus,
está funcionando precariamente um viveiro de mudas que
atende somente ao próprio instituto, não trazendo ne
nhum resultado para a cidade, que se viu obrigada a
criar seu próprio viveiro, num pequeno lote de 350m2,

para atender aos projetos de arborização do município.
Considerando que a prefeitura já não conta mais com

terrenos disponíveis de sua propriedade, temos grande
interesse em desenvolver naquele imóvel dois projetos
de grande importância.

O primeiro é a implantação de um Horto Florestal
Municipal que realmente possa suprir os programas de
recuperação de matas, além da arborização das vias urba
nas. Hoje, mesmo com o viveiro do Incra instalado na
cidade, somos obrigados a adquirir, em outrasfidades,
as mudas para nossas necessidades, mesmo porque nosso
viveiro é muito pequeno.

Por outTO lado, em nosso programa de administração
consta, como meta prioritária, a recuperação dos menores
abandonados, cujo número na cidade é alarmante, devido
ao forte fluxo migratório proveniente da zona rural, e
à proximidade (20km) da capital do estado. Temos mais
de quinhentas crianças precisando de atenção imediata
e não dispomos sequer de terreno para desenvolver um
projeto a elas destinado. Assim, pleiteamos a doação
do imóvel também para construir a "Casa da Criança",
que poderá abrigar os meninos de rua.

Como o referido imóvel é dividido em duas partes pela
rua XV de Novembro, poderemos desenvolver ali os dois
projetos, fisicamente individualizados, mas com a possibi
lidade de integração de ambos através da ocupação dos
próprios menores carentes no aprendizado dos programas
de cultivo de mudas e preservação ambiental.

A prefeitura municipal se propõe, no caso de concre
tizada a doação, a absorver os equipamentos, veículos
e encargos do pessoal que ainda trabalha no local, e que
constitui hoje, pelo mínimo de resultados que trazem
à comunidade e ao instituto, um prejuízo ao próprio ór
gão."

Como se vê, trata-se de reivindicações mais do que justa,
destinada a viabilizar projetos do mais alto interesse social
e ecológico. A relação custo/benefício para a própria União

é, por conseguinte, das melhores: com a doação de um imóvel
relativamente pequeno. o Poder Executivo estará colaborando
para o atendimento de duas de suas principais prioridades:
a criança e o meio ambiente. Por isto, contamos com sua
aprovação.

Sala das Sessões, 28 de maio de 1991. - Deputado Max
Rosenmann.

PROJETO DE LEI N9 1.135, DE 1991
(Do Sr. Eduardo Jorge e da Sr~ Sandra Starling)

Suprime o Art. 124 do Código Penal Brasileim.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Redação;
e de Seguridade Social e Família.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 10 Fica suprimido o art. 124 do Decreto-Lei n9
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal).

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O presente projeto de lei tem por objetivo atualizar o
Código Penal, adaptando-o aos novos valores e necessidades
do mundo atual, particularmente no sentido do reconheci
mento dos direitos da mulher enquanto pessoa humana.

O artigo que se suprime penaliza duramente a gestante
que provoca aborto ou consente que outro o realize. Esta
é uma disposição legal ultrapassada e desumana.

O Código Penal data de 1940 e, nestes últimos cinqüenta
anos, nossa sociedade passou por profundas transformações,
notadamente no que se refere ao papel da mulher. Sua partici
pação tem-se caracterizado, entre outros aspectos, pela cres
cente sobrecarga de trabalho, associando suas funções domés
ticas às do trabalho assalariado, quase em condições desfavo
ráveis em relação aos demais trabalhadores.

São essas mulheres, em sua maioria de classe social baixa,
obrigadas a submeter-se a prática do aborto, que vão compor
a triste estatística de cerca de 4.000.000 (quatro milhões) de
casos em todo Brasil. Essa prática realizada sem as condições
técnicas necessárias tem provocado um alto índice de mortali
dade, contribuindo fortemente para levar o País a uma taxa
de mortalidade materna várias vezes superior às dos países
da Europa.

Potanto, alei não pode pretender punir baseando-se ape
nas na éompreensão isolada e individual do ato e desconsi
derando toda a realidade social a que esta submetida a mulher
brasileira.

Ademais, é absolutamente desnecessário e desumano
querer aplicar penalidade a uma pessoa que já foi forçada
a submeter-se a tamanha agressão. A gestante, quando provo
ca aborto ~m si mesma ou permite que outro o faça, está
tomando uma providência extrema que a violenta física, men
tal e, com freqüência, moralmente.

Pelo exposto e no sentido de reparar mais uma entre
as injustiças contra a mulher, conclamamos os ilustres pares
a aprovar este projeto de lei.

Sala das Sessões, 28 de maio de 1991. - Deputado Eduar
do Jorge - Deputada Sandra Starling.
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LEGISLAÇÃO CITADA, A/I{EXADA PELA
COORDENAÇAO DAS COMISSOES PERMANENTES

DECRETO-LEI N9 2.848
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Código Penal

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

PARTE ESPECIAL

TÍTULO I

Dos crimes contra a pessoa

Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento

Art. 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir
que outrem lhe provoque:

Pena - detenção de 1 (um) a 3 (três) anos.

PROJETO DE LEI N9 1.148, DE 1991
(Do Sr. Vadão Gomes)

Concede incentivo fIScal à empresa que conceder bolsa
de estudo a seus empregados.

(As Comissões de Constituição e Justiça e de Reda
ção (ADM); d'e Trabalho, de Administração e Serviço
Público; e de Finanças e Tributação - art. 24,11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 A pessoa jurídica de direito privado que conce

der bolsas, para o pagamento integral ou parcial, de estudo
de seus empregados, em ensino regular de nível médio ou
superior, poderá excluir do lucro líquido, quando da apuração
.do lucro real, para fins de cálculo do Imposto de Renda,
setenta por cento do valor das despesas efetivamente reali
zadas.

Art. 29 O beneficiário da bolsa de estudo obriga-se,
ao terminar ou interromper o curso, a continuar na empresa
por período igual ao da duração dos estudos financiados pela
empresa, salvo a hipótese do art. 39 desta lei.

Art. 39 Se, antes de expirado o prazo fixado no artigo
anterior, o contrato de trabalho for rescindido por justa causa
ou por livre vontade do empregado, este ressarcirá à empresa
o valor da bolsa recebida, em parcelas mensais, iguais e
sucessivas, com juros legais e correção prevista em lei, em
número equivalente ao total dos meses de estudo financiados
com recursos da empresa.

Parágrafo único. Se a rescisão do contratado for motivada
pela empresa, o ressarcimento se dará sem o acréscimo de
juros e correção.

Art. 49 O Poder Executivo regulamentará o disposto
nesta lei no prazo de noventa dias, de sua publicação.

Art. 59 Esta lei entra em vigor no exercício fiscal subse
qüente ao de sua publicação.

Justificação

O projeto de lei que ora apresentamos a esta Casa inspi
ra-se no princípio de colaboração da sociedade civil na promo
ção do direito de todos à educação, consagrado no art. 205
da Constituição Federal e no reconhecimento da impossibi
lidade de o poder público e a família arcarem, sozinhos com
os altos custos da educação formal.

O atendimento às necessidades educacionais da popu
lação brasileira que se encontra na faixa etária de 15 a 19
anos (faixa essa própria do ensino médio) ainda é muito baixo.
Entre 1980 e 1989 cresceu apenas dois pontos percentuais,
passando de 14,5% a 16,5% de atendimento, o que significou
12 milhões e 170 mil pessoas, na faixa etária, fora do ensino
médio, no ano de 1989.

As oportunidades de ingresso no ensino superior são ain
da menores. Enquanto de cada cem alunos que iniciam o
ensino fundamental 21 chegam ao ensino médio, apenas 5,9
conseguem ingressar no ensino superior. Ademais, devido
a distorções sociais que todos conhecemos sobejamente, é
a população mais carente que tem de arcar com os custos
de sua própria educação e o faz com grandes sacrifícios.

Os dados que aqui apresentamos, publicados pelo próprio
Ministério da Educação, demonstram a necessidade da criação
de mecanismos alternativos para a superação do problema
de acesso aos níveis de ensino médio e superior por parte
da população de baixa renda.

Com este projeto, buscamos minorar o problema daqlle
les que precisam prosseguir seus estudos rumo a níveis mais
elevados de conhecimento e, ao mesmo tempo, engajar a
empresa privada nesta tarefa patriótica e necessária ao desen
volvimento sócio-econômico do Brasil.

O dever do Estado com a educação inclui a garantia
de extensão da obrigatoriedade e da gratuidade do ensino
médio (art. 208, inciso 11, da Constituição Federal) e o "acesso
aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação
artística, segundo a capacidade de cada um" (art. 208, V,
do mesmo texto básico). Desta forma, nosso projeto apresenta
grande potencial para levar um número maior de brasileiros
que trabalham ao ensino médio e superior, garantindo-lhes
meios dignos de sobrevivência. Como contrapartida do Esta
do, o projeto propõe que, quando da determinação do lucro
real sujeito ao Imposto de Renda, as empresas que conce
derem bolsa de estudo a seus empregados, nos termos aqui
previstos, possam excluir do lucro líquido, no exercício social
correspondente, as despesas realizadas com bolsas de estudo.

Acreditamos ser evidente a relevância sócio-econômica
desta proposição para toda a população trabalhadora deste
País. Esta certeza move-nos a submetê-la ao crivo do Con
gresso Nacional, esperando dos nobres pares todo o apoio
que se faz necessário para sua aprovação.

Sala das Sessões, 29 de maio de 1991. - Deputado Vadão
Gomes.

LEGISLAÇÃO CITADA, A/I{EXADA PELA
COORDENAÇAO DAS COMISSOES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

. 'iiiüi'ü'viii'" .

Da Ordem Social

CAPÍTULO III
Da Educação, da Cultura e do Desporto

SEÇÃO I
Da Educação

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Esta
do e da família, será promovida e incentivada com a colabo
ração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da
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pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualifi
cação para o trabalho.

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efeti
vado mediante a garantia de:

11 - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratui
dade ao ensino médio;

v - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pes
quisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada
um;

PROJETO DE LEI N~ 1.150, DE 1991
(Do Sr. Koyu Iha)

Define o conteúdo dos arts. 312 e 313 do Decreto-Lei
n~ 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal,
e dá outras providências.

(À Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.)
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1~ Os crimes previstos nos artigos 312 e 313 do
Decreto-Lei !l~. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal-, defimdos como peculato, passam a constituir crimes
inafiançáveis.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, caracterizam
se esses crimes pelo enriquecimento ilícito às custas dos cofres
públicos ou da utilização de cargos ou funções públicos para
obter vantagem pecuniária ou material em proveito próprio
ou de terceiros.

A.rt. 29 O réu, uma vez denunciado, julgado e conde
nado, não terá direito de cumprir pena em liberdade absoluta
relativa ou vigiada, mesmo que seja primário ou de bon~
antecedentes.

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publica
ção, revogadas as disposições em contrário.

Justificação
Diante dos contínuos e abusivos crimes de peculato, que

se operam na sociedade, somos de opinião que o benefício
do sursis ou do réu primário ou de bons antecedentes não
possa nem deva ser concedido aos maus brasileiros que, por
uma distorção mais acentuada do que a do crime comum,
enriqueçam ilicitamente à custa dos cofres públicos ou, usando
as prerrogativas de cargos e funções públicos, promovam atos
de favorecimento próprio ou de teroeiros.

A dilapidação do patrimônio público, através de golpes,
negociatas e, principalmente, atos de corrupção, tem sido
uma constante neste País nos últimos tempos. Não passa dia
em que a imprensa não abra suas páginas com escândalos
e denúncias de corrupção em órgãos governamentais e, o
que é pior, esc~ndalos e denúncias que, no decorrer do tempo,
acabam ou camdo no esquecimento ou produzindo o pior
dos resultados: a impunidade. Causa-nos verdadeiro espanto
que atos dessa espécie estejam se tornando quase rotina e
que a maioria de nossas autoridades e boa parcela de nossa
população já não se surpreendam com eles, encarando-os,
desgraçadamente como fatos normais que fazem parte do dia
lNdia da vida administrativa da chamada Nova República de
ontem e Brasil Novo de hoje.

Em nossas andanças por vários municípios brasileiros,
temos constatado infelizmente que a descrença e o desalento
da população têm duas vertentes 'principais: a crença no fato
de que a riqueza e o bem-estar não provêm do trabalho,
mas dos golpes e da especulação, e a certeza de que, no
mundo das negociatas, ninguém é punido. E quando o povo
passa a desacreditar na punibilidade dos que transgridem a
lei, sobretudo em questões financeiras, todo o arcabouço das
instituições democráticas fica abalado.

Não podemos conceber que alguém, de quem se exige
mediano preparo escolar e intelectual para o exercício de
uma função pública e, portanto, de quem se deve esperar
discernimento acima da média, tenha, ao se locupletar do
dinheiro público, o mesmo tratamento dispensado ao humilde
brasileiro que transgride a lei num ato de desespero ou de
vingança contra a sociedade. É evidente que a transgressão
à lei, seja por quem for, é crime e, como tal, à luz das nossas
leis, deve ser julgado e punido. Entretanto, não é menos
evidente, a nosso ver, que o uso do dinheiro público em pro
veito próprio ou para favorecimento ilícito de terceiros, assu
me contornos mais graves, mais fortes, mais dramáticos do
que outra transgressão de igual significado - sobretudo se
considerarmos que aquele dinheiro público é fruto do sacrifício
de pessoas que mal conseguem se sustentar com seus salários
e que esperam de sua contribuição compulsória a contrapar
tida em obras e serviços capazes de melhorar, ainda que pouco,
suas condições de vida.

Os motivos que levam o detentor de um cargo público
a delinqüir, apropriando-se do dinheiro do povo, são a mais
pura e desmedida ambição e o incontido desejo - hoje muito
em moda - de fruir vantagem de sua função, com plena
e total consciência do que está fazendo e, não raro, com
uma bem urdida premeditação. Por isso, não entendemos
como se possa permitir-se que tal réu venha a aguardar julga
mento em liberdade ou que, decretada a prisão, seja a mesma
revogada, apenas porque seja primário ou tenha tido bons
antecedentes.

Por discordar frontalmente da extensão desses benefícios
aos que se enriquecem ilicitamente à custa dos cofres públicos
ou se utilizam de função ou cargo público para favorecimento
próprio ou de terceiros, é que julgamos conveniente a propo
sição deste projeto de lei, que, por seu sentido de justiça
e de reparação da desigualdade que expusemos, esperamos
seja acolhido por nossos ilustres pares, merecendo a aprovação
desta Casa

Sala das Sessões, 29 de maio de 1991 - Deputado Koyu
lha

LEGISLAÇÃO CITADA, Al'{EXADA PELA
COORDENAÇAO DAS COMISSOES PERMANENTES

DECRETO-LEI N9 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Código Penal
................................Tt:rüiü'xi.. ···· ....·.. ········· .. ··· ..·..

Dos Crimes Contra a Administração Pública

CAPÍTULO I

DOS CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIO
PÚBLICO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

Peculato
Art. 312. Apropriar-se o funcionário público de dinhei

ro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
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de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em
proveito próprio ou alheio:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
§ 19 Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público,

embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai,
ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio
ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a
qualidade de funcionário.

Peculato culposo
§ 29 Se o funcionário concorre culposamente para o cri

me de outrem:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.
§ 39 No caso do parágrafo anterior, a reparação do da

no, se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade;
se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta.

Peculato mediante erro de outrem
Art. 313. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utili

dade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

•••• e •••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••

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

PROJETO DE LEI N9 1.153, DE 1991
(Do Sr. Magalhães Teixeira)

Institui o Dia Nacional do Protético Dentário.

(ÀS Comissões de Constituição e Justiça e de Redação
(ADM); e de Educação, Cultura e Desporto - art. 24,
lI)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 19 Fica instituído o "Dia Nacional do Protético
Dentário", a ser comemorado anualmente no dia 5 (cinco)
de novembro.

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O projeto que ora apresentamos aos ilustres membros
do Congresso Nacional tem como objetivo instituir o "Dia
Nacional do Protético Dentário", a ser comemorado no dia
5 de novembro em todo o País.

Escolhemos esta data- por ser a da promulgação da Lei
n96.710, de 1979, que regulamenta a profissão. E, também,
atendendo ao Sindicato dos Protéticos Dentários do Estado
de São Paulo, que já defendeu ser a medida não uma idéia
particular, mas de toda a categoria, apresentada e aprovada
por unanimidade por todos os participantes de várias regiões
do País, por ocasião do I Encontro Nacional dos Técnicos
em Prótese Dentária, o realizado nos dias 27 e 28 de agosto
de 1988.

Não é preciso argumentar muito para demonstrar a im
portância da medida proposta, ve,z que quase todas as prcpis
sões, regulamentadas ou não, têm um dia no ano em que
se comemora a sua data, como por exemplo o dia do enge
nheiro, do médico, do dentista, do advogado, do aeronauta
etc.

Assim, nada mais justo do que se criar o dia do protético
dentário, profissional que vem prestando relevantes serviços
à comunidade.

Evidenciado, pois, o cabimento da medida proposta, con
fiamos na sua aprovação.

Sala das Sessões, de de 1991. - Deputado
Magalhães Teixeira.

LEGISLAÇÃO CITADA, A!,!EXADA PELA
COORDENAÇAO DAS COMISSOES PERMANENTES

. LEI N9 6.710, de 5 de novembro de 1979

Dispõe sobre a profissão de Técnico em Prótese Dentária
e determina outras providências.

O Presidente da República,

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancio
no a seguinte lei:

Art. 19 O exercício da profissão de Técnico em Prótese
Dentária, em todo o território nacional, fica sujeito ao disposto
nesta lei.

Art. 29 São exigências para o exercício da profissão de
que trata o art. 19:

I - habilitação profissional, a nível de 29grau, no Curso
de Próte se Dentária;

U - inscrição no Conselho Regional de Odontologia, sob
cuja jurisdição se encontrar o profissional a que se refere
esta lei.

Parágrafo único. A exigência de habilitação profissional
de que trata este artigo não se aplica aos que, até a data
da publicação desta lei, se encontravam legalmente autori
zados ao exercício da profissão.

Art. 39 Comprovado o atendimento às exigências refe
ridas no art. 29desta lei, o Conselho Regional de Odontologia
conferirá, mediante prova de quitação do imposto sindical,
carteira de identidade profissional em nome do Técnico em
Prótese Dentária.

Art. 49 É vedado aos Técnicos em Prótese Dentária:
I - prestar, sob qualquerforma, assistência direta a clien

tes;
U - manter, em sua oficina, equipamento e instrumental

específico de consultório dentário;
lU - fazer propaganda de seus serviços ao público em

geral.
Parágrafo único. Serão permitidas propagandas em re

vistas, jornais ou folhetos especializados, desde que dirigidas
aos cirurgiões-dentistas, e acompanhadas do nome da oficina,
do seu responsável e do número de inscrição no Conselho
Regional de Odontologia.

Art. 59 Os Técnicos em Prótese Dentária pagarão aos
Conselhos de Odontologia uma anuidade correspondente a
dois terçqs da prevista para os cirurgiões-dentistas.

Art. 69 A fiscalização do exercício da profissão de Téc
nico em Prótese Dentária é da competência dos Conselhos
Regionais de Odontologia.

Art. 79 Incidirá sobre os laboratórios de prótese dentá
ria a anuidade prevista pelo Conselho Regional de Odon
tologia.

Art. 8° Às infrações da presente lei aplica-se o disposto
no art. 282, do Decreto-Lei n9 2.848, de 7 de dezembro de
1940.

Art. 99 Dentro do prazo de cento e oitenta dias o Poder
Executivo regulamentará esta lei.

Art. 10 Esta lei entrará em vigor na data de sua publi
cação.
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Art. 11 Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 05 de novembro de 1979; 1589da Independência

e 919 da República. - JOÃO FIGUEIREDO - Murilo Ma
cêdo. .

PROJETO DE LEI N9 1.161, DE 1991
(Do Sr. Álvaro Valle)

Dispõe sobre a destinação de financiamento Habitacio
nais oficiais.
(Apense-se ao Projeto de Lei n9 1.084, de 1991.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 19 O Sistema Financeiros de habitação destinará
obrigatoriamente 30% do total de seus recursos para o finan
ciamento de programas habitacionais voltados à população
de baixa renda.

§ 19 Os programas habitacionais previstos neste artigo
incluem lotes urbanizados, reurbanizados de favelas e asseme
filados, melhoria, reforma e construção de casas populares.

§ 29 Para efeitos deste artigo, entende-se como popu
lação de baixa renda aqueles cujos rendimentos mensais não
ultrapassem a Cr$ 80.000,00.

§ 39 O limite máximo de comprometimento da renda
mensal do beneficiário com o pagamento das prestações men
sais será de 10%.

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Justificação

Em vinte e dois anos de existência, o antigo Banco Nacio
nal de Habitação - BNH, não conseguiu destinar sequer
10% dos recursos captados pelo Sistema Financeiro de Habi
tação para os brasileiros com rendimentos inferiores a cinco
salários mínimos. Em outras palavras, 80% da população do
País praticamente não teve acesso aos programas habitacionais
geridos pelo Estado.

Nem mesmo os programas tradicionais de habitação po
pular ainda que aliamente subsidiados pelo poder público,
conseguiram atingir significativamente as classes de menor
poder aquisitivo. Além de insuficientes frente à gr~nde deman
da existente, o preço das casas populares oferecIdas vem se
revelando historicamente muito distante dos valores limites

. do financiamento e do poder de compra dos salários da popu
lação de baixa renda.

A alternativa para esse vasto segmento da população tem
sido a autoconstrução em favelas, invasões e bairros perifé
ricos, muitas vezes em loteamentos clandestinos.

O objetivo de nossa proposta é o atendimento das reais
necessidades e possibilidades habitacionais dessa população
de baixa renda. Por isso estamos propondo programas alterna
tivos mais adequados, como lotes urbanizados, melhoria e
reforma de unidades residenciais, além da construção de novas
casas populares.

A destinação obrigatória de 30% dos recursos do SFH
exclusivamente para a faixa populacional que recebe até Cr$
80.000,00 visa amparar aqueles que nunca foram .objeto de
fato da ação estatal.

Finalmente, nada mais justo que fixar em 10% o limite
máximo de comprometimento da renda do mutuário com o
pagamento das prestações mensais.

O presente projeto e sua justificação reproduzem literal
mente iniciativa tomada na legislatura passada pelo atuante

Deputado José Luiz de Sá, não tendo prosperado por impo
sição do Regimento Interno.

Por considerarmos válida a proposição, deliberamos rea
presentá-la para que, examinada pelos órgãos técnicos e pelo
plenário da Casa, logre a aprovação que merece. ,

Sala das Sessões, 29 de maio de 1991. - Deputado Alvaro
Valle

PROJETO DE LEI N9 4.262, DE 1989
(Do Sr. Amaral Netto)

Determina um desconto de 50% (cinqüenta por cento)
nas tarifas de energia elétrica dos consumidores das classes
residencial, industrial, rural e comercial, serviço e outras
atividades do Município de Angra dos Reis, Estado do
Rio de Janeiro.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Redação
(ADM); de Minas e Energia; e de Finanças e Tributação
- art. 24, lI.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Os concessionários de serviços públicos de ener

gia elétrica concederão aos consumidores do Município de
Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro, enquadrados nas
classes Residencial, industrial, rural e comercial, serviços e
outras atividades, desconto mensal de 50% (cinqüenta por
cento) nas tarifas habitualmente aplicadas.

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 26 de outubro de 1989. - Deputado

Amaral Netto.

Justificação

A Usina Nuclear de Angra dos Reis representou uma
opção estratégica para os nossos problemas energéticos. Aco
lliendo o pleito do Vereador Paulo Mattos, da Câmara Muni
cipal de Angra dos Reis, formulado através do Requerimento
n9 93/89, apresento o presente projeto de Lei na busca de
se promover uma compensação, de pequena monta, para a
aturdida população daquele município de meu estado.

Sala das Sessões, 26 de outubro de 1989. - Deputado
Amaral Netto.

Em 29-5-91
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Depu

tados
Na forma admitida no art. 105, parágrafo único do Regi

mento Interno, requeiro a Vossa Excelência o desarquiva
mento do Projeto de Lei n9 4.262, de 1989 que "determina
um desconto de 50% (cinqüenta por cento) nas tarifas de
energiae1étrica dos consumidores das classes Residencial, in
dustrial, rural e comercial, serviços e outras atividades do
Município de Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro".

Sala das Sessões, 30 de abril de 1991. - Deputado Amaral
Netto.

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

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o SI. Euler Ribeiro.

O SR. EULER RmEIRO (PMDB - AM. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados,
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o Presidente da República viaja aos Estados Unidos para
encontro oficial com o Presidente George Bush, entre outras
atividades do interesse bilateral. Como brasileiro e amazo
nense, exorto o Presidente Fernando Collor a que deplore
com firmeza a ingerência indevida do Presidente Bush em
assuntos brasileiros. Refiro-me à gestão junto a instituições
japonesas de crédito para que deixassem de financiar, como
o fizeram, a construção de rodovia ligando o Brasil ao Pacífico,
via Acre e Pucalpa, no Peru. A rodovia, que haverá de ser
construída pela firme vontade dos brasileiros, terá fundamen
tal importância para a economia brasileira, pelo acesso que
possibilitará, a custo muitíssimo menor, dos nossos produtos
industrializados a importantes mercados do Oriente.

Voltei a Brasília após viajar durante uma semana em
companhia de treze deputados e três senadores, a convite
do Exército, para a região da fronteira noroeste do Brasil,
onde ocorreram conflitos com guerrilheiros colombianos, que
culminaram com a morte de três soldados patrícios e ferimen
tos em mais nove.

Durante minha ausência, deixei de participar, como é
óbvio, de importantes momentos nesta Casa; e tomei conheci
mento de críticas de companheiros por não estar presente.
Como é do conhecimento da Presidência e da Liderança do
meu partido, o PMDB, a quem efetivamente devo satisfação,
além de os meus eleitores, a viagem estava agendada há mais
de um mês e meio e foi conseqüência de gestões que fiz junto
ao Sr. Ministro do Exército e à Presidência da Comissão de
Defesa Nacional da Câmara, da qual faço parte. Tal viagem
seria ao meu Estado, o Amazonas, e, portanto, eu deveria
estar presente. Em nenhum momento imaginei prejudicar meu
partido ou as oposições ao Governo Federal na votação da
inadmissibilidade da Medida Provisória n9 296. Também repu
dio insinuações malévolas de que o Governador Gilberto Mes
trinho tenha desejado minha ausência para facilitar a vitória
do Governo Federal na questão da medida provisória, em
troca de favorecimentos que estaria pretendendo do Governo
Federal ao Amazonas, sabidamente em crítica situação finan
ceira. Conhecendo-me como conhece, S. Ex? o Governador
Gilberto Mestrinho jamais me faria tal solicitação. E também
porque é homem decente e não utilizaria de tais expedientes.

Mas vamos à viagem. Foi muito importante tê-la feito.
Tive a honra de estar na companhia dos Presidentes da Comis
são de Defesa Nacional da Câmara, Deputado Maurício Cam
pos, e do Senador Irapuan Costa Júnior, além de compa
nheiros membros da Comissão, do 01mandante Militar da
Amazônia, General Santa Cruz, e de oficiais do Exército brasi
leiro. Foi importante que se aclarassem opiniões, pelo conheci
mento in loco de realidades amazônicas, quanto à grave situa
ção que paira sobre nossa soberania na Amazônia, os riscos
de sua internacionalização, como vislumbramos agora, com
a ECO-92.

Nosso Governo, Sr. Presidente, Sr?' e Srs. Deputados,
tem sido no mínimo ingênuo, ao não dar continuidade ao
Projeto Calha Norte, de desenvolvimento da região. Apenas
o Exército prossegue trabalhando nele, pela elevada consciên
cia que tem da importância de que seja implantado. Outros
ministérios, como o da Saúde, da Previdência Social, da Infra
Estrutura e da Ação Social, nada mais fizeram neste Governo
por falta de recursos ou por falta de determinação política!
Aliás, pior do que a falta de recursos é a falta de determinação.

Faço, daqui, agora, um alerta veemente para o risco que
corremos, de internacionalização da Amazônia, sob o manto,
aparentemente justificável, de que a ecologia deve ser preser-

vada integralmente, a qualquer custo, sob a alegação de que
precisamos manter intocados nossos indígenas. Caboclo que
sou do Amazonas, neto de índios, verifico que há uma quase
histeria, orientada no sentido de assegurar imensas reservas
de terras aos índios, em dimensões inimagináveis pelo bom
senso, quando há milhões de nordestinos e nortistas que não
têm direito a um palmo sequer de terra para plantar e sobre
viver. Temos, hoje, 220 mil indígenas, para os quais querem
garantir nada menos do que 300 milhões de hectares, somente
na Amazônia, o que significa dar a cada índio mais de mil
hectares de terra! Curiosamente, as reservas estão situadas
nas mais ricas terras da Amazônia, onde existem minérios
nobres e estratégicos, como ouro, nióbio, urânio, Wolfrânio
e diamantes, essenciais ao desenvolvimento do nosso País
e à riqueza do nosso povo sofrido.

Acusam-nos internacionalmente, de devastar a Amazô
nia, de provocar deflorestamento e queimadas, de poluir. Na
verdade, isto não ocorre. Após horas e horas sobrevoando
a região, nosso grupo nada viu neste sentido. Não defendo
a destruição da floresta nem o seu uso indiscriminado, o extra
tivismo predador. Defendo o desenvolvimento auto-susten
tado. Mas não podemos renunciar ao direito inalienável e
soberano de usufruir das riquezas do nosso solo e do nosso
subsolo.

Este foi o quadro que a Comissão de Defesa Nacional
pôde verificar em Tabatinga, na fronteira do Alto Solimões,
em Vila Bitencourt, Ipiranga, Estirão do Equador, Traíra,
São Gabriel da Cachoeira, São Joaquim, Querari.

Vimos como o Exército atua na área, em verdadeiras
operações de guerrilha, cumprindo sua responsabilidade cons
titucional e desenvolvendo, ademais, importantes funções so
ciais, de desenvolvimento e de integração. Mas vimos também
as precaríssimas e pungentes situações em que vivem os oficiais
e soldados bfasileiros, responsáveis pela guarda das nossas
fronteiras. Lamentável que, por falta de recursos suficientes,
nossos irmãos de farda estejam em condições difíceis. São
apenas 14 mil homens de que o Exército dispõe para proteger
cerca de 10 mil quilômetros de fronteiras e 5 milhões e 300
mil quilômetros quadrados, ou seja, dois terços do território
nacional.

O Exército está sem dinheiro até para cumprir as mínimas
funções constitucionais, e com referência a isto faço veemente
alerta as autoridades do nosso País.

Mas os problemas não se limitam a estes: até hoje, o
espaço aéreo amazônico, cerca de dois terços do território
nacional, só possui um radar com alcance de 100 quilômetros
de raio a partir de Manaus. Tudo o mais é espaço aéreo
de ninguém, por onde voam, pousam e roubam nossas riquezas
aviões de quem quer que seja. Tudo sob o nosso nariz, em
decorrência da nossa inércia, da falta de responsabilidade com
o que nos pertence, com o nosso território. Nada podem
fazer nossas Forças Armadas por falta de recursos. Urge que
nossa Aeronática seja convenientemente aparelhada com sis
tema de proteção ao vôo e de rastreamento de aeronaves
sobre nosso território.

O Governo do Brasil precisa tomar uma decisão política
firme e urgente de desenvolver a Amazônia.

Desenvolver com agricultura, com estradas, com energia
elétrica, com a exploração racional da madeira, para permitir
que a própria floresta se regenere; sem demagogia, sem mark·
ting, sem a ingenuidade de nos curvarmos diante dos interesses
internacionais, claramente definidos em investidas constantes,
como a que vemos avizinhar-se sob a forma de uma Eco-92,
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que poderá colocar-nos numa camisa-de-força, da qual dificil
mente nos libertaremos. O alerta está feito. A responsabi
lidade histórica é nossa também.

Antes de concluir, quero parabenizar o presidente do
nosso partido, Orestes Quércia, e nosso Líder, Genebaldo
Correia, pelo grande encontro realizado nos três últimos dias
do final da última semana, onde aclaramos nossas diferenças,
definimos vivamente o objetivo da nossa agremiação, que
é o de lutar sempre pela melhoria deste País. Quando chegar
mos ao poder, em 1994, com certeza nosso partido estará
com estruturas e programas bem definidos.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. ALAcm NUNES (Bloco - PA. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados,
a Comissão de Defesa Nacional, no cumprimento de suas
atribuições, deslocou-se na última semana para a região Ama
zônica, onde visitou unidades sediadas na área fronteiriça com
países vizinhos e que estão subordinadas ao Comando Militar
da Amazônia.

Foi oportunidade ímpar que os membros desse órgão
do Poder Legislativo tiveram de constatar o eficiente trabalho
desenvolvido pela tropa ali aquartelada, não somente no as
pecto militar da segurança, mas também na contribuição pres
tada à população civil, especialmente nos setores da saúde
e da educação.

Arrostando toda sorte de dificuldade, impostas pelo cli
ma, pela floresta e pelo distanciamento do conforto das cida
des, os militares a que estão confinadas a integridade e a
soberania territorial do País naqueles confins da Pátria dão
eloqüente prova do zelo e da responsabilidade de que estão
imbuídos no cumprimento de sua missão. O que pudemos
presenciar foi uma tropa disciplinada, vibrante e orgulhosa
de sua unidade e muito bem comandada.

Merece o soldado guardião das nossas fronteiras á admi
ração e o reconhecimento de toda a Nação brasileira.

O Projeto Calha Norte veio reestruturar, em momento
dos mais oportunos, a força terrestre na faixa de fronteira,
organizando o Comando de Fronteira do Rio Negro, em São
Gabriel da Cachoeira, com os pelotões Iauarete, Querari,
São Joaquim e Matucará; reorganizando o Comando de Fron
teira de Roraima, em Boa Vista, com os pelotões de Surucucu,
Auris e Ericó (na região ianomami); e manteve os Comandos
do Solimões, em Tabatinga, e do Amapá, em Macapá, com
um pelotão em Tírios. A presença militar, associada à popu
lação civil, está contribuind,o decisivamente para a vivificação
do vasto território que temos de manter a todo custo.

É um gigantesco patrimônio, alvo permanente da cobiça
estrangeira, que hoje busca novos rótulos na sua malsinada
política intervencionista, como os da defesa do silvícola e
do ecossistema ambiental. Não poderemos, jamais, consentir
que nos seja arrebatado esse extraordinário legado de nossos
ancestrais.

NOssos sentimentos de brasilidade podem ser traduzidos
nesta frase do General Rodrigo Octávio, ex-Comandante Mili
tar da Amazônia:

"Árdua é a missão de defendere desenvolver a Amazô
nia; muito mais difícil, porém, foi a de nososs antepas
sad.os em conquistá-la e mantê-la."

Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, desejamos externar
aos Comandantes Militares da Amazônia, aos aficiais e praças

o nosso justificado orgulho em tê-los na defesa de nossa Pátria
em tão longínquos rincões.

Ao Presidente da República, Sr. Fernando Collor de Me
llo, nosso apelo para que o Governo Federal assegure todo
o apoio necessário ao soldado da fronteira amazônica, desti
nando recursos financeiros que viabilizem a implantação com
pleta das estruturas de segurança ao longo da faixa de fron
teira, juntamente com melhores condições de vida à tropa
ali destacada.

Era o que tinha a dizer.

O SR. OSCAR TRAVASSOS (PDS - MT. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Parlamentares,
chego a este Parlamento motivado pelo mesmo desprendi
mento e pela humildade que sempre norteou os trinta anos
de minha modesta vida pública, iniciada como membro da
respeitável instituição do Ministério Público e, posteriormen
te, como integrante da magistratura de meu estado.

Estimulado pelos ensinamentos e experiências que, a des
peito das limitações, consegui acumular, ouso, na presença
de V. Ex~S abordar um fato que reputo de gravíssimas e impre
visíveis conseqüências aos destinos da sociedade brasileira.

A Escola da Magistratura do Estado de São Paulo patro
cinou rece~te pesquisa feita pela Salles Inter-Americana de
Publicidade S.A, objetivando conhecer o real conceito do
Poder Judiciário perante a sociedade brasileira.

O resultado da pesquisa da Salles revela a opinião de
um grupo de formação universitária e evidencia a péssima
imagem do Judiciário junto à população.

"Antiquada", "elitista", "lenta e acomodada", "inaces
sível", "ineficiente e sombria", são algumas das "qualidades"
da Justiça que os brasileiros mais percebem.

É óbvio que o triste resultado da pesquisa realizada no
Estado de São Paulo espelha com fidelidade a média da opi
nião da população brasileira.

E este é um fato altamente inquietante, de gravíssimas
e imprevisíveis repercussões no destino de nossa sociedade
gerando uma situação crítica que exige dos membros deste
colegiado imediata, séria e profunda reflexão, sob pena de
o País mergulhar irreversivelmente no desespero, na desespe
rança e na baderna.

Infeliz do povo que não confia na sua Justiça e que vê
com suspeita e desconfiança as decisões proferidas por seus
Tribunais e que, em desespero e desprotegido, passa a fazer
Justiça pelas próprias mãos.

Esta é a Casa das leis, cumpre-nos o dever indeclinável
de elaborar as normas que devem nortear o procedimento
do cidadão no' seio da sociedade, e não nos é admitido poster
gar este dever por interesses subalternos.

Ao Poder Judiciário cabe exclusivamente o dever consti
tucional de aplicar a lei, e não lhe é imposta nehuma responsa
bilidade na elaboração de normas iegais.

Se as leis não são boas ou não atendem aos anseios maio
res da sociedade, cumpre a nós, legisladores, a responsabi
lidade de responder por tais deficiências.

Contudo, concordo plenamente com a opinião de ilustres
Parlamentares que, de público, declararam, recentemente,
com muita propriedade e sabedoria, que não podemos trans
formar este Parlamento em uma inconseqüente fábrica de
leis a granel, a grande maioria delas para se transformar de
imediato em letra morta, sem eficácia e sem aplicabilidade.

Segundo Rui Barbosa, "não há Tribunais que bastem
para julgar o direito se da consciência dos Juízes está ausente
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a Justiça" . Permitam-me plagiar aquele notável brasileiro para
dizer: "Não há leis que bastem para orientar os destinos de
uma Nação se da consciência de seus legisladores está ausente
o real interesse e os anseios da sociedade".

Ê sabido que as leis espelham a moral de uma época,
e, se verdadeiro esse princípio, é forçoso reconhecer que nosso
Código Penal reflete uma moral de cinqüenta anos passados,
carecendo de soluções compatíveis aos anseios e necessidades
da sociedade atual.

Nossas leis penais foram codificadas nos idos de 1942,
sob a inspiração da legislação italiana e, inevitavelmente, tra
zem o ranço do regime fascista.

Agora, neste exato momento, está tramitando no Senado
o projeto de um novo Código Penal. Porém, tenho fundados
receios de que nesta legislatura não veremos em vigor o novo
diploma legal.

Esses são os verdadeiros e principais fatos motivadores
do descrédito manifestado pela nossa sociedade, quando con
citada a opinar sobre o desempenho de nossas instituições.

SI. Presidente, desejo humildemente solicitar a atenção
dos meus ilustres pares para a verdadeira gravidade do mo
mento em que vive a Nação, quando a sociedade brasileira,
já não suportando ver violentados impunemente os seus mais
fundamentais direitos, manifsta o seu total desalento e descré
dito, sua incontida revolta ante o constante desvirtuamento
e a inutilidade de suas mais importantes instituições.

Não podemos e não devemos a tudo assistir impassíveis,
sob pena de, amanhã, não merecermos sequer o respeito de
nossos próprios filhos.

Muito obrigado.

o SR. JOÃO MAIA (PSC - AC. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, venho
protestar contra violências perpetradas contra famílias caren

.tes de trabalhadores sem terra, homens, mulheres e crianças
em despejo no Seringal Belo Jardim, a poucos quilômetros
da Capital, Rio Branco, Estado do Acre, neste fim de Semana.

Não é admissível tais violência, pois vivemos num estado
de terra rica e abundante, com milhares de famílias sem terra,
desempregados ou submpregados. Uma ação negociada, ten
do à frente o sindicato organizado, levaria a uma solução
socialmente justa e economicamente viável, a fim de resolver
a crônica falta de emprego produtivo e de alimentos básicos.

Quero louvar a nobre atitude da Dr' Miracele de Lopes
Borges, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre,
que se fez presente no local do conflito e avocou o processo,
no sentido de sustar o despejo em ação de defesa conduziéla
pelo Sindicato dos Trabalhadores rurais de Rio Branco.

Quero cumprimentar a atitude decidida do Governador
Edmundo Pinto, que deu presença junto aos posseiros e acio
nou medidas para sustação dos quadros deprimentes de crian
ças e mulheres ao relento, com casas derrubadas a motossera
e roças destruídas, dando conseqüência positiva, ante os cla
mores populares e a resistência organizada dos trabalhadores.

Cabe ao Governo Federal, através do Incra, a busca de
uma solução definitiva para o conflito, desapropriando o lati
fúndio improdutivo, reconhecendo o esforço de pais de família
carentes, à procura de emprego produtivo na geração de ali
mentos.

Instamos junto ao Governo Federal a desapropriação ur
gente do Seringal Belo Jardim, para não só acabar com focos
de violência no campo, mas para, dentro de um zoneamento
ecológico-econômico, estabelecer a área como de produção

de alimentos, demarcar, titular e dar garantias para consoli
dação e progresso do produtor na terra.

Quero ressaltar o papel desempenhado pela TV Gazeta,
que, com objetividade e bom senso, desnudou perante a opi
nião pública as cenas chocantes de despejo e motivou as autori
dades a se sensibilizarem no caminho de soluções conseqüen
tes.

Ficou comprovado também que, dentro de uma demo
cracia participativa, a consciência e a organização dos mais
carentes são fatores básicos de equilibração social e conquista
dos direitos fundamentais à vida e ao trabalho.

Muito obrigado.

O SR. CARRION JÚNIOR (PDT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, S~' e Srs. Deputados, venho
a este plenário registrar a injustiça que se está cometendo
contra os funcionários públicos federais, seja pelo caráter dis
criminatório da Medida Provisória n? 296, seja pela injustiça
em si mesma, pelas correções que apresenta aos funcionários
públicos. Ê discriminatória porque estabelece uma diferen
ciação que faz com que metade dos funcionalismo público
federal fique à margem dessa correção, enquanto a outra está
tendo um reajuste que beneficia exatamente o inverso daquilo
que poderíamos imaginar num processo de justiça social, isto
é, beneficia mais os salários altos, em detrimento dos salários
baixos.

O Governo, quando fala em corporativismo do funcio
nário público federal, é bom lembrar, pratica o mais alto
grau de corporativismo, ao beneficiar a categoria dos diploma
tas, que merece essa atualização, com reajustes de até 140%,
discriminando o restante do funcionalismo público federal.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, culpa-se tanto o
funcionalismo público de corporativista que me pergunto: não
será hoje o Governo o primeiro a dar exemplo de corpora
tivismo dentro do funcionalismo público federal?

Acredito que, mesmo não tendo sido derrubada a admissi
bilidade da Medida Provisória n? 296, na Comissão Mista e
neste plenário, esta semana o Governo Federal e as Lideranças
desta Casa terão oportunidade de um diálogo que nos possa
conduzir à correção desses graves erros e das injustiças prati
cadas pela medida provisória.

Quem sabe, nesta ou, no mais tardar, na próxima semana,
não tenhamos aqui um confronto entre o Parlamento, de uma
maioria que deseja, com justiça, derrotar a medida ou nela
incluir um aumento generalizado e o Governo, patrocinando
um projeto injusto e corporativista? Imaginamos que esta
semana possamos ensejar o diálogo.

Tenho certeza de que as Lideranças da Casa estão aguar
dando um passo do Governo Federal no sentido de restabe
lecer o mínimo de justiça para com aqueles que tantos serviços
prestam à comunidade brasileira e que aqui, como todos nós,
estão lutando pela melhoria social e econômica do nosso País.

O SR. FÁBIO MEIRELLES (PDS - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, s,' e Srs. Deputados, desejo
fazer breves comunicações.

A primeira se refere à viagem da Comissão de Defesa
Nacional à Amazônia. Gostaria de deixar aqui registradas
as preocupações de todos os membros que sentiram, mesmo
a olhos vistos, as dificuldades do soldado brasileiro. É imprati
cável fazer-se defesa - realmente necessária na Amazônia
- nas áreas de fronteira, tão-mal-assentado está aquele profis
sional (oficiais, soldados), inclusive com sua família instalada
de forma a mais triste e inadequada naquelas selvas inóspitas
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de difícil acesso. Não obstante tudo isso, lá está o soldado
brasileiro enfrentando todas essas adversidades.

Sr. Presidente, é importante que o Governo Federal con
clua, de maneira competente, o Projeto Calha Norte, único
meio de assegurarmos os altos interesses nacionais. Estamos
sentindo que as forças internacionais, com outros objetivos,
pensam até em desmembrar parte do território nacional, com
idéias que contrariam o sentimento nacional e os objetivos
de todo o povo brasileiro.

Por isso, Sr. Presidente, registro aqui, de forma convicta,
a nossa homenagem ao Comandante Militar da Amazônia,
General Santa Cruz, por levar, com seu trabalho, a confiança
aos seus soldados, na defesa intransigente do interesse do
povo daquela região; mais ainda, procurando criar uma estru
tura de desenvolvimento econômico compatível com o próprio
interesse de toda a Região Amazônica.

A segunda comunicação que desejo fazer - e isso muito
me entristece, Sr. Presidente - é que, ao chegar em Brasília,
eu me deparei com a seguinte entrevista de um alto funcionário
federal, publicada no Correio Braziliense de ontem, domingo:

"O Governo não permite aumentos significativos nos
salários, especialmente no salário mínimo, por uma sim
ples razão: não tem alimento para todo mundo.

"Não adianta você achar que os trabalhadores ga
nham mal, comem mal e precisam comer. Eles precisam
comer, só que não pode ser de uma hora para outra",
constata o Presidente da Companhia Nacional de Abaste
cimento (CNA), João Mauro Boschero."

É um absurdo, num País como o nosso, uma declaração
dessa ordem, procedente de um homem da importância de
Boschero, pela função que executa. Deveríamos perguntar
a ele como é que a China consegue alimentar 1 bilhão e
500 milhões de chineses.

Prossegue a matéria:

Boschero assinala que o Ministério da Economia che
gou à conclusão de que seria preciso dobrar imediata
mente a produção de alimentos, se o salário mínimo de
março fosse elevado a Cr$ 30 mil. Segundo ele, os estudos
foram apresentados aos parlamentares, que achavam in
suficiente os Cr$ 17 mil fixados pelo Governo: "Eles
colocaram que o o salário de Cr$ 17 mil era absolutamente
um salário de fome".

Mas, depois de analisar os estudos do Governo, Bos
chero destaca que os parlamentares convenceram-se da
impossibilidade de elevar a Cr$ 30 mil o salário mínimo."

Quero aqui afirmar que não acredito que um só parla-
mentar desta Casa, com a responsabilidade que tem - e
sabemos que é impraticável, impossÍ\:el mesmo viver com trin
ta mil cruzeiros - aceite as argumentações do Sr. Boschero.

Esta Casa tem consciência da realidade, e nós jamais
poderemos votar um salário mínimo que não defenda os inte
resses reais de toda a sociedade, seja dos setores civis, seja
dos setores militares.

Sr. Presidente, é um absurdo que ainda se conclua que
o Brasil simplesmente não tem estrutura nem produção para
permitir que a população se alimente adequadamente.

Diz ainda a matéria:

"No Plano Cruzado constatou-se o grande paradoxo
que é a impossibilidade de dar elasticidade à política de
renda (salário)", afirma o presidente da CNA. Segundo
ele, o Plano Cruzado, em 1986, aumentou em 15 por

cento a renda: "Foi um desastre nacional". Boschero
lembra que faltou alimento no mercado interno e o Brasil
não conseguiu importar por falta de estrutura portuária.

"Hoje uma safra de cem milhões de toneladas seria
um desastre para o País", afirma. Segundo ele, a super
safra de 72 milhões de toneladas colhida no Governo
Sarney "foi um desastre", com milhões de toneladas de
alimentos apodrecendo nos armazéns.

Para concluir, Sr. Presidente, quero afirmar que os alimen
tos que apodreceram nos armazéns foram aqueles importados
inadequadamente, como o leite contaminado de Chernobyl,
o arroz e o milho estragados, estocados nos armazéns e jamais
transferidos para a população.

É inconcebível uma declaração dessa ordem, que põe
em dúvida inclusive o projeto do Governo de estabelecer
novecentos bilhões e mais trezentos bilhões de cruzeiros para
financiamento da agropecuária.

Deixo aqui este registro: precisamos de uma política sala
rial justa e de uma produção agrícola que realmente atenda
às necessidades mínimas do povo brasileiro, seja ele assala
riado, seja empresário.

o SR. MAURO SAMPAIO (PSDB - CE. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, trago
à consideração desta Casa o pleito da Câmara Municipal de
Brejo Santo, no meu Estado do Ceará, concernente ao apro
veitamento das águas do Açude Atalho, naquela região do
Cariri.

O assunto foi objeto de exposição de motivos daquela
edilidade a S. Exª o Sr. Presidente da República, Dr. Fernando
Collor de Mello, em que solicita a execução imediata das
obras destinadas à implantação do projeto de aproveitamento
das águas represadas pelo Açude Atalho para fins de irrigação,
como forma de atingir imediatamente os objetivos colímados
com a construção da represa.

. Fundamenta-se o pleito na importância do caráter social
e econômico de que se reveste o aproveitamento do solo pela
irrigação no Nordeste brasileiro, neste caso beneficiando am
pla faixa de terras que cortam os Municípios de Brejo Santo,
Jati, Mauriti, Milagres e Aurora.

Justifica-se a solicitação pelas dificuldades atualmente vi
vidas pelo nosso sofrido homem do campo, pois além das
conseqüências advindas do desemprego, soma-se o castigo
da quadra invernosa, ensejando a que famílias inteiras enfren
tem o dia-a-dia de mãos vazias, sem ter um posto de trabalho
para dali tirar o sustento com a dignidade do trabalho e o
suor de seus rostos. .

Faz-se necessária também a aplicação de tecnologias mo
dernas, como as desenvolvidas pela Empresa Brasileira de
Pesquisas Agropecuárias - EMBRAPA -, que têm provo
cado mudanças revolucionárias na atividade agrícola do País,
a exemplo da genética de sementes, de animais domésticos
e outros. Tais mudanças não se refletirão apenas na produti
vidade agrícola, mas, sobretudo, nas áreas sociais e políticas
do Nordeste brasileiro e da Nação.

A modernização tecnológica dos campos prescinde da
associação de empresas do Governo, como a Embrapa, o
DNOCS e outras detentoras de um quadro técnico e adminis
trativo dos mais bem preparados e laboriosos.

Associo-me, portanto, às justas reivindicações dos repre
sentantes do Legislativo Municipal de Brejo Santo, na expec-
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tativa da acolhida do pleito que fazem junto ao Exm9- Sr.
Presidente da República, Fernando Collor de Mello.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Mauro Sampaio, o Sr. Cid
Sábia de Carvalho, § 29 do artigo 18 do Regimento Interno,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Adylson Motta, § 2" do artigo 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Concedo a
palavra ao Sr. Cid Carvalho.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - MA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Depu
tados, muitas vezes, companheiros nossos, a opinião pública
e jornalistas eminentes ficam se prendendo a certos fatos me
nores, que se diluem na própria História, pos têm a consis
tência do orvalho, que se derrete ao primeiro raio de sol.

Tivemos, nesta Casa, na semana passada, uma votação
árdua de medidas provisórias. Alguns companheiros do meu
partido não estiveram presentes, e isso foi entendido como
se o PMDB estivesse numa grande crise. Mas qual é a verdade?
A verdade fundamental é que o PMDB, exatamente neste
último final de semana, nos dias 14, 15 e 16 de junho, deu
à Nação a magnífica demonstração de que é um partido madu
ro e responsável, ao encerrar, no Instituto Israel Pinheiro,
um seminário cuja finalidade foi debater os problemas do
Brasil.

O Seminário do PMDB e os rumos do País, em debate,
são um marco deste partido e quiçá uma referência para uma
profunda reformulação do Brasil.

Posso trazer, para conhecimento da Casa e da Nação,
alguns temas que foram ali debatidos. Primeiro: O papel do
Estado na conjuntura brasileira. Haverá matéria mais presente
do que esta? Existe algo mais importante do que discutirmos
efetivamente os limites e a importância do Estado na socieda
de? Pois esse tema mereceu largas discussões e debates. Segun
do: A relação do Brasil com o capital estrangeiro. Terceiro:
Desenvolvimento com estabilidade econômica. Quarto: Legis
lação eleitoral e partidária. Quinto: As relações capital e traba
lho. Sexto e último: O partido que queremos.

Ao finalizar minha fala, gostaria de trazer a mensagem
do Líder da bancada do PMDB, Deputado Genebaldo Cor
reia, aos seus companheiros de seminário:

"Quando a bancada do PMDB realiza este histórico
seminário, traduz, além do ineditismo, o amadurecimento
do partido, preparando-se para ser o esteio de uma nova
fase da vida brasileira."

Não poderia deixar de enaltecer este grande aconteci
mento, que marcará rumos na história política do País.

Muito obrigado.

O SR. NILSON GIBSON (PMDB - Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, St4' e Srs. Deputados, por incrível
que pareça, sou eu que vou defender os jornalistas. O Sindi
cato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal baixou
uma nota oficial, na qual declara que os jornalistas brasileiros
foram surpreendidos com a medida supressiva do eminente
e ilustre Deputado Eduardo Jorge, do PT de São Paulo, extin
guindo a aposentadoria especial para a referida categoria,
estabelecida pela Lei n9 3.529.

Modesto e humilde jornalista de Pernambuco há cerca
de trinta anos, também estou surpreso com a posição do Depu
tado Eduardo Jorge. A aposentadoria especial é uma con- .

quista consolidada desde 1959, portanto, há trinta e dois anos.
A nota oficial dos jornalistas profissionais do Distrito Federal
rechaça veementemente o comportamento do Deputado
Eduardo Jorge, do PT e também da CUT de São Paulo.

Sr. Presidente, passo a ler a nota do Sindicato dos Jorna
listas Profissionais do Distrito Federal, para que faça parte
do meu discurso:

"Os jornalistas do Brasil inteiro foram surpreendidos
nesta quinta-feira (13-9-91) com a medida supressiva do
Deputado Eduardo Jorge (PT - SP), extinguindo a apo
sentadoria especial para a nossa categoria, definida pela
Lei n9 3.529. Trata-se de uma conquista consolidada desde
1959 (32 anos atrás), e, longe de caracterizar um privilé
gio, foi resultado de lutas e estudos elaborados por insti
tuições e entidades internacionais, como a própria Orga
nização Mundial de Saúde, comprovando o alto grau de
desgaste no exercício da profissão.

Estranha-nos que a proposta tenha surgido justa
mente de um deputado cujo partido nasceu da luta e
da obstinação dos trabalhadores na defesa de seus direi
tos. E mais ainda o fato de termos sido a única categoria
atingida (outras categorias com aposentadorias especiais
tiveram seus direitos mantidos), caracterizando, portan
to, uma discriminação. Não houve, da parte do parla
mentar, a mínima preocupação de debater o assunto com
as entidades representativas dos jornalistas.

Preocupa-nos também que isso ocorra num momento
particularmente delicado para os trabalhadores em Co
municação, ameaçados, por um lado, pelo Governo, com
a desregulamentação e o fim do diploma, e, por outro,
pelos oligopólios contrários à democratização dos meios
de comunicação do País.

Decisões precipitadas como essa, sem uma discussão
prévia, servem apenas para aumentar o fosso entre o
Congresso e a sociedade, além de merecerem o nosso
repúdio. ConcIamamos, pois, a Direção Nacional do PT
a rever a proposta e a todos os jornalistas a formarem
fileiras na defesa intransigente dos nossos direitos.

A Diretoria
Brasília, 14 de junho de 1991"

Outro assunto, SI. Presidente.
O PMDB, como maior expressão político-partidária do

povo brasileiro, realizou, no final da semana, o I Seminário
da Bancada, no Instituto Israel Pinheiro, sob o comando dos
Deputados Genebaldo Correia, Líder do partido na Câmara
dos Deputados e Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos
Deputados.

O evento teve excelente êxito, tendo em vista as matérias
analisadas e que exigirão posições firmes e consolidadas do
PMDB nas discussões e votações nesta Casa.

Os expositores, de reconhecido talento e notável cuI,tura,
foram ótimos e perfeitos.

Desejo parabenizar o Deputado Genebaldo Correia, Lí
der do PMDB, pela feliz iniciativa e pelo sucesso obtido no
seminário. Mas não poderia deixar de registrar a posição de
apoio e solidariedade da bancada ao Deputado Ibsen Pinheiro,
pela sua posição corajosa e firme, ao comparar o Governo
do Presidente Fernando Collor de Mello à imagem do "ca
chorro que corre atrás do próprio rabo" e ao criticá-lo por
não estar executando o discurso da campanha eleitoral. Afir
mou o Deputado Ibsen Pinheiro que o discurso eleitoral do
Presidente Fernando Collor de Mello foi muito eficiente no
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diagnóstico do País, ao apontar o Estado empreguista e carto
rial e pregar a modernidade.

Para o Deputado Ibsen Pinheiro, nosso companheiro do
PMDB, existe a sensação de que o Presidente Fernando Collor
de Mello "se esgotou no dia da posse", optando por adotar
"lances de marketing, aflorando temas, mas não os execu
tando", concluindo, que "o Governo, que deveria dar os ru
mos do debate, não consegue apresentar uma alternativa para
o País".

Sucede que o funcionário do Palácio do Planalto, Cláudio
Humberto, tosco e estúpido, diz que "o Deputado Ibsen Pi
nheiro, através de seu comportamento pouco adequado com
as funções que exerce, ainda reluta em abandonaro hábito
oposicionista contraído no tempo em que foi Líder do PMDB
e parecia particularmente excitado no momento em que fez
essas afirmações contra o Presidente Collor. Ou, quem sabe,
estejam agora aflorando recônditos ressentimentos".

Inexistem ocultas ou desconhecidas posições do Depu
tado Ibsen Pinheiro. O que existe efetivamente é a posição
correta e significativa do PMDB: oposição ao Governo do
Presidente Fernando Collor de Mello. O PMDB exercerá suas
atividades políticas visando ã realização dos seus objetivos
programáticos, que se destinam construção de uma Nação
soberana e ã consolidação de um regime democrático, plura
lista e socialmente justo, onde a riqueza criada seja instru
mento de bem-estar de todos.

Portanto, subscrevemos in totum as palavras do Deputado
Ibsen Pinheiro, quando critica o comportamento do Presi
dente Fernando Collor de Mello e o compara à imageJ;n do
"cachorro que corre atrás do próprio rabo".

Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, o I Seminário da
Bancada do PMDB na Câmara dos Deputados foi um sucesso.
O País inteiro voltou a atenção para os acontecimentos políti
cos ali discutidos e debatidos.

O PMDB, através do seu Líder, Deputado Genebaldo
Correia, e de forma organizada, reconhece a necessidade de
manter permanentes entendimentos com os demais segmentos
progressistas e democráticos. Nosso partido conduziu, com
sacrifício, competência e sabedoria, a transição que nos levou
ã institucionalização da democracia e à realização dessas elei
ções presidenciais, apesar da burla e do logro de que os brasi
leiros foram vítimas (o "Presidente Fernando Collor de Mello
se esgotou no dia da posse" e, ainda, o "Governo não consegue
apresentar uma alternativa para o País"). Mas o Líder Depu
tado Genebaldo Correia compreende melhor do que ninguém
que é chegada a hora de costurar a unidade partidária em
torno da luta, para compor as bases municipais do PMDB
e construir o caminho da vitória em 1992.

Oportunamente voltaremos ao assúnto.

O SR. ARACELY DE PAULA (Bloco - MG. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'S e Srs. Deputados,
o Estado de Minas Gerais tem sido celeiro inesgotável de
proeminentes figuras, que ao longo da história local e do
País, se projetam com luz própria em todos os ramos da ativi
dade humana. Pródigo em oferecer à Nação seus filhos mais
ilustres, Minas Gerais se orgulha da grandiosa colaboração
que, no decorrer do tempo, esses homens e mulheres vêm
prestando ã política, à economia, à ciência, às artes, à cultura,
aos esportes - no Brasil e mesmo no exterior. O talento,
a dedicação e a competência desse número incontável de mi
neiros e mineiras são responsáveis pela posição de destaque
e prestígio ocupada por nosso estado em meio às unidades
da Federação.

Minas Gerais, em 13 de dezembro de 1990, durante o
recesso desta Casa, cobriu-se de luto e se encheu de pesar
por haver perdido um dos mais cintilantes astros de sua conste
lação, um dos seus filhos, mais diletos. Estamos falando do
notável conterrâneo, o ex-Deputado Ovídio de Abreu, ho
mem cujo nome há de ser sempre reverenciado como exemplo
de capacidade, determinação e dedicação ã causa pública.

Como preito à sua memória, passaremos em seguida a
ler a crônica que, ainda em vida, sobre ele escreveu José
Maria Santos, grande amigo e admirador de sua figura impo
luta, para que esta singela homenagem que ora prestamos
a Ovídio de Abreu fique inscrita nos Anais da Casa:

"Não se contará no futuro a história do nosso tempo,
a partir da década de 30, nem se evocarão os grandes
momentos da vida nacional sem que a narrativa mencione
o nome de Ovídio de Abreu. Bancário, iniciando no Ban
codo Brasil, tem sido ele, durante toda uma existência,
a afirmação do mérito pessoal e da competência profis
sional, colocadas a serviço de Minas e do País. A análise
do seu perfil revela a dificuldade de uma definição precisa.
Um técnico a serviço da política, entendida como um
instrumento do bem comum, ou o político a serviço da
técnica da organização e aprimoramento dos serviços do
estado.

Iniciou sua vida pública no Governo Benedito Valada
res, a frente da Secretaria das Finanças de Minas Gerais.

A seriedade, o equilíbrio, o tirocínio e o destemor
revelados no seu trabalho reergueram as finanças do esta
do e deram respaldo econômico à execução da fecunda
ação política e administrativa empreendida pelo seu emi
nente conterrâneo.

Sua luta foi marcada pelo sentido de modernização,
em duro e permanente combate à rotina e à burocracia.
"Não basta despachar o papel. É preciso resolver o negó
cio". Era o lema inscrito em cartazes ostentados nas re
partições fazendárias em todo o território mineiro.

Ocupou a seguir a Secretaria do Interior, onde reeditou
o mesmo esforço de modernização dos serviços do estado.
A essa altura, seu renome já extravasava os limites da
província e seu concurso passou a ser reclamado para
a consecução de objetivos mais amplos na esfera nacional.
E mais uma vez fulgia a reputação do expert em finanças
públicas. No reencontro com suas origens, o ex-bancário
volta a atuar no campo de sua predileção, agora como
Presidente do Banco do Brasil, onde realizou admirável
trabalho na tarefa de ampliação, reorganização e moder
nização da maior instituição de crédito do País.

Deputado federal por Minas, em diversas e sucessivas
legislaturas, esteve sempre presente como equilíbrio e
ponderação aos acontecimentos do mundo, político e fi
nanceiro, com o peso de seu prestígio, que fazia lembrado
o seu nome, sempre que a efervescência política e econô
mica reclamava a solução emergente de pacificação da
família brasileira.

O exercício do alto cargo de Ministro da Fazenda e
o retorno ao posto de Secretário da Fazenda de Minas
Gerais são demonstrações sobejas de que, lá e cá, na
esfera da União, como no âmbito do estado, a presença
e a atuação do grande mago das finanças se impunha
como satisfação dos renovados reclamos do bem comum.

Hoje, no recesso do seu lar tipicamente mineiro, com
a lucidez e a experiência que marcam o sucesso da sua
operosa vida pública, o ilustre mineiro se cerca do cari-
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nho, da admiração e do respeito granjeados por sua inex
cedível e permanente dedicação a Minas e ao Brasil."

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, o Dr. Ovídio de
Abreu, nasceu em Pará de Minas, em 27 de setembro de
1898 e faleceu na cidade do Rio de Janeiro em 13 de dezembro
de 1990. Foi deputado federal por quatro legislaturas, de 1950
a 1970, tendo inclusive exercido inteirinamente o Governo
de Minas quando do afastamento - para se candidatar em
eleição indireta - do então interventor federal e futuro Go
vernador de Minas, Dr. Benedito Valadares.

Foi casado com dona Júlia Santos de Abreu, com quem
teve quatro filhos: Ovídio de Abreu Filho, Alexandre Santos
de Abreu, Júlia Santos de Abreu e Randolfo Santos de Abreu.

O ilustre homem público deixou, especialmente em Pará
de Minas e Araxá, além de parentes diletos, uma legião de
amigos e admiradores, dos quais gostaríamos de salientar,
dentre outros, a figura venerável de dona Avenina Santos,
sua sogra, e do fiel discípulo e exemplar ex-Prefeito de Araxá,
seu cunhado, o Sr. Domingos Santos.

O SR. JAIR BOLSONARO (PDC - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr.' e Srs. Deputados, o Jornal
de Brasília de ontem trouxe matéria a respeito dos militares
e das mudanças em seu estatuto, da qual leio os três primeiros
parágrafos:

"O receio de que a legislação básica que regula a vida
dos membros das Forças Armadas - o Estatuto dos Mili
tares - venha a ser alterado em sua essência, no Con
gresso Nacional, está retardando seu envio ao Legislativo.
Elaborado pelo EMFA, o novo estatuto encontra-se des
de abril nos Estados-Maiores do Exército, da Marinha
e da Aeronáutica e pode sofrer desmembramentos, de
forma a atenuar sua repercussão política ao ser submetido
ao Congresso.

A essa informação, dada por uma fonte militar, soma-se
a afirmação do capitão - Deputado Jair Bolsonaro: "Os
ministros estão com medo de encaminhar o estatuto, por
que sabem que ele sofrerá modificações profundas. Va
mos realmente mexer no projeto".

Enquanto Bolsonaro acena com a possibilidade de
apresentar emendas visando atrair mais benefícios para
as pensionistas e para os próprios militares, seus eleitores,
no EMFA alguns militares temem q'le o momento não
seja propício para o encaminhamento do projeto de lei.
Afinal, não são poucos os parlamentares que, ultima
mente, manifestaram-se favoráveis a uma rediscussão do
papel das Forças Armadas na sociedade."

Sr. Presidente, enquanto se discute o envio ou não do
projeto de lei do novo Estatuto dos Militares, ou ainda se
após enviá-lo, o próprio Poder Executivo se reserva ou não
o direito de retirá-lo, militares de milhares, que não são dife
rentes dos outros milhões de brasileiros quando estão sem
farda, sofrem injustiças e discriminações. Mas tudo isto se
deve unicamente ao art. 61 da nossa Constituição, que reserva
ao Poder Executivo a iniciativa de leis que disponham sobre
os servidores públicos da União. Pois esse artigo, por questão
de direito, coerência e bom senso, deve ser revogado por
todos nós na ocasião da futura revisão constitucional.

Sr. Presidente, enquanto o art. 61 não for revogado, só
resta a nós, parlamentares, examinar com atenção projetos
de leis pertinentes e medidas provisórias encaminhadas pelo
Poder Executivo e oferecer emendas que estendam benefícios

a essa categoria. Os colegas que visitaram recentemente a
Amazônia viram de perto os problemas que enfrentam os
nossos militares que servem na fronteira. Temos agora uma
oportunidade ímpar de aprovar uma emenda à Medida Provi
sória n9 296, fazendo justiça aos militares. Aliás, essa emenda
não significaria nenhum reajuste linear para os militares.
Acrescento ainda que, caso não consigamos um reajuste linear
para os militares, a emenda da pensão militar seria bem-vinda.
A emenda apresentada por mim e pelo nobre e digno Depu
tado César Maia pode ser aproveitada, fazendo justiça a essa
categoria que pouco pode esperar do Congresso Nacional en
quanto o art. 61 estiver em vigor.

O SR. UBIRATAN AGUIAR (PMDB - CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, durante este
final de semana, sexta-feira, sábado e domingo, o PMDB
esteve reunido no seu primeito seminário denominado "Os
Rumos do País em Debate", tratando de temas de interesse
nacional e partidário. Foram apresentados painéis sobre assun
tos relacionados com seguridade social, educação, política de
ciência e tecnologia, administração pública, reserva de merca
do, propriedade industrial, remessa. de lucros, conversão da
dívida, investimentos no setor público, poupança interna e
externa, controle da inflação. Foram tratados ainda assuntos
relacionados com a legislação eleitoral e partidária organi
zação sindical, legislação trabalhista, política salarial e proble
ma do próprio partido.

Foi uma discussão muito ampla,.pois estamos a preparar
dados e elementos que virão a constituir o programa do parti
do. Na oportunidade, os companheiros apresentaram as suas

.gestões e posições. Foram também tratados os problemas não
de uma bancada 8e oposição, mas de uma bancada que deseja
permanecer coesa, unida. Não abriremos mão disso em ne
nhum instante, não permitiremos que interesses menores sola
pem esse desejo interior, que é o da unidade. Marcaremos
uma posição nesse desejo interior, que é o da unidade. Marca
remos uma posição nesse diálogo, nessa linha de debate, de
forma que, com uma oposição séria, construtiva, aqui possa
mos ser os representantes da sociedade, reclamando, discu
tindo, debatendo, opondo-nos aos erros cometidos pelo atual
Governo. Faremos oposição para construir e ajudar; não fare
mos oposição ao País. Iremos mostrar cada vez mais uma
linha de unidade, de coerência, e isto só é possível quando
os companheiros se reúnem, discutem, expõem as suas idéias
e, finalmente, mediante votação, extraem o pensamento da
bancada, como aconteceu agora.

Sr. Presidente, um outro fato que tenho a registrar neste
instante é a extinção, procedida pelo Instituto de Resseguros
do Brasil, das suas sucursais de Minas Gerais, Rio Grande
do Sul, Pernambuco, Amazonas e Ceará, com sensíveis prejuí
zos para aqueles que dependem da atuação delas no que diz
respeito a sinistros acidentes rodoviários, perdas nas atividades
agropecuárias, que são cobertos pelas seguradoras. A retirada
dessas sucursais· vai trazer um prejuízo muito grande; o seu
trabalho será deslocado para outros centros, para outros esta
dos, o que vai dificultar o andamento dos processos.

Por iniciativa dos Deputados Nilmário Miranda, Paulo
Bernardo e Gustavo Krause, foi feito um requerimento de
convocação do Sr. Superintendente do IRB, Luiz Quatroni,
bem como dos Srs. Benedito Alvim, ex-Delegado do IRB
em Minas Gerais, e Antônio Francisco Carvalho, Presidente
da Associação dos Funcionários do IRB, para que, no dia
19 de junho, às 17h30min, possam eles, na Comissão de Finan-
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ças, prestar esclarecimentos sobre as razões da extinção dessas
sucursais.

Sr. Presidente, convidamos os companheiros das banca
das desses Estados a comparecerem à Gomissão de Finanças
para indagar sobre as razões que levaram o IRB a promover
a extinção dessas sucursais, bem como protestar contra esse
ato.

O SR. JOÁO FAGUNDES (PMDB - RR. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, cercado
de grande publicidade, o Presidente Fernando ColIDr lançou
o "Projeto Minha Gente", através do qual, segundo s~propa

ga, serão criadas centenas de Ciac - Centros Integrados de
Assistência à Criança - em todo o Brasil. A idéia, em tese,
é muito boa, pois visa a retirar das ruas milhares de crianças
que hoje perambulam sem destino e constituem excelente
caldo de cultura para à delinqüência. Absurdamente, porém,
Sr. Presidente, nenhum daqueles centros foi destinado ao Es
tado de Roraima, que bem poderia, através deles, atender',
a uma vasta clientela de menores carentes que hoje povoam i
a periferia da capital roraimense, ávidos de uma oportunidade
para enfrentar vitoriosamente os horizontes do futuro.

Deixando de fora do Projeto "Minha Gente" do Estado
de Roraima, o Presidente Collor dá a entender que Roraima
não integra o universo da sua gente. Contudo, foi em Roraima
que o atual Presidente obteve o maior percentual de votação
- 75% dos votos. Se existe um Estado que deva merecer
a atenção presidencial, este é Roraima, pois foi lá que, propor
cionalmente, o Presidente Fernando Collor obteve sua maior
votação. Agora Roraima está esquecida dos planos presiden
ciais, principalmente depois que expulsaram os garimpeiros
de suas terras e transformaram as fazendas em reservas indí
genas.

Sr. Presidente, faço daqui veemente apelo para que o
Presidente Collor determine a construção de um CentroJnte
grado de Assistência à Criança pelo menos na Capital de
Roraima, a fim de que as crianças lá recebam o sopro da
esperança, antes de enveredarem pelos caminhos tortuosos
da criminalidade precoce, que lá também ataca com a mesma
violência com que prolifera nos grandes centros do País.

O SR, NEUTO DE CONTO (PMDB - SC. Pronuncia
o seguinte discurso.) -'- Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados,
já é de conhecimento público a quebra da safra na agricultura
brasileira, a maior dos últimos 5 anos. Devemos colher somen
te cerca de 50 milhões de toneladas de grãos, o que obrigará
o País a uma importação de alimentos sem precedentes em
nossa História.

Grande paradoxo este: o Brasil de milhares de quilôme
tros agricultáveis, de enorme potencialidade no setor agrícola,
às voltas com importação de alimentos.

O Brasil, Srs. Parlamentares, tem amplas condições de
ser, como diziam antigamente, "o celeiro do mundo". Basta
apenas acreditarmos no setor, investirmos na agricultura e
no trabalho, a única forma de o Brasil escapar da crise interna
e resolver o seu maior e, ao mesmo tempo, inadimissível
problema: a fome que afeta metade de nossa população.

Investir na agricultura, não tenhamos dúvidas, fará do
Brasíl uma das grandes nações do mundo.

Contudo, preocupam-nos as atitudes do Governo Federal
para com o setor. Muito alarde e poucas ações que demons
trem que a agricultura é prioridade.

O Ministro da Agricultura, Antônip Cabrera, falou, por
exemplo, na última semana, que as principais caullas da quebra

da safra 90/91 foram a estiagem no Sul do País e o atraso
na liberação do crédito agrícola.

Porém, a demonstração do descaso do Governo para com
a agricultura fica claro exatamente no tratamento dado em
relação à estiagem no Sul.

Dias atrás, fizemos um discurso desta tribuna em que
denunciamos que enquanto o Governo liberava 20 bilhões
de cruzeiros para usineiros nordestinos, as mais de 100 mil
famílias caterinenses atingidas pela estiagem recebiam apenas
8 bilhões de cruzeiros.

Agora recebemos um telex do Presidente da Organização
d~s. Cooperat!v~s do Estado ~e. Santa Catarina (OCESC),
Vlhbaldo Schlmld, no qual solICIta nosso empenho junto ao
Banco do Brasil, para serem liberados os recursos para o
financiamento de cotas-pares para integralização de capital
social no equivalente à dívida dos produtores junto às coopera
tivas. Ressaltamos que a liberação desses recursos foi apro
vado há mais de 60 dias pelo Conselho Monetário Nacional
e pelo Ministério da Agricultura, conforme documento que
temos em mãos, e até agora nada dos recursos serem efetiva
mente liberados. Urge, portanto, sua liberação imediata, a
fim de evitarmos um agravamento da crise na região.

Seria bom salientarmos que são as cooperativas as respon
sáveis por gr~nde parcela do desenvolvimento agrícola brasi
leiro, tanto a nível tecnológico como organizacional e geren
cial. Ademais, são elas a forma mais adequada para o setor
crescer, inclusive sendo responsáveis pela liberação e gerencia
mento do custeio agrícola.

Outro problema que requer solução urgente diz respeito
ao preço da semente de milho, estimado em 10 mil cruzeiros
a ~aca de 20 quilos. A OCESC denuncia que a semente de
nulho so~eu uma ~lteração ~~ seguinte ordem: ano passado,
com 6 qUllo~ ?e mIlho adquma-se 1 quilo de semente; hoje
para se adqumr esse mesmo quilo de semente são necessários
de 15 a 20 quilos de milho. '

. A~or~ os prejuízos causados pela seca, os poucos recursos
dlspolllvels e seus elevados custos, agora é o preço dos insumos
que acaba impossibilitando a iniciativa dos produtores de se
recuperarem dos estragos causados pela pobre safra 90/91.

A solução desses dois problemas está nas mãos dó Go
verno Federal, cumpre a ele resolvê-los, caso contrário ratifi
caremos mais uma vez o conceito do Governo Collor: '0 Go
verno da falácia, do engodo e do marketing político.

Era o que tínhamos a diZer.

. O. SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - esta Presidên
CIa vaI prorrogar por quinze minutos o período destinado
ao Peq~eno Expediente, reduzindo à metade o tempo a ser
concedIdo a cada orador, para permitir que o máximo de
oradores inscritos tenham oportunidade de usar da palavra.

A SRA. MARIA LAURA' (PT - DF. Sem revisão da
oradora) - S~. P~esidente, Sr~S e Srs. Deputados, quero regis
trar a mmha mdlgnação com o que está acontecendo com
os trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégra-

• fos. Ao mesmo tempo quero denunciar que esses trábalha
d?res s~sp~n~eram a ~reve no último sábado e hoje o que
veem sao dIreItos coletIvos, direitos sindicais e direitos indivi
duais completamente desrespeitados, com aproximadamente
200 demissões sem justa causa ocorridas naquela empresa.

Além de absurdo, isso é uma arbitrariedade praticada
contra os trabalhadores que legitimamente entram em greve
em defesa de seus salários.
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Assim sendo, solicitamos aos diversos partidos que assu
mam conosco a defesa daqueles trabalhadores e se posicionem
contra as demissões na ECT.

Gostaria também de, mais uma vez, registrar neste plená
rio que amanhã será votada, na Comissão Mista, a Medida
Provisória ng 296. A expectativa de todos os servidores 
e olhem que somos muitos, espalhados por todo o País 
é de que a Comissão Mista conclua pela inconstitucionalidade
da medida provisória. O Congresso Nacional, todos os parti
dos, todos os Deputados e Senadores que o compõem estão
sendo chamados a tomar uma atitude responsável, negando
constitucionalidade a essa medida provisória.

Neste momento já está em greve quase a totalidade dos
professores e servidores das instituições de ensino superior
e também de diversas escolas técnicas de todo o País. Temos
uma greve histórica, a do Colégio Pedro lI, no Rio de Janeiro,
instituição com mais de um século de existência que faz a
sua primeira greve com 100% de participação. Há uma greve
nacional dos companheiros servidores do Ibama. Tudo isso,
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, contra a discriminação
contida na medida provisória.

Concluo fazendo um apelo a este Congresso para que
derrube essa medida provisória, fazendo justiça aos servidores
públicos.

O SR. LUIZ MOREIRA (PTB - BA. Sem revisão do
orador.) - SI. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, há exata
mente uma semana eu falava, no Grande Expediente, sobre
o problema da impunidade dos crimes de corrupção. E para
surpresa nossa, os jornais deste fim de semana foram pródigos
em notícias de corrupção.

Na ocasião, falava eu do INSS, da Interbrás, FGTS; hoje,
temos a acrescentar: "Investigação Descobre Irregularidades
na FAE", e percebemos que o rombo no Fiset é de um bilhão
de dólares. Há outro artigo muito bem escrito no jornal "Cor
reio Braziliense", sob o título "Escândalo do Dia", no qual
o nobre Deputado Mendes Ribeiro enfoca o problema do
FGTS, que em breve será motivo de convocação de uma
CPI, creio eu, nesta Câmara. Na mesma reportagem, podemos
ver que o rombo do FGTS já atinge quase dois trilhões de
cruzeiros.

Faço este registro a fim de ficarmos vigilantes, para que
no futuro, que esperamos esteja próximo, a corrupção e as
impunidades sejam "realmente descobertas, para se fazer a
necessária justiça.

Era este o meu registro, Sr. Presidente.

O SR. PEDRO NOVAIS (PDC - MA. Pronuncia o se
guinte discurso.) - SI. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados,
lemos nos jornais (por exemplo, "Folha de S. Paulo" de 21
de março de 1991, pgs. 2-5), que os Estados Unidos resolveram
perdoar 70% da dívida do governo polonês. A ação nos parece
meritória, tanto mais que países da Comunidade Econômica
Européia fizeram o mesmo, em menor proporção, isto é, 50%.
Lamentamos apenas e o dizemos eo passaot, pois este não
é o objetivo do nosso pronunciamento que os compromissos
do Brasil com aquelas mesmas nações sejam cobrados religio
samente nos prazos e que até ameacem não conceder novos
créditos, diretos ou das entidades que controlam, se atrasamos
os juros ou as parcelas do principal.

Mas, como disse, esta é outra história. O que nos inte
ressa, no momento, é lembrar que o nosso País, no começo
desta década, possuía vultosos ativos vencidos junto ao regime
comunista de Varsóvia, que atravessou crises sucessivas, desde

a sublevação de Gdansk, até o ano passado. Foram saldados?
Quais as medidas tomadas pelo Governo brasileiro para resol
ver tais pendências? Como se encontram nossas relações co
merciais com aquele país? Estamos aumentando ou reduzindo
nossos créditos?

Temos consciência da amizade que une os povos brasi
leiros e polonês, do inaudito esforço que um grupo enorme
de irmãos daquele País fez para colonizar parte do Espírito
Santo e do Paraná, e hoje povoam, através de seus descen
dentes, extensas áreas dos dois estados. Devemos ser reconhe
cidos e complacentes, mas não podemos ser magnânimos,
até porque a quantidade de brasileiros que apenas sobrevive
nas favelas, nos sertões, nas floresas é muito superior a toda
a população polonesa.

Nestas condições, SI. Presidente e Srs. Deputados, estarei
encaminhando, através da Mesa, como é prática regimental,
requerimento de informações às autoridades pertinentes do
Executivo, para que esta Casa através das respostas, que serão
trazidas a plenário, tome conhecimento do assunto por com
pleto.

O SR. RUBEN BENTO (Bloco - RR. Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente, Srs. Deputados, ocupo novamente
esta tribuna para falar do meu Estado de Roraima, abando
nado e esquecido há muitos anos pelo Governo Federal. Espe
ramos, porém, que a atual administração se volte para aquela
unidade da Federação.

Assim como todos os outros estados brasileiros, Roraima
tem sido notícia nesses dias, porque lá também temos os nossos
"marajás". O jornal "O Estado de S. Paulo" publicou que
o SI. Ministro da Agricultura e Reforma Agrária, Antônio
Cabrera, pediu a demissão sumária da chefe de pessoal da
Diretoria do Ministério da Agricultura em Boa Vista porque
a servidora alterava a folha de pagamento do pessoal daquela
unidade, por meio da qual recebia cifras enormes, muito acima
daquilo a que tinha direito. Seu modesto salário era de 120
mil cruzeiros, mas, segundo cálculos feitos, conforme divulga
o jornal, ela recebeu, durante alguns meses, o montante de
sessenta milhões de cruzeiros.

SI. Presidente, Srs. Deputados concordo com a referida
demissão. É uma medida justa, desde que tenha sido feito
o levantamento adequado, por competente comissão de inqué
rito.

Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados; os diretores do
Banco do Estado de Roraima, à revelia do Conselho de Admi
nistração e da Assembléia Geral, aumentaram os próprios
salários, conforme nos diz um jornal daquela unidade da Fede
ração na seguinte manchete: "Diretores do Banco do Estado
viram "marajás" da noite para o dia e recebem milhões a
título de retroativo".

É lamentável que agora, quando Roraima ainda procura,
engatinhando, resolver alguns problemas internos, a diretoria
do primeiro banco do estado eleve os próprios salários, numa
medida pessoal, sem consultar as autoridades que teriam o
direito de conceder tal aumento.

Há dois pesos e duas medidas: uma simples funcionária
foi demitida por conduta irregular, e os diretores do banco,
que também cometeram uma atitude irregular, conformb nos
diz o jornal, não sofreram punição e continuam dirigindo
aquela instituição.

Deixo registrado meu protesto, esperando que o Banco
Central ou o Ministério da Economia, Fazenda e Planeia-
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mento adotem as medidas cabíveis, a fim de sanar as irreguia
ridades cometidas no Banco do Estado de Roraima.

O SR. PEDRO TONELLI (PT - PRo Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s Deputadas, Srs. Depu
tados, esta não é a primeira vez que ocupo a tribuna para
tratar desta questão. Embora meus nobres colegas parlamen
tares já estejam suficientemente a par desta denúncia, não
posso deixar de trazê-la novamente ao debate.

Refiro-me às condições privilegiadas que o Governo está
oferecendo aos usineiros para o refinanciamento das suas dívi
das. O Jornal do Brasil de hoje noticia que a Comissão Intermi
nisterial encarregada da renegociação das dívidas dos usineiros
já apresentou uma proposta ao Ministro Marcmo Marques
Moreira da Economia.

A proposta do Governo prevê o reescalonamento da dívi
da dos usineiros para com a Receita Federal, no montante
de 213 bilhões de cruzeiros, com prazos de até cem meses
para o pagamento. Já as dívidas com o Banco do Brasil, num
total de 340 bilhões de cruzeiros, poderão ser pagas em dez
anos, com juros reais de 12% ao ano.

O próprio Jornal do Brasil estabelece um comparativo
curioso: o montante das dívidas dos usineiros equivale a mais
de 19 vezes a dotação orçamentária fixada este ano para o
programa de erradicação do analfabetismo.

Os 553 bilhões de cruzeiros que o Governo está refinan
ciando para os usineiros, nessas condições escandalosas, cor
respondem a cerca de dois terços dos recursos anunciados
para o financiamento da comercialização. da última safra e
para o plantio da próxima.

Sr. Presidente, na semana passada, votamos um projeto
do Governo, alterando a LDO, para permitir a emissão de
títulos, se~ o que o Governo ameaçasse deixar, mais uma
vez, a agncultura sem recursos. Enquanto isso, os usineiros
são atendidos de forma privilegiada.

Já se tornou prática habitual a rolagem das dívidas dos
usineiros. De 10 em dez anos, o Governo estabelece anistia
ou reescalonamento. Novos empréstimos vão sendo tomados
e o contribuinte continua pagando a conta. Nem por iss~
os preços do álcool e do açúcar pesam menos no bolso do
consumidor.

Nosso protesto veemente tem sua razão de ser. Os peque
nos e médios agricultores vivem as piores agruras pela falta
de crédito e pelos juros escorchantes. Temos reclamado aqui
inúmeras vezes, a definição de uma política agrícola voltad~
para o fortalecimento das pequenas e médias propriedades.
• .0 Gover~o ~ollor, no entanto, demonstra sua prefe

rencla pelos usmelros, mantendo e ampliando seus privilégios.
~ntec~p~ndo-n~s a este acordo lesivo aos interesses públi

cos, Já solICitamos a Procuradoria-Geral da República que
apure a renegociação das dívidas dos usineiros. Não podemos
concordar que, neste momento de graves dificuldades para
o País, setores restritos da economia continuem mantendo
seus privilégios.

O SR. VALDIR GANZER (PT - PA. Sem revisão do
ora~or.) - Sr. Presidente, Sr~S e Srs. Deputados, em sessão
realIzada na Assembléia Legislativa do Estado do Pará na
última quinta-feira, o Governador do Estado, Jáder Barbalho
apresentou as dificuldades do seu Governo, denunciou a exis~
tência de corrupção no Governo anterior, do Sr. Hélio Guei
ros, e afirmou que não poderá aumentar o salário do funciona
lismo da rede estadual pelo fato de os recursos existentes

não permitirem um gasto de 77% do Orçamento só com a
folha de pagamento.

A esse depoimento do governador a bancada do PT na
q~ela Assembléia, composta de seis deputados, reagiu, ini
Ciando-se, então, um debate acirrado, que durou mais de
quatro horas.

É verdade que tanto o atual governador como o anterior
são do PMDB. Quando o atual governador era Ministro da
Previdência e Assistência Social, e posteriormente da Reforma
Agrária, houve denúncias graves de desvio de recursos nos
âmbitos nacional e estadual. Há denúncia de irregularidades
na compra de bens que até hoje não foram apuradas.

. A d.enúnc~a feita pelo governador na Assembléia Legis
latIva fOI rebatIda pela bancada do PT. Queremos inclusive
pedir que. sejam transcritos nos Anais desta Casa ~s reporta:
gens d~ !ornal "O Liberal", de sexta-feira passada, sobre
a exposlçao do Governador Jáder Barbalho a respeito da carta
do ex-Governador Hélio Gueiros e o discurso pronunciado
pelo Líder do PT, José Carlos, contrapondo-se ao governador
do estado.

É interessante dizer que o Governador Jáder Barbalho
acusa o ex-Governador Hélio Gueiros de corrupção, enquanto
o ex-Governador Hélio Gueiros solicita ao Presidente da As
sembléia,~egislativa, através de carta, que lhe permita ir à
Assemblela para rebater essas denúncias e denunciar irregula
ridades cometidas pelo atual Governador Jáder Barbalho.

O Tribunal de Contas deve apurar todos esses fatos e
levá-los às últimos .conseqüências. A posição do PT é a seguin
te: se um dos dOIS roubou bens, adquiridos com dinheiro
públic~, que eses bens sejam desapropriados e os recursos
d~volVldos aos cofres do estado, porque a sociedade paraense
nao pode pagar pelos desmandos de um ou de outro gover
nador.

Era esta a denúncia que queria fazer.

GOVERNADOR X PT:
INCIDENTE NA AL

. O gove.rnador do Estado foi, ontem, à Assembléia Legis
latIva? reumda e~ sessão especial, para apresentar elementos
que disse terem ~Ido levantados por sua secretaria de planeja
l1!ento em relaçao ao governo anterior, de cujo titular não
~It~u o nome. O governador acabou, porém, causando um
mCldente com os deI?utados do PT que, no melhor estilo parla
menta~, levou o preSidente da Assembléia, Deputado Ronaldo
Pas.sa~nho, a suspender a sessão até que "seja restabelecida
a dlgmdade desta Casa"

Os deputados do P.T re~lamaram, aos berros, respeito
qua~do o govern~dor disse, Ironicamente, não saber que o
PT ~mha pr~curaçao do ~FL n~m que os bens do vice-prefeito
petIsta de Sao Paulo haViam sido expropriados. A partir daí
o governador ?ão pod.ia mais falar diante da reação do PT:
Quando lhe fOI devolVida a palavra, explicou que não endos
sava as acusações feitas ao vice-prefeito.

Na exposição de três horas e meia, números e comparações

_ N~ sua exposição de 3h30, o governador reiterou que
nao vai d~r ~umento ao funcionalismo estadual e nem pagar
as empr~Itel~as credoras do Estado, até que seja realizada
um~ audltona nas ,~ontas d~,governo anterior. Ele pediu o
~pOlo da AssembleIa para, num regime de co-responsabi
lidade", aprovar o ~e~ido de lici~ação para a contratação de
uma empresa espeCializada, naCIOnal ou internacional, que
possa levar a termo a auditoria. Sugeriu que essa auditoria
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seja estendida ao anterior governo dele, centrando-a nas ope
rações de crédito .interno e externo e à dívida com as emprei
teiras. Segundo o governador, a auditoria deve ser acompa
nhada pelos tribunais de contas do Estado e do Município
(TCE e TCM), pelo Judiciário e Ministério Público.

Item a item, foram os seguintes os números principais
apresentados pelo governador:

** Débitos do Estado em 15 de março de 91-Obrigações
sociais: Cr$ 2.743.036.935,00, assim descriminados: Procura
doria Geral do Estado Cr$ 1.357.298,00 (FGTS de janeiro
de 90 a março de 91). Celpa Cr$ 1.142.238.000,00 (só o prin
cipal do INSS). FBESP Cr$ 1.771.792,00 (INSS). EMTU Cr$
8.023.063,00 (FGTS de janeiro de 90 a março de 91). Emater
Cr$ 152.672.818,00 (FGTS). Paratur Cr$ 3.711.732,00 (FGTS
e INSS de fevereiro de 91). Detran Cr$ 371.962.242,00 (FGTS
de dezembro de 84 a fevereiro de 91 e INSS de setembro
de 89 a março de 91). Ceasa Cr$ 25.179.654,00 (INSS de
novembro de 83 a março de 88). Setran Cr$ 1.036.220,00
(INSS e FGTS em atraso do antigo DER).

** Tributos - Cr$ 282.696.188,00, relativos a: FBESP
Cr$ 733.088,00 (Imposto de Renda retido da fonte). Celpa
Cr$ 281.963.100,00 (ICMS).

** Sentenças trabalhista - Cr$ 11.357.607,916,00, relati
vos a FBESP Cr$ 3.510.000,000,00 (dissídio coletivo de 87
e diferença de junho/julho de 89). Detran Cr$ 200.000.000,00
(valor estimado). Copagro Cr$ 414.816.684,00 (maio a dezem
bro de 90). Cohab Cr$ 153.525.952,00 (cerca de Cr$
66.000.000,00 já foi negociado com o Sindicato dos Bancários
para pagamento em seis parcelas). Celpa Cr$ 6.400.867.000,00
(a ser pago caso a sentença fosse proferida. Feito acordo
para pagamento de Cr$ 1,2 bilhão). Emater Cr$
647.737.747,00 (diferença do dissídio 89/90). Iterpa Cr$
7.143.445,00. Imprensa Oficial do Estado Cr$ 23.517.000,00.

** Forn:ecedores: (que estão sob moratória) Cr$
28.749.302.351,00, assim distribuídos: administração direta
Cr$ 525.728.351,00. Cosanpa Cr$ 455.701.000.00. Funtelpa
Cr$ 55.400.000,00. Detran Cr$ 71.094.061,00. Copagro Cr$
4.969.739,00. Celpa Cr$ 27.635.409.200,00.

** Empreiteiras: (também sob moratória) Cr$
109.179.420.952,00, assim descriminados: administração dire
ta Cr$ 104.704.929,197,00. Cosanpa Cr$ 3.837.578.000,00.
Cohab Cr$ 96.006.954,00. Sevop Cr$ 351.165.096,00. Copagro
Cr$ 188.741.473,00.

** Transferências para os municípios: Cr$
3.391.402.028,00, dos quais já foram pagos Cr$
2.732.321.839,00.

** Outros: Cr$ 3.200.366,002,00 relativos a Cohab Cr$
876.883.661,00. Celpa Cr$ 1.948.117.100,00. Encargos gerais
do Estado Cr$ 141.584.241,00.

** Descontado o que já pago, esses valores perfazem
o total de cr$ 186.582.033.609,00.

** Dívidas com operações de crédito (administração dire
ta e indireta). Dívida interna: posição em 15 de março de
87 - US$ 200.903.718,00. Posição em 15 de março de 91
- US$ 611.966.594,00. Dívida externa: posição em 15 de
março de 87 - US$ 236.183.369. Posição em 15 de março
de 91- US$ 326.728,146,00.

** Celpa, endividamento total: em 15 de março de 87
- US$ 190.225.300,00. Em 15 de março de 91 - US$
285.791.600,00. O patrimônio da Celpa, disse o governador
é de Cr$ 17 bilhões e só de óleo diesel a empresa deve Cr$
18 bilhões à Petrobrás.

** Cosanpa, endividamento total: em 15 de março de
87 - US$ 112.600.274.00. Em 15 de março de 91 - US$
346.594.977,00. Afirmou o governador que vinte projetos para
tratamento d'água ficaram "dormindo" na CEF e nada foi
feito pelo interior do Estado.

** Cohab, endividamento total: em 15 de março de 87
- US$ 29.621.983,00. Em 15 de março de 91 - US$
62.939.853,00. Declarou o governador que apesar do aumento
expressivo da dívida da empresa em quatro anos, neste período
não foi entregue sequer uma única unidade habitacional. E
perguntou: "Como se justifica essa dívida?".

** Banpará, dívidas com operações de crédito: posição
em 15 de março de 87 - US$ 18.332.767.00. Posição em
15 de março de 91- US$ 37.879.604,00.

** Der, débito em 15 de março de 87 - US$
148.402.097,78. Em 15 de março de 91- US$ 452.000.000,00,
Apesar do entendimento do órgão, disse, não foram concluí
dos os trechos Moju/Santana do Araguaia, naPA-150; Concei
ção/Rendenção, na PA-287; Xinguara/São Félix, na PA-279;
MarabálD. Elizeu, na BR-222 e Tucuruí/PA - 150, na
PA-263. Nesse item, esclareceu o governador é que se encon
tra a maior dívida com as empreiteiras. "Não vou pagar
os empreiteiros até que seja feita a auditoria", disse ele.

** Repasses em atraso para os municípios: Cr$
445.906.197,00. Ao afirmar que teria que saldar este débito
com as prefeituras municipais, os prefeitos do interior que
lotavam a galeria aplaudiram e o governador recomendou
lhes: "Não aplaudam tão intensamente, porque eu não sei
como nem quando vou saldar esse compromisso". Na discrimi
nação dessa conta, aparecem os seguintes débitos com as pre
feituras do interior: Fundo de exportação Cr$ 196.325.224,00
(saldo de abril e maio). ICMS Cr$ 242.284.204,00 (período
de 27 a 31 de maio de 91) e IPVA Cr$ 7.296,769,00, (período
de 27 a 31 de maio de 91).

** Despesa com pessoal: Cr$ 21.969.707.105,00, que re
pressenta 67,1 % da receita líquida do Estado.

** Número total de servidores do Estado - em março
de 87: 70.205. Em março de 91: 98.022. Aumento de 39%.

** Orçamento: 19 trimestre de 91 - receita arrecadada:
Cr$ 38.325.657.934,00 - despesa autorizada: Cr$
43.407.017.299,00 déficit orçamentário: Cr$ 5.081.359.365,00.

Hélio pede para debater com o governador na Assembléia

O ex-governador Hélio Gueiros enviou ontem ao presi
dente da Assembléia Legislativa, Deputado Ronaldo Passa
rinho (PDS), uma carta em que solicita o direito de responder
no plenário do Legislativo estadual, e com "cobertura televi
siva", às acusações que lhe foram feitas pelo atual governador
do estado. Hélio também pede que o próprio governador
seja convidado para estar presente à sessão:

É a seguinte na íntegra, a carta do ex-governador:
"Tendo tomado conhecimento que o senhor governador

do Estado desfrutou da deferência dessa douta Assembléia,
de falar em plenário, na presença de outras autoridades, sobre
as supostas razões da inércia de sua atual administração 
oportunidade em que procurou, levianamente, jogar toda a
culpa dos seus prejuízos ao governo anterior -, solicito de
V. Exª que, se porventura - no que não acredito - não
for possível a mesma deferência, me seja concedida a oportu
nidade para o sagrado direito de resposta, para a qual aguardo
a designação de dia e hora por V. Ex., bem como suas provi
dências para que se repita a cobertura televisiva de hoje.
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"Por igual, solicito que seja estendido o convite de pre
sença às mesmas autoridades admitidas e honradas por V.
Ex~ na ocasião da fala de hoje do senhor governador que
- rogo - também deverá ser convidado, com direito a ques
tionar-me e vice-versa.

"Certo de que V. Ex~, parlamentar exemplar de várias
legislaturas, saberá manter e respeitar a tradicional e inque
brantada linha democrática da Casa, aproveito a oportunidade
para reiterar-lhe a expressão da minha cativa admiração."

Sem decisão

Ronaldo Passarinho recebeu a carta do ex-governador
por volta das 20 horas, ao retornar de uma cerimônia no
Palácio "Lauro Sodré". O deputado disse que interpretou
como um equívoco o trecho em que Hélio observa que o
atual governador "desfrutou da deferência" da Assembléia,
para pronunciar-se em plenário, já que o chefe do Executivo
- como lembrou Ronaldo - invocou um direito previsto
no parágrafo 69 do artigo 99 da Constituição do Estado.

Ronaldo Passarinho afirmou que ainda não tinha opinião
formada sobre a solicitação de Hélio, mas que, a princípio,
acha que o direito de resposta só poderá ser concedido me
diante um requerimento apresentado em plenário. Mas, res
salvou: "Não tomarei nenhuma decisão precipitada". Ele in
formou que tratará do assunto com as lideranças partidárias
e os membros da Mesa Diretora, a partir de quarta-feira da
próxima semana, quando retornar de uma reunião da União
Parlamentar Interestadual (UPI), em Brasfiia, para onde via
jará neste domingo.

Destoando dos contentes

Destoando do coro de contentes que foi o desfile dos
líderes das bancadas depois da fala do governador, ontem,
na Assembléia, o líder do PT, Deputado José Carlos Lima,
começou pedindo para entregar uma carta da viúva do ex-de
putado João Batista, assassinado sem que se tenha elucidado
esse crime de encomenda, pedindo uma audiência, e, em se
guida, se declarou disposto a mostrar as contradições do gover
nador.

Começou pelo número de funcionários do estado, que
subiram de 35 mil para 70 mil na administração direta, no
governo anterior, segundo afirmara o atual governador. Disse
José Carlos que este, em seu primeiro governo, aumentou
esses 17 mil funcionários que recebera para mais do dobro,
ou seja, 35 mil funcionários. E quanto ao Aparaí, se as verbas
haviam sido desviadas para o DER, lembrou que o DER
estava subordinado ao chefe da Casa Civil do atual gover
nador, Manuel Ribeiro, que era o secretário de Transportes.
E completou com o volume da dívida externa que o atual
governador disse ter recebido já em US$ 326 milhões, mas
evidentemente, ressaltou José Carlos, nesse total se incluindo
os US$ 236 milhões que o seu antecessor dele recebera termi
nado o primeiro governo.

Depois, o atual governador disse, na réplica, que ele
não afirmara não ter feito nomeações no seu primeiro governo,
mesmo porque reconhece que, nos países subdesenvolvidos,
o Estado tem de ser o maior empregador. Mas afirmou que
Manuel Ribeiro ainda não era secretário de Transportes no
caso do Aparaí, além do que o DER não era culpado porque
exercitara ordem superior. E disse que todo governador de
estado pobre tem a obrigação de ir buscar recursos, inclusive
externamente para poder governar.

O incidente que se registrou, levando à suspensão da
sessão, veio da resposta a uma observação do líder do PT
de que fora o partido do governador, o PMDB, quem inchara
as despesas do estado e que o PMDB também impedira que
se fizesse uma auditagem no Banco do Estado, JoS'é Carlos
opinou contra a contratação de firma nacional ou estrangeira,
o que correspondia a maior despesa, para fazer o que o Tribu
nal de Contas do Estado tem a obrigação de fazer. José Carlos
chegou a afirmar que se o funcionalismo consome 70% da
arrecadação não é por culpa dos funcionários, pois um pro
fessor estadual não recebe mais do que Cr$ 26 mil, e recomen
dou, então, que se exproprie o patrimônio dos que roubaram
o estado e não o funcionalismo que já ganha uma miséria.

Na réplica do governador a referência ao vice-prefeito
de São Paulo provocou o tumulto.

o SR. PRISCO VIANA (PMDB - BA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados,
não serve à democracia e não contribui para a estabilidade
institucional e a harmonia entre os poderes da República a
que alude o art. 29 da Constituição a polêmica entre o Sr.
Presidente da Câmara dos Deputados, que a iniciou, e o Sr.
Presidente da República, que a aceitou, pessoalmente ou atra
vés de seu "desabusado". porta-voz, ocupando grandes espa
ços da imprensa desde o último sábado.

Certamente estimulado e encorajado pelo ambiente parti
dário de ânimo oposicionista em que falava, o do seu próprio
partido, o ilustre Sr. Presidente da Câmara "desancou" o
Chefe do Poder Executivo, cujo Governo comparou a "um
cachorro que corre atrás do próprio rabo" - governo que,
a seu juízo, "se esgotou no dia da posse", optando por "lances
de marketing, aflorando temas, mas não os executando. Nas
últimas semanas, o que temos visto é o Governo se preocupar
com os hábitos de compra do Ministro do Trabalho no exte
rior, com a discussão sobre se seu estilo é soft ou hard e
até com a cor daquilo ... "

Declarações desse tipo seriam compreensíveis e perfeita
mente aceitáveis, se pronunciadas pelo Líder da Oposição,
mas não pelo Presidente da Câmara.

O exercício dessa elevada posição corresponde a parte
preponderante da chefia do Poder Legislativo e assegura a
singular condição de segundo na linha de sucessão do Presi
dente da República. Exige, contudo, de quem a exerce sobrie
dade de linguagem e isenção política e partidária, a despeito
da filiação a partido político a que estão obrigados todos os
parlamentares.

É dever do Presidente da Câmara dos Deputados colo
car-se acima dos interesses partidários e de suas apaixonadas
implicações. Ele é a Instituição.

Estamos muito à vontade para fazer esta crítica ao com
portamento recente do Sr. Presidente da Câmara, que não
envolve qualquer restrição a sua honra, nem a sua dignidade,
porque não damos apoio ao Sr. Presidente da República.
Ao contrário, temos sido, desde a sua posse, críticos constantes
de seu comportamento, por vezes desastrado, sobretudo no
seu relacionamento com o Legislativo e com os políticos.

O exercício da Presidência da Câmara é honroso e eleva
o seu titular ao ápice da pirâmide do poder político do País.
Impõe, de outro lado, limitações rigorosas à liberdade de
falar e de assumir posições políticas de caráter faccioso, para
que não se comprometa a sua autoridade e a da instituição
que preside.
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Parece que o nobre e honrado Presidente Ibsen Pinheiro
foi desatento a essas circunstâncias e se deixou envolver na
empolgação da pregação oposicionista da reunião do PMDB;
e, por alguns instantes, voltou à condição de Líder da Oposi
ção, em ~uja função, aliás, se houve com muito brilho e compe
tência, tanto assim que dali pulou para o comando desta Casa,
através da unanimidade dos votos de todos os deputados,
de todos os partidos.

Presidir a Câmara é a suprema glória a que poàe aspirar
o deputado, mas, como tudo na vida" a glória também tem
seu preço.

O SR. LOURIVAL FREITAS (PT - AP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, neste
Pequeno Expediente, gostaria de registrar a situação em que
estão vivendo mais de dez mil funcionários públicos federais
do Estado do Amapá.

Com a transformação do Território do Amapá em Estado,
como ocorreu nos Territórios de Rondônia e Roraima, os
antigos funcinários federais continuaram com essa mesma clas
sificação. Com o arrocho salarial imposto a todos os funcio
nários públicos, a situação dos funcionários do meu estado
é a mais lamentável possível.

No passado, os professores eram bem remunerados; por
isso, o Amapá tinha um dos mais altos níveis de escolaridade
e também um dos mais altos níveis de ensino do País. Hoje,
a situação do ensino no Amapá é das mais críticas: professores
não conseguem sobreviver com o salário. Em conversa com
inúmeros professores eles me confessaram que têm de se des
dobrar, "fazer bico" mesmo para completar o salário; e até
se sujeitam a dar aulas particulares nos cursinhos, que agora
proliferam na capital do estado, por uma irrisória quantia
de mil e quinhentos cruzeiros - é quanto recebem para dar
uma aula que exige desses profissionais muita dedicação e
empenho.

Sr. Presidente, registro que os professores do Amapá
estão fazendo um movimento, passando por cima da diretoria
do sindicato, que é atrelado e agregado ao Governo do Estado
e, por isso, não reivindica e não organiza sua categoria. Em
uma grande mobilização, lutam pelos seus direitos, a exemplo
do que ocorre em todo o País.

Nesta oportunidade, somo meu esforço ao dos profes
sores do Amapá e os incentivo a lutar para recuperar um
pouco das suas perdas salariais.

O SR. VASCO FURLAN (PDS - SC. Pronuncia o seguin
te discurso.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, a Consti
tuição, em seu art. 225, § 4~, diz:

"A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica,
a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona
Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se
á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem
a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao
uso dos recursos naturais."

Tramitam nesta Casa vários projetos de lei que, pelo
excesso de zelo, tiram, na realidade, qualquer possibilidade
de utilização econômica da Mata Atlântica e da Serra do
Mar. Creio que é possível um manejo sustentado e ecológico,
sem desmatamentos, mas com aproveitamento econômico e
racional de nossos recursos naturais, como se faz hoje em
todos os países desenvolvidos do mundo.

O Brasil é um País pobre para abrir mão gratuitamente
de suas riquezas naturais. Mas a exploração destas riquezas

pode e deve ser feita de forma racional, e não agressiva ao
meio ambiente.

O manejo natural, ou auto-sustentado, Srs. Deputados,
é viável e ecológico e precisa ser mais pesquisado e apoiado,
como, por exemplo, vem sendo feito numa área de 2.000
hectares da Mata Atlântica, no Município de Blumenau, Esta
do de Santa Catarina, pelo Sr. Klaus Hering, onde mais de
12.000 árvores estão identificadas por plaquetas e acompa
nhadas no computador. Os resultados, até agora, são os me
lhores possíveis. Já se aproveitam de 20 a 30% das espécies
por área, retirando-se as piores e dando espaço ao desenvol
vimento das menores.

Proibir simplesmente o desmatamento pode impedir a
construção de estradas, de redes de energia, de açudes, de
captação de águas etc., daí por que quero manifestar minha
apreensão com relação aos projetos que tramitam nas Comis
sões Técnicas e devem vir a este plenário oportunamente,
pois quase todos se referem ao controle e fiscalização, esque
cendo-se da expressão constante da Constituição que diz: " ...
e a sua utilização far-se-á..."

A nossa preocupação, Sr. Presidente, é de que, por exces
so de zelo, inviabilizemos a utilização e o aproveitamento
racional e natural de nossos potenciais.

O SR. ÉLIO DALLA-VECCHIA (PDT - PRo Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. presidente, Sr's e Srs. Deputados,
grande número de prefeitos e vereadOl"es, eleitos em 1988
para um mandato de 4 anos, desejam a prorrogação de seus
mandatos por mais dois anos. Evidentemente que se trata
de uma demonstração de fisilogismo oferecido pelo mundo
político brasileiro.

Prefeitos e vereadores de quase todo o País dirigiram-se
ao Congresso Nacional, numa verdadeira mobilização para
que fosse alterado o projeto de lei que regulamenta as eleições
de 1992. A prorrogação recebeu pesada derrota no Senado
Federal, pois, nesta altura, não há desejo dos Srs. Senadores
de realizar emenda constitucional, modificando essa situação.

Despreocupados com outras alternativas para unificação
do pleito, pressionam o Congresso para a prorrogação do
mandato, mas se esquecem de que o mandato eletivo é delega
ção expressa do povo, feita no exercício democrático do seu
direito de cidadania, votando em seus candidatos e renovan
do-os, quando julgam que os mesmos já não correspondem
mais as suas perspectivas.

Imagine-se a esdrúxula e absurda situação: um cidadão
recebe de outro mandato de procuração com prazo certo de
vigência, mas resolve prorrogá-lo, sem autorização do outor
gante. Tem algum sentido?

Prorrogação de mandato é expressão incompatível com
a noção mais elementar que se possua de democracia; e, como
tal, deve ser banida definitivamente do repertório de expres
sões do regime democrático que pretendemos ver construído
entre nós. Na verdade, qualquer medida prorrogacionista,
no âmbito político-partidário, como em qualquer outro, não
deixa de desvelar um aberrante fisiologismo, destinado a esti
car por mais tempo - no caso, dois anos - mandatos partidá
rios à revelia da base.

Em contrapartida, existe hoje uma necessidade de coinci
dência das eleições no âmbito estadual e federal com as elei
ções municipais. Como, então, resolver esta questão? Seria
esconjurar definitivamente o medo que se possui dá demo
cracia, pois, além de qualquer premeditada confusão semân
tica ou de qualquer adjetivação, convém reafirmar que demo-
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cracia significa o governo da maioria, escolhido em eleições
livre:; e periódicas.

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, minha proposta
para este impasse é eleição livre para um mandato tampão,
com elegibilidade dos atuais possuidores de cargos eletivos.
Se se pode admitir o mandato tampão, por que não a reeleição
dos atuais prefeitos?

Tudo está sendo pouco colocado à mesa. É preciso deba
ter essas questões com profundidade, sem posições apriorís
ticas do afogadilho da prorrogação do mandato ou sob invoca
ção do argumento de que eleições seguidas em períodos curtos
seriam caras, porque esse argumento é equivocado. Eleições
freqüentes contribuirão para diminuir o peso do poder econô
mico, valorizando os candidatos que representam setores de
determinada opinião pública.

o SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PDC - TO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados, gostaria de chamar a atenção de nossas autori
dades federais, especialmente no âmbito do Ministério da
Agricultura, quanto à necessidade de verbas para construção
de estradas vicinais no Estado do Tocantins.

Trata-se, Sr. Presidente, de um estado agropecuário por
excelência, com a maior parte de suas terras ocupadas por
lavouras e pastos. Entretanto, a ausência de vias de escoa
mento da produção tem prejudicado enormemente o desen
volvimento econômico regional.

Sem estradas que assegurem o transporte ágil das merca
dorias, boa quantidade da produção acaba por se perder dete
riorando-se, sem acesso aos mercados.

Encareço, portanto, ao Sr. Ministro Antonio Cabrera
que atente para essas questões, de forma que possamos prover
o Estado do Tocantins de uma rede de transporte vicinal
compatível com sua atividade econômica e, assim, combater
o prejuízo, desperdício e a fome.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PAULO DUARTE (Bloco - SC. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
um oportuno e procedente artigo, publicado no jornal Folha
de S. Paulo, de autoria do ilustre Deputado Federal José
Serra, aborda a importante questão da validade inócua de
nossos esforços, no que tange a interferir no Orçamento da
União.

Intitulado Ilusão Orçamentária, o texto lembra que tem
havido muitas ilusões nesta Casa a respeito das possibilidades
de cada Parlamentar criar despesas no Orçamento do próximo
ano, mesmo que, como aconteceu, os líderes dos partidos
majoritários tenham aumentado o número de parlamentares,
na Comissão de Orçamento, de 84 para 120, por pressões
de suas respectivas bancadas.

A verdade, como bem lembra o artigo, é que as possibi
lidades de o Congresso interferir no Orçamento se minimizam,
na medida em que o Estado brasileiro, nas suas diferentes
esferas federal, estadual e municipal - encontra-se virtual
mente falido.

Ao se verificar os números percentuais que representam
nossa possibilidade de interferência no Orçamento, percebe-se
que, de todo o conjunto orçamentário o Congresso pode deli
berar, através de emendas, apenas sobre 5% do total, no
que é comumente chamado de Fontes Ordinárias.

Ainda assim, estão lá contidas despesas de custeio, cuja
relocação para outras áreas não pode ser feita, e de investi
mentos de manutenção, já totalmenté exauridos.

Como se não b"stassem tais argumentos nos últimos dois
anos o Lung,Ceso ,:ou mão de artifícios para a elevação
de gastos no orçamento, o que não deu em nada, porque
a criação de novas despesas não implica necessariamente a
sua realização.

O que desejo, portanto, é relembrar aos nobres colegas
que de nada adianta, a cada ano, nos colocarmos reclusos
no estudo de emendas que visem alterar o Orçamento da
União, porque nosso poder de interferência é tão mínimo
que talvez não valha a pena o dispêndio desse esforço em
detrimento de outros trabalhos seguramente mais importantes
ou proveitosos para a Nação.

O SR. IVO MAINARDI (PMDB - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S[!' e Srs. Deputados,
maiores investimentos na área da pesquisa poderão repre
sentar a garantia de que o Brasil poderá dobrar sua produção
agrícola, pelo menos até o ano 2000. •

Constantemente temos vindo a esta tribuna dizer que
o crédito agrícola é fundamental para o produtor rural e que,
aliado a isso, novas tecnologias pata a agricultura podem ser
fator fundamental para atingirmos essa meta.

O Brasil tem um órgão que atua especificamente nessa
área, a Embrapa, e, ao lado dele, muitos estados, como,
por exemplo,.o Rio Grande do Sul, possuem secretarias espe
cíficas na área da ciência e tecnologia.

Precisamos preparar-nos para o próximo milênio, e para
isso é necessário que os investimentos em novas tecnologias
sejam ampliados, para que possamos, de forma efetiva, com
petir com os países mais desenvolvidos.

Se temos capacidade, -o Governo"Federal e os Governos
Estaduais deveriam investir uma soma maior de recursos na
área da pesquisa. Infelizmente, hoje o Governo investe apenas
1% do PIE nessa área. Se tivermos maiores investimentos
teremos resultados mais positivos nos mais diversos setores
de nossa economia, inclusive na agricultura.

Da mesma forma, entendemos que a iniciativa privada
precisa seguirigual caminho. Várias empresas já têm investido
em pesquisa, pois se preocupam em ampliar sua capacidade
produtiva, como é, o caso de empresas que atuam' na área
de sementes, e sabemos que os resultados têm sido verdadei
ramente significativos.

Precisamos investir mais do que apenas 1% do PIE, Sr.
Presidente, S[!' e Srs. Deputados, e desenvolver nossas poten
cialidades no campo da pesquisa. Temos profissionais capaci
tados para tal e, seguindo os exemplos de nações mais desen
volvidas, através da pesquisa e da descoberta de novas tecnolo
gias, poderemos dar um novo rumo ao desenvolvimento de
nosso Brasil.

O SR. PAULO MARINHO (Bloco - MA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
o Estado do Maranhão, outrora grande polo algodoeiro do
País, berço dos primeiros Têxteis parques Têxteis do Brasil,
resolveu, através do Programa de Incentivo à Cultura Algo
doeira, reativara produção do algodão no Maranhão.

Tal iniciativa deve ser louvada, posto que o incremento
na agricultura por- conta desse empreendimento contribuirá
para o aumento de empregos na Zona Rural.

A agricultura tem sido, nos últimos anos, a principal fonte
de trabalho do maranhense.

Agora, sem crédito rural disponível, sem semente e sem
perspectiva, o homem do campo do Maranhão se vê na iminên-
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cia de ter que engrossar a fileira de migrantes que deixam
o campo, em busca de melhores dias na periferia das grandes
cidades, contribuindo para o aumento da marginalidade e
do contingente de desesperançosos existente no Brasil.

As soluções para a agricultura brasileira passam não só
pela iniciativa daqueles que por ela são responsáveis, no sen
tido de prover os incentivos e os meios necessários a sua
incrementação, como também pela determinação em inves
tir-se em novas tecnologias, onde o aumento da produtividade
e da qualidade dos produtos agropecuários sejam a finalidade
maior.

Ficam, Sr. Presidente e Srs. Deputados, a nossa preocu
pação com esse setor responsável pelo pão que chega à mesa
do brasileiro e na nossa alegria em ver a Secretaria de Agri
cultura do Maranhão preocupada e disposta a incentivar a
retomada do Pólo algodoeiro do Maranhão.

O SR. OSVALDO MELO (PDS - PA. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados.
com muito constrangimento trazemos à consideração desta
Casa fatos lamentáveis que estão ocorrendo na área da admi
nistração pública estadual do Pará.

A questão da exoneração sumária de várias Diretoras
de escolas públicas de magistério estadual, por motivos exclusi
vamente político-partidários, já obrigou dois ilustres prelados
da Igreja Católica no Pará, Dom Miguel Giambelli, Bispo
de Bragança e Dom José Azcona, Bispo do Marajó, a escreve
rem, de público, cartas abertas ao Exm9 Sr. Governador Jáder
Barbalho, condenando tais procedimentos, que constituem,
além de serem atos desumanos, uma agressão aos princípios
democráticos e à liberdade de consciência.

Além dessas destituições, em que foram envolvidas inte
grantes do magistério estadual em Bragança, Breves, Soure
e Salvaterra, o afastamento do Prof. Mário Chaves Fernandes
da Diretoria da Escola de São Caetano de Odivelas, "Desem
bargador Osvaldo Brito de Farias, levou o povo daquele Muni
cípio a uma relação descontrolada, que destruiu totalmente
aquele estabelecimento de ensino, o único da cidade.

Embora essas funções sejam de confiança da adminis
tração governamental, as substituições arbitrárias desses titu
lares, pelo único fato de não pertencerem ao partido político
do Chefe do Poder Executivo, segundo as denúncias feitas
pelos ilustres Bispos de Bragança e Marajó, ocorreram em
frontal desrespeito ao item IH do § 39 do art. 276 da Consti
tuição Estadual, que prescreve que o "Poder Executivo fica
obrigado a nomear o Diretor da Escola, dentre os integrantes
de uma lista tríplice encaminhada pelo Conselho Escolar". .

Como já solicitamos, em oportunidade anterior, atrans
crição nos Anais desta Casa da carta-aberta de Dom Migúel
Giambelli, fazemos da mesma maneira com a missiva de Dom
José Azcona, Bispo do Marajó.

Agora trazemos ao conhecimento de nossos pares um
ato que implica uma perseguição política sem justificativa,
caracterizando que o atual Governo do Estado do Pará deseja
implantar uma ação de terror e de vingança com relação às
pessoas que fizeram política de oposição, muito diferente da
quilo que pregou na campanha e no seu discurso de posse,
ao tentar disseminar a mensagem que viria com o intuito
de pacificar o povo paraense. Trata-se da transferência ex-of
ficio da Drª Adelayde Julia de Lima Soares da "Fundação
do Bem-Estar Social do Pará", com sede em Belém, para
o distante Município de Itaituba, servidora com 14 anos de
atividade na área de Assistência Social, tendo sido titular

da Superintendência da Legião Brasileira de Assistência
(LBA) até há pouco tempo.

São palavras do Governador Jáder Barbalho, no ato de
sua posse:

"Estou de volta para realizar uma administração sem
ódio e com muito amor pelo Pará. Alegra-me governar
o meu estado, pela segunda vez, sem preocupação de
mesquinharia política ou demonstrações provincianas de
mandonismo, que só encantam os pespíritos menores.
Ato meu, como dizia Lauro Sodré, nunca levou a dor
e a humilhação aos lares da minha terra."

Ao encerrar este meu pronunciamento de condenação aos
atos de conteúdo político-partidário do Governador Jáder
Barbalho, faço a S. Ex' um
apelo veemente desta tribuba no sentido de que reformule
e reconsidera essas medidas que foram tomadas injustamente
contra servidores públicos, traduzindo que as palavras que
pronunciou, em discurso escrito, perante o Poder Legislativo,
a 15 de março deste ano, correspondam ao seu verdadeiro
significado e estejam à altura das melhores tradições de eleva
ção e de compostura que os homens públicos devem observar
na alternância do Poder.

Esses atos do Governador do Pará, se não forem reformu
lados, conforme este apelo, exacerbarão as paixões partidárias
no Pará e empobrecerão as relações humanas na vida pública
do nosso estado.

CARTA A QUE SE REFERE O ORADOR.

TERRORISMO E LIBERDADE

(Caria aberta ao Exm9 Sr. Governador do
Estado do Pará)

Excelência!
Diante da situação tensa criada na área da educação em

alguns municípios da Prelazia de Marajó, como Breves,Soure
e Salvaterra, creio um dever de consciência e em exercício
da minha responsabilidade pastoral e de simples cidadão, ex
por o seguinte.

"Os intentos de afastamento arbitrário da diretora do
"Dom Alonso" de Soure,assim como dos diretores de outras
escolas da mesma cidade, pelo único delito de não apoiarem
a política partidária de Sua Excelência e as anomalias e atro
pelos antidemocráticos do "Miguel Bitar", de Breves, me
ofereceram ocasião para as" seguintes considerações:

1) Sr. Governador, se quer a paz no seriEstado, respeite
e faça respeitar a consciência de cada paraense (Cfr. João
Paulo H, Mensagem para a Paz, 19-1-1991). A"perpetuação
do sistema de pressões sobre os responsáveis diretos da educa
ção constitui uma agressão violenta à liberdade de consciência.
Liberdade que inclui a possibilidade de fazer opções políticas
e votar segundo o próprio imperativo ético sem pressões nem
coação.

O que está acontecendo diante dos nossos olhos é uma
prova da continuidade, no seu mandato, do terrorismo como
sistema e ideologia. A intolerância constitui um gravíssimo
delito contra o legítimo pluralismo na organização da ordem
social. (Cfr. Consto Bras., art. 1,V.)

E que ofende a Deus, que fala com o homem precisa
mente no sacrário da própria consciência, dizendo: "Faz isto,
afasta-se daquilo". Pecado contra o Deus a quem o homem
terá que dar contas segundo o ditame da sua consciência.
(GS 16.)
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Se, com métodos semelhantes aos que estão se espa
lhando pelo Marajó, Sua Excelência e colaboradores se mos
tram intolerantes, estão forçando o povo a agir sob pressões
contra a consciência, é dizer contra o próprio Deus. Contra
o supremo bem pessoal e social: o caráter transcendente da
pessoa humana, seu relacionamento estrutural e íntimo com
o Ser Supremo.

2) É necessário que, para fazer crível sua vontade demo
crática, Excelência, afastando-se de métodos de perfil absolu
tista, comece a respeitar pessoalmente e a exigir o respeito
pelo menos à Constituição do seu estado, no art. 276, § 3,
item lU, b: "Fica o Poder Executivo obrigado a nomear o
diretor da escola dentre os integrantes da lista tríplice encami
nhada pelo conselho escolar".

Estaremos, por medo ao povo e à verdadeira democracia,
diante de veleidades e arbitrariedades perigosas com relação
à lei, por parte daqueles que são os primeiros responsáveis
em cumpri-Ia e fazê-Ia cumprir? Não será esta a explicação
mais óbvia do escandaloso fato do "Miguel Bitar" de Breves?

Cumpra, Excelência, e faça cumprir a lei. Não deixe sem
preencher vazios perigosos. Sobretudo na delicada área da
educação. E terá um povo entusiasta do seu governador. Em
contraste, o que fazer com a votação maciça, democrática
e recente de 99% dos votos a favor da anterior diretoria e
contra a designada pelo Governo no "Dom Afonso" de Soure?

Faça cumprir a lei com firmeza. O contrário, é perpe
tuação do terror. Terrorismo de estado sustentado sob pres
são, perseguição, medo e repressão de quem queira ser livre.
E é, também, ataque frontal à lei e ao direito por parte de
quem é o primeiro obrigado a respeitá-la e fazê-la respeitar.

3) O único motivo "consistente" exposto por Sua Exce
lência para a remoção de diretores em casos semelhantes tem
sido o de serem estes cargos de confiança. É, por isso, impor
tante desmistificar o conceito e realidade de "cargo de confian
ça", porque detrás dele se oculta uma mente perversa e contrá
ria intrinsecamente à dignidade humana.

Devemos entender por "cargo de confiança" e, portanto,
"pessoa de confiança" no campo educativo, aquela que, dota
da de qualidades e competência na área da educação, é capaz
de realizar seu serviço e função educativa de um, modo efi
ciente e satisfatório. Essa competência educativa é a que faz
uma pessoa credora assumir um cargo de confiança educativa.
Essa é a única a ser exigida por Sua Excelência. E que está
bem comprovada nos casos antes mencionados de Soure, Sal
vaterra Breves.

Afastar estas pessoas de suas responsabilidades educa
tivas é uma agressão evidente e qualificada, é independência
que necessariamente deve possuir a área educativa com rela
ção a qualquer proposta política part~darista. Essa agressão
se confunde com a violência institucionalizada, terror de esta
do do qual, evidentemente, Sua Excelência não é o iniciador.
Outros antes enveredaram por estes caminhos de perversão.
Mas é no seu, mandato, Sr. Governador, pelas condições
mudadas pela democracia no Brasil, especialmente através
da aprovação das Constituições nacional e estadual, com um
marco jurídico novo e uma atitude popular diferente, que
a atuação de Sua Excelência e seus cabos eleitorais a faz
"mais agressiva, menos realista e muito mais perigosa.

Se pode entender "cargo de confiança" e, portanto, "pes
soa de confiança" aquela que está disposta a seguir as consig
nas políticas de Sua Excelência, seus métodos de campanha
.eleitoral e afazer, dentro da escola, a propagada política
da autoridade, é dizer, a ser um cabo eleitoral qualificado.

Esse conceito de "cargo de confiança" tem as características
de insuportável intromissão e violento ultraje à liberdade edu
cativa. Não pelo fato de ser muito amiga sua uma pessoa
deve ser, por isso mesmo, uma excelente diretora de escola
ou uma competente professora de matemática.

Sr. Governador, o Brasil mudou. Chega de intromissões.
Estamos na hora de reconhecer com fatos a liberdade e auto
nomia dos brasileiros. A história, nossa história iniciou um
novo rumo...

O contrário é uma ameaça à paz e às mais caras convicções
ultimamente adquiridas pelo povo brasileiro. Nesta situação,
quem é o terrorista?

4) Com todo respeito e firmeza, lhe peço que defenda
a liberdade do seu povo na área da educação (Const. bras.
art. 59, VI, VIII). Se a população estudantil está obrigada
a assistir impotente a este atentado contra a liberdade civil
dos seus professores, todo o resto de ensinamento e da educa
ção se converte em esforço vão e aviltrado. E o fruto evidente
e mais imediato é a criação de esbirros obseqüentes e corte
sãos. A escola deve ser crítica, libertadora. Isso é brutalmente
negado por procedimentos como os ensaiados no início do
seu Governo na Ilha do Marajó.

A própria consciência dos alunos e sua dignidade ficam
feridas pela imposição violenta da própria "verdade" da auto
ridade política, marginalizando a quem pensa de modo dife
rente e conculcando o direito fundamental de agir como seres
humanos.

5) Em suma, Sr. Governador, é ao nível da consciência
e do seu respeito que se encontra a solução ao problema
de assegurar uma paz sólida e duradoura no Estado do Pará
e, de modo especial, na delicada área d,a educação.

Por último, apelo às suas convicções religiosas, para que
procure superar o abismo verdadeiramente trágico entre fé
e vida, crença e política que se abre em todo o Brasil e,
de modo especialmente perigoso, em nosso Estado do Pará.

Seu testemunho de homem político de profundas convic
ções.religiosas (lembro-me agora de sua proclamação de reli
giosidade em PorteI) contribuirá de modo especialmente eficaz
à criação de uma ordem social verdadeiramente justa e frater
na no Pará.

Diante da transcendência de tudo o que precede qualquer
outro questionamento, como, por exemplo, quantos eleitores
me apoiaram para chegar a bispo de Marajó (a Igreja hierár
quica por instituição divina), ou que os padres e os bispos
devem ficar nas sacristias... (questão ideológica e histórica) ...
aparece como completamente irrelevante.

o SR. JOSÉ FORTUNATI (PT - RS. Pronuncia O' se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, SrªS e Srs. Deputados,
estou apresentando, em nome do PT, vários destaques ao
substitutivo apresentado pelo"Deputado Golson Machado à
Lei do Inquilinato. Da forma como o substitutivo está, o
inquilino será o grande penalizado. Várias modificações de
vem ser realizadas, para que a justiça seja feita. Gostaria
de enumerar as que entendemos principais.

A primeira diz respeito à chamada livre negociação entre
inquilinos e proprietários. Todos sabemos que não existe livre
negociação entre partes absolutamentes desiguais. Com o nú
mero reduzido de imóveis ofertados para alugar, o inquilino
não negocia, mas simplesmente adere ao contrato. O proprie
tário impõe as condições que bem desejar.

Outro artigo que merece nosso destaque diz respeito ao
retorno da denúncia vazia, que, tanto no projeto do Governo,
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quanto no substitutivo, volta de duas formas. A primeira atin
ge os contratos antigos ou em vigor. Deseja o Governo que
os contratos por tempo indeterminado percam o seu valor,
e o inquilino seja obrigado a devolver o imóvel. Trata-se
de um absurdo, que esperamos o Congresso não venha a
ratificar.

Outro absurdo é a denúncia vazia para os contratos novos
estipulados em trinta meses, concedendo o relator o prazo
máximo de 30 dias para a desocupação do imóvel. Caso este
prazo seja aprovado, não temos dúvida de que todos os contra
tos, a partir de então, serão estipulados por prazo não inferior
a 30 meses, sacramentando a famigerada denúncia vazia.

Outro absurdo do substitutivo diz respeito ao critério
de reajuste. A legislação atual prevê, além dos reajustes nor
mais, um reajuste excepcional a cada três anos, que poderá
ocorrer de forma consensual ou através do Poder Judiciário.
O que deseja o Sr. Relator é dar a prerrogativa ao proprietário
de solicitar outros reajustes, a qualquer tempo, desde que
entenda que o preço não condiz com o valor de mercado.

Sr. Presidente, estes São alguns exemplos dos absurdos
que a nova Lei do Inquiliililto poderá traduzir. Espero que
os partidos populares não 'acatem tamanho monstro e nos
ajudem a derrotar o substitutivo e as partes do projeto do
Executivo que penalizam violentamente o inquilino,

o SR. FERNANDO DINIZ (PMDB - MG. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!s e Srs. Deputados,
desejo agradecer àqueles" companheiros e amigos de Tupaci
guara, Minas Gerais, pela honra especial com a qual me distin~

guiram. ,
Muito me envaidece a condição de, ao lado do atual

Vice-Prefeito de Tupaciguara, Dr. Jarbas de Souza, me tornar
filho caçula daquela querida cidade.

O projeto respectivo, proposto pelo Vereador Ulisses
Santana, contou, para meu justificado júbilo, com a aprovação
unânime dos nobres edis, tendo sido, em seguida, sancionado
por S. Ex! o Prefeito Municipal Francisco Menezes Borges.

De fato, o título de cidadão honorário de Tupaciguara,
que acaba de me ser conferido, constitui para mim motivo
de imensa alegria e satisfação, sobretudo ao se dar o :fato'
às vésperas do septuagésimo nono aniversário da emancipação
política do município.

~anhada pelo rio Paranaíba, localizada dentro dos limites
do Triângulo, no Estado de Minas Gerais, e fazendo divisa
com o Estado de Goiás, Tupaciguara se tem caracterizado,
ao longo de sua trajetória, pela excelência de suas riquezas
e pela presença no intenso movimento comercial existente,
principalmente entre as praças de Brasília, Goiânia, Uber
lândia, Uberaba, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de JanCiro;

Com suas principais fontes de renda centradas na ativi
dade agropecuária, Tupaciguara apresenta elevados índices
de aproveitamento do território e exporta, em larga escala,
arroz, bovinos, suínos, aves e outros produtos, figurando ainda
como atividade de extrema importância para a economia local
a fabricação de manteiga, queijos, aguardente, móveis, calça
dos, cerâmica, telhas e tijolos.

Quanto à emoção de ter minha vida tão estreitamente
ligada à história daquela pujante cidade, jamais imaginei que,
um dia, pudesse vir a receber esta suprema homenagem.

Talvez somente o significado do nome de origem indíge
na, "tupaciguara" - terra da Mãe de Deus - possa explicar
tamanha generosidade do povo tupaciguarense para com este
st)u humilde representante da Câmara dos Deputados.

Parte, com certeza, de Nossa Senhora este impulso de
consideração e doação ao próximo.

A rigor, não faço nada além que cumprir com o dever
de meu mandato e trabalhar pelos lídimos interesses dos habi
tantes do Estado de Minas Gerais, onde Tupaciguara ocupa
posição de relevo, despontando como uma nova força econô
mica, uma cidade de reconhecida importância no cenário local,
composta de uma população de gente trabalhadora.

Hoje aproveito a oportunidade para reafirmar o meu
compromisso de deputado federal empenhado não só no exer
cício regular das atividades parlamentares, mas também na
fiel representação da embaixada tupaciguarense.

Sinto-me, sem dúvida, extremamente gratificado pela re
tribuição do amor, carinho e respeito devotado por mim às
funções de legítimo representante dos meus conterrâneos e
irmãos.

Ao enlevo dessas observações, renovo, nó entanto, "antes
de ceder aos louvores do título honorífico, o senso' dó dever
e árdua responsabilidade para com o desenvolvimento do mu
nicípio.

Nesse aspecto -tenho certeza tambéJ11 -não me faltará,
no futuro, o respaldo indispensável à defesa das reivindicações
tupaciguarenses e à satisfação dos principais anseios da popu
lação.

A tarefa se torna tanto mais fácil quanto se pe'rcebe,
já na própria cidade, a harmonia e a confluência de. ânimos
e vontades em favor do progresso de Tupaciguara e do bem
da coletividade.

Há que se ressaltar, por exemplo, a salutar e benéfica
relação hoje-existente entre o Executivo e o Legislativo locais,
Permitindo a realização !ie um trabalho conjunto, cujos resul
tados são verdadeiramente notáveis.

A propósito, conforme o "Dicionário. Aurélio". o termo
"município" corresponde a "circunscrição administrativa au
tônoma do estado, governada por um prefeito e uma câmara
de vereadores".

Este significado, sem dúvida, çomprova-o de maneira
soberba a realidade de Tupaciguara.

Se, por um lado, conta a cidade com insígnes edis na
composição da Casa Legislativa, tem, por outro, à frente da
Prefeitura Municipal um homem de envergadura igualmente
apreciável, um autêntico dirigente, umtrabalhador incansável.

Cumpre-me mencionar, do mesmo modo, a competente
contribuição prestada pela valorosa equipe de secretários, bem
como pelo conjunto de funcionários da prefeitura.

Com tantos fatores positivos, bem se vê que não faltam
razões para me orgulhar de ser também'filho de Tupaciguara.

'. Orgulho-me, sobremaneira, 'da condiçãO' de tupacigua
rense, que tem à frente da administração municipal o Prefeito
Francisco Menezes.Borges,.o qual, juntamente Com sua espo
sa, Sr' Dilamar, promove um tempo de acentuada prospe
ridade naquele importante município do Triângulo Mineiro.

A confirmar a fidelidade ao seu lema de governo, "Ação
e Progresso", o Prefeito Francisco Menezes Borges já conta
com uma extensa relação de conquistas e obras realizadas.

Num País com tantas carências na prestação de serviços
básicos à população,' Tupaciguara surge, então, como um
exemplo efetivo de correção na aplicação do dinheiro público
em benefício da ccmúnidade.

Nesse sentido, lútando contra as dificuldades, o prefeito
se vem ocupando de tarefas prioritárias e obtendo, assim,
significativos avanços nas áreas de assistência ao menor, saúde
pública, saneamento e educação.
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No campo social, não se pode deixar de exaltar, por
repetidas vezes, o espírito empreendedor e a dedicação perma
nente da primeira dama de Tupaciguara.

Tribute-se, pois, também à sua firme disposição, a cons
trução da primeira creche de Tupaciguara, o Lar da Criança
Maria Olívia. No distrito de Araporã, foi construído ainda
o Lar Antônio Rabelo.

Na impossibilidade de fazer menção a cada item específico
de uma extensa lista de obras e progressos alcançados durante
a gestão do eficiente Prefeito Francisco Menezes Borges, limi
to-me a citar apenas uma mínima parte desse trabalho, só
para que se possa ter uma idéia do seu amplo significado
para a valorização da terra e da gente de Tupaciguara.

Ainda entre as iniciativas de cunho social, a administração
mantém o serviço de atendimento odontológico às crianças
em idade escolar, tendo realizado também a aquisição de
um trailer odontológico.

A prefeitura municipal promoveu a reforma do posto
de saúde no distrito de Araporã, contratou médicos e obteve
uma série de melhorias no sistema de atendimento hospitalar.

Quanto às escolas estaduais, realizou, com a ajuda do
governo estadual, a reforma e ampliação dos seguintes estabe
lecimentos de ensino: Braulino Mamede, Francisco Lourenço
Borges, Artur Bernardes e Mário Sidney Francheschi.

Na Escola Estadual Clertan Moreira do Vale, os mesmos
trabalhos foram executados, sendo que, desta feita, com recur
sos exclusivamente da Prefeitura Municipal de Tupaciguara.

Foram reformadas e ampliadas também todas as escolas
municipais rurais.

A administração do município responde pelo fornecimen~

to de alimentação para 9.000 crianças, bem como pelo atendi-,
mento às escolas municipais e pelo fornecimento de materiais
didáticos para a extensa rede escolar de Tupaciguara.

Já se pode ter, após conhecimento de alguns desses dados,
uma rápida noção da grandeza do município e da amplitude
das tarefas acometidas ao prefeito de Tupaciguara, mas, na
prática; sila responsabilidade é bém maior e difícil de ser
precisamente mensurada.

. Importa notar, acima de tudo,.a exação, a seriedade e,
o empenho do prefeito no cumprimento de suas atribuições.

No breve período de sua administração, ele já implantou
o Departamento de Água e Esgoto e o Departamento de
Engenharia de Tupaciguara, com o completo mapeamento
- até então inexistente - da infra-estrutura da cidade, com
água, esgoto meio-fio, pavimentação etc.; perfurou um poço
artesiano no bairro Bom Sucesso e outro no bairro Boa Vista;
completou a iluminação pública, ,com colocação de 288 pa
drões e 138'postes nO bairro Tiradentes; deu início ao asfalta
mento do trecho entre Tupaciguara e Araguari; colocou asfal
to em ruas da cidade; construiu a ponte sobre o rio Passa-Treis,
estabelecendo a ligação com Centralina e, assim, beneficiando
os numerosos produtores de grãos daquela região.

Com efeito, merece todo apreço e admiração a adminis
tração capaz de imprimir ritmo dinâmico às suas obras e garan
tir a continuidade dos empreendimentos indispensáveis ao
desenvolvimento dos diversos setores que compõem a munici
palidade.

Afinal, reside mesmo nesta capacidade um dos principais
fundamentos da grandeza, prosperidade e eficiência do regime
federativo brasileiro.

A confirmar a extensão dos benefícios promovidos no
âmbito municipal e, seguramente, refletidos além desses limi-

tes estritos, a prefeitura tem proporcionado, com sua atuação
dinâmica, forte impulso na geração de empregos.

Como exemplo da preocupação com a fixação do homem
à terra e com a garantia de empregos para a população, propi
ciou expressiva colaboração à Coproálcool, com a doação
de uma ponte para assentamento no Córrego Grande; implan
tou a Bolsa de Arrendamento de Terras e vem, de fato, dispen
sando constante atenção às questões relacionadas à satisfação
dos direitos sociais e das necessidades vitais básicas da popu
lação.

No mesmo sentido, além das obras já citadas e de lotea
mento para distribuição às famílias mais carentes, acha-se
em fase adiantada de construção o bairro Morada Nova.

Estão em andamento também as construções da nova
rodoviária, de um hospital municipal, de casas populares e
da canalização de córregos, inclusive com rede pluvial e rede
de esgotos.

Aumentando sobremaneira a capacidade de prestação
de serviços à comunidade, o prefeito procedeu à aquisição
de um coletor de lixo, quatro caminhões basculantes, uma
patrol, uma ambulância, um ônibus para o transporte de alu
nos para as escolas municipais, além de dois outros veículos
de meüor porte para utilização exclusiva do Serviço Social
e do Serviço de Educação.

Entre as novas aquisições da prefeitura municipal, inclui
se ainda um aparelho de raios X, um computador e duas
impressoras, uma pá carregadeira, uma retroescavadeira e
um trator.

Os avanços materiais são consideráveis, mas convém não
perder de vista a mola mestra, a: força de propulsão desses
acolltecimentos.

.Ao elogiar desta tribuna o profícuo entendimento obser
vado hoje entre o Executivo e o Legislativo tupaciguarenses,
não me posso furtar, então, de repetir as sábias palavras de
Saint-Exupéry: "A mais bela tarefa do homem é a de unir
os homens".

A partir daí, tudo se torna realizável.
Logo, com essa consciência sobre a necessidade de união,

os objetivos da comunidade vêm sendo efetivamente cbloca
dos' em primeiro plano, permitindo-se sua imediata conse
cução..

E essa construtiva concórdia de vontades, alcançada em
Tupaciguara, realmente, causa a melhor impressão possível,
preserva a chama que nos anima e consolida a confiança na
eficácia da união e do trabalho.

Construindo pontes, ao invés de muralhas, ressalte-se,
mais uma vez, à frente desse processo de engrandecimento
da terra a presença marcante do Prefeito Francisco Menezes
Borges, ladeado pela obstinada dedicação de sua esposa, Sr!
Dilamar, e o elevado senso de responsabilidade política dos
componentes da Câmara Municipal. .

Vivamente emoCionado, torno a agradecer a altíssima
honra de ter recebido o título de cidadão honorário de Tupa
ciguara.

Ao mesmo tempo, reitero aos meus concidadãos a dispo
sição pessoal e permanente de defender, com veemência, com
o máximo vigor, as relevantes questões de interesse da munici
palidade.

Prometendo redobrar esforços nessa luta, enfrentando
quaisquer obstáculos, guardarei para sempre, na lembrança,
como poderoso estímulo, a calorosa homenagem com a qual
fui generosamente brindado, mesmo a despeito do pouco que
tenha feito até o momento.
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Ao mesmo tempo, reitero aos meus concidadãos a dispo
sição pessoal e permanente de defender, com veemência, com
o máximo vigor, as relevantes questões de interesse da munici
palidade.

Prometendo redobrar esforços nessa luta, enfrentando
quaisquer obstáculos, guardarei para sempre, na lembrança,
como poderoso estímulo, a calorosa homenagem com a qual
fui generosamente brindado, mesmo a despeito do pouco que
tenha feito até o momento.

Portanto, resta-me somente unir à expressão de meus
sinceros agradecimentos o continuado desejo de confirmação
das melhores perspectivas lançadas aos nossos olhos pelo ace
no do presente, rumo a um futuro luminoso para o Município
de Tupaciguara.

Muito obrigado.

o SR. COSTA FERREIRA (Bloco - MA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!, e Srs. Deputados,
fui apanhado de surpresa com a trágica e desalentadora notícia
de que o Governo Federal vai desistir de continuar a constru
ção da ferrovia Norte-Sul, o que, aliás, entendo ser um grande
golpe contra as regiões Centro-Oeste, Norte e Nordc"te.

Trata-se de obra prioritária para um País de ,]imel1sões
continentais como o Brasil, com grandes chance;;; de abrir
as portas da Nação para o Pacífico, barateando nos§os produ
tos agrícolas no mercado internacional, especialmente os dc;;i j.
nados ao Japão.

Diz o Governo em suas justificações que a região abran
gida pela Norte-Sul será destinada a integrar programas de
desenvolvimento, nos quais a estrutura de transporte já ex!s"
tente servirá de sustentação.

Segundo as suas alegações, e considerando a criação do
Corredor de Exportação Norte, aproveitando a Estrada de
Ferro Carajás, que se dedica exclusivamente ao transporte
de minério de ferro até a Ponta da Madeira, em São Luís,
de onde é exportado, cuja propriedade é da CVRD, aprovei
tando este potencial, o Governo vai autorizar o escoamento
de grãos também pela iniciativa privada. De nada adiantou
todo o esforço e o financiamento de cinqüenta milhões de
dólares por parte do Banco do Brasil, tentando viabilizar a
continuação da ferrovia no futuro.

Não entendo a filosofia do Governo. A ferrovia Norte-Sul
constitui a infra-estrutura para o desenvolvimento daquelas
regiões. Ela estimularia a concorrência e a venda dos nossos
produtos, tornando-os mais baratos. Com esses dólares con
servaríamos, por exemplo, nossas rodovias e ampliaríamos
as ferrovias. Todos sabemos que o frete da carga ferroviária
é muito mais barato, em decorrência da tonelagem transpor
tada. Com a Norte-Sul concluída, as portas do Brasil se abri
riam para o Pacífico, abertura esta que não devemos retardar
sob qualquer pretexto. Cem quilômetros já estão construídos
de Imperatriz a Açailândia e cem quilômetros estão em anda
mento de Imperatriz a Estreito.

Acredito que poderemos, com a participação das banca
das de Goiás, Tocantins, Maranhão e Pará, fazer com que
o Governo volte a rever seus planos e continue sem delonga
a construção da Norte-Sul, por ser de importância funda
mental para a integração nacional, o desenvolvimento e a
emancipação do Centro-Oeste, Norte e Nordeste.

A Norte-Sul é, pois, Sr. Presidente, um empreendimento
irreversível do ponto de vista econômico e social.

O SR. AUGUSTO CARVALHO (PCB - DF. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!' e Srs. Deputados,
desde a campanha eleitoral e durante todo o seu Governo,
o Presidente da República Sr. Collor de Mello se tem procla
mado um defensor da modernidade nas relações sociais. S.
Ex' tem afirmado que defende a livre negociação salarial,
o diálogo e o entendimento entre os patrões e os empregados
como forma de solucionar os conflitos trabalhistas. Na prática,
entretanto, o comportamento do Governo Federal tem sido
autoritário, discricionário e atrabiliário, a começar pela manei
ra como são tratados seus próprios servidores, hoje subme
tidos a um dos mais brutais arrochos salariais de toda a história
deste País.

Fomos informados, entretanto - e aqui queremos fazer
uma denúncia pública a toda a Nação -que esse autoritarismo
e essa prepotência do Sr. Collor no trato com os trabalhadores
não se resume à sua maneira de lidar com os servidores públi
cos. Contrariando todo o discurso feito perante jornalistas
na Casa da Dinda, no último final de semana, quando se
declarou soft, a maneira como ·são tratados os jornalistas que
trabalham na Gazeta de Alagoas é a expressão do caráter
r,~rabiliário do Sr, Conor de Mello.

Cm'mo 1St: (li jornal Gazeta de Alagoas é de proprie-
dade da famf!ia de Mello. Desde a última sexta-feira,
os .jornali!;tas da Gaze!.ll de Alagoas estão em greve, em busca
ile wn acordo que !~!:{':s possibilite melhoria salarial, pois são
'x r.:i{lfJ,::;1m~~&,n13te mal pagos de toda a imprensa alagoana.

. A :Ri;';'íiÇão da Empresa do Sr.'Collor de Mello foi a mais
bm~lllR F,(}1>,,;íw,,~: em plimeiro lugar, negou-se a negociar com
cm trilibL\lhndi)!~ii. te:fido o sindicato como representante; em
segundo lugar, impediu a entrada dos sindicalistas na sede
da empresa; e~ por fim, mandou que camburões da Polícia
Militar de Alagoas cercassem o prédio do jornal, para impedir
qualquer manifestação dos trabalhadores.

Todo esse comportamento da direção do jornal do Sr.
Collor de Mello mostra que o estilo soft do Governo Federal
não passa de mais uma manobra publicitária. Na prática, o
que vemos é a continuidade do mesmo autoritarismo e do
mesmo comportamento repressivo, antidemocrático e antitra
balhador que caracteriza este Governo desde o seu primeiro
dia.

Desta tribuna, expressamos a nossa solidariedade aos jor
nalistas em greve e o nosso protesto ante o autoritarismo
dos patrões, especialmente o SI. Collor de Mello, patrão
opressor e governante autoritário.

O SR. DÉRCIO KNOP (PDT - Se. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs.Deputados, a situação de
saúde em Santa Catarina evolui d~ forma acelerada para se
transformar em um caso de calamidade pública. Como repre
sentante do povo catarinense, não poderia deixar, ao ocupar
esta tribuna, de denunciar o crescente abandono a que está
sendo submetida a saúde de nossa população.

O descaso se acentua em um período de rápido cresci
mento das necessidades de saúde. Era de se esperar fortes
investimentos na área social como mecanismo compensador
às amargas conseqüências da profunda crise econômica por
que passamos.

Mas não é isso que se vê. O desemprego leva, a cada
dia, novas famílias a uma vida de miséria, de crescentes carên
cias. As repercussões tornamcse dramáticas. Amplia-se o nú
mero de desnutridos. As doenças se alastram. Surgem novas
epidemias. Entretanto, os meios, os recursos para enfrentar
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essa nova realidade de deterioração das condições sanitárias
não se modernizaram, pelo contrário, sofrem contínuo pro
cesso de sucateamento.

Os estados e municípios receberam novas e importantes
funções quando da aprovação da Constituição Federal. Passa
ram a ter o principal papel na prestação da assistência médico
sanitária, que, anteriormente, era de responsabilidade da
União, através do Inamps. A esses recentes e pesados encargos
não houve, até o momento, a correspondente contrapartida
dos recursos financeiros necessários para manter os serviços
existentes e ampliar a oferta.

Esta é a grande contradjção, Srs. Deputados, no processo
de implantação do Sistema Unico de Saúde -SUS: descentra
lizaram-se os serviços e as responsabilidades e não se descen
tralizaram os recursos do orçamento da Seguridade Social,
previamente destinados a financiar as ações de saúde. Todo
esse poder continua nas mãos do Governo Federal.

A manutenção do poder excessivamente centralizado tem
trazido resultados negativos para o setor saúde. Em uma de
suas mais recentes medidas, o Governo, através do Inamps
MS, baixou norma reduzindo substancialmente as Autoriza
ções de Internação Hospitalar, as chamadas AlH.

Essa atitude, tomada sem ouvir os setores da sociedade
responsáveis pela assistência à saúde, vem prejudicar ainda
mais as já péssimas condições de atendimento à população
carente de meu estado, Santa Catarina. Esse fato provocou
a reação do povo catarinense. A Associação dos Municípios
do Vale do Itapocu-AMVALI, em conjunto com a Associa
ções Comerciais da Região Norte do Estado, manifestou sua
intensa preocupação e o desejo de que fosse revertida essa
inoportuna decisão federal.

A redução do número de leitos, em um momento em
que a demanda cresce de forma acelerada, está levando os
nossos hospitais ao completo estrangulamento. Ademais, pai
ra sobre nossas cabeças a ameaça da epidemia de cólera,
que nos levará, definitivamente, a exigir um enorme número
de internações, ao dramático estado de calamidade pública.

Não poderia, Sr. Presidente, Srs. Deputados, permanecer
passivo diante de ações que provocam profundo sofrimento
à minha gente. É necessário que sejam tomadas medidas que
possibilitem aos estados e municípios cumprirem seu papel

. constitucional de garantir a assistência à saúde de toda popu
lação.

Nesta perspectiva, devem-se buscar mecanismos que pro
movam a descentralização dos recursos financeiros e do pro
cesso decisório, transferindo para os governos estaduais e mu
nicipais as condições indispensáveis para atender às suas popu
lações.

De imediato, com o objetivo de amenizar o quadro atual,
deve ser revogado aquele ato autoritário e insensível que reduz
a oferta de leitos e provoca inúmeros transtornos.

Providências promotoras de mudanças estruturais, po
rém, devem ser adotadas no sentido de se garantirem bene
fícios duradouros à comunidade, sem o que não estaremos
muito longe de atingir o caos total no sistema de saú<!e e
o conseqüente aprofundamento da degradação de nossa condi
ção de vida, o que poderá levar o País à uma convulsão social
de perspectivas imprevisíveis.

O SR. IBERÊ FERREIRA (Bloco - RN. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!S e Srs. Deputados,
com o Projeto de Reconstrução Nacional. o Governo amplia
o debate democrático sobre a atual situação do País, subme-

tendo um extenso elenco de propostas à discussão dos diversos
segmentos da sociedade brasileira.

Diante das urgências do primeiro ano de mandato, na
certeza de que era preciso agir com rapidez e corrigir as distor
ções que ameaçavam lançar o País em um processo de crise
irreversível, o Governo foi obrigado a realizar importante
esforço na condução dos Planos Collor I e 11. Agora, em
seguida às tarefas emergenciais, trata-se, realmente, de proce
der às profundas transformações indispensáveis à construção
de um Brasil novo.

Nada mais razoável do que, após a experiência acumulada
durante um ano de enfrentamento direto dos mais severos
obstáculos, reconhecer o momento e a conveniência de se
definir com maior precisão as principais metas para o desenvol
vimento nacional.

Ao mesmo tempo em que se revela, na iniciativa do Exe
cutivo, a expressa consciência em torno da responsabilidade
suprema do Estado no combate aos desequilíbrios sociais e
regionais, apresenta-se ao Congresso a possibilidade de prestar
sua efetiva colaboração na formulação das políticas públicas
e, assim, aliar às medidas preconizadas a autêntica vontade
nacional.

Nesse sentido, consideramos que o projeto elaborado
pelo Goyerno surge mesmo sob a inspiração do diálogo e
inclui questões fundamentais como o papel do Estado e a
implementação de sua reforma; as condições de atração para
investimentos do capital estrangeiro; as mudanças de ênfase
na educação, com prioridade para o ensino de 1~ e 2? graus;
a ampliação da presença da iniciativa privada na prestação
de serviços públicos; b estímulo à capacitação tecnológica e
às exportações; na agricultura, o apoio ao pequeno produtor
e a revisão do crédito rural cooperativo; a atualização da
legislação referente às relações entre capital e trabalho; a
preservação ambiental; o resgate da dívida social, prevendo
a elevação da qualidade de vida das populações carentes em
termos de assistência médica e social, alimentação, proteção
à infância, habitação, saneamento básico, transporte; a reorga
nização da Previdência; a defesa da cidadania etc.

De fato, o Projeto de Reconstrução Nacional toca todos
os problemas que impedem o desenvolvimento nacional e
inibem a prática da verdadeira justiça social.

Entre as questões mais polêmicas propostas pelo Gover
no, talvez se situem as revisões do monopólio estatal do petró
leo, da gratuidade do ensino de nível superior, da aposen
tadoria por tempo de serviço e da estabilidade do servidor
público.

Mas, de modo geral, merecem a máxima atenção as medi
das relacionadas à correção das inaceitáveis disparidades veri
ficadas quanto à distribuição de renda no País, um dos pontos
basilares do referido projeto.

O Brasil se ressente, principalmente, da dualidade que
divide o País entre ricos e pobres: de um lado, o Brasil moder
no, que opera em níveis de Primeiro Mundo, sendo a décima
economia mundial, e, de outro, o Brasil arcaico e miserável,
onde se espremem 60% da população, cerca de cem milhões
de pessoas em condições de absoluta penúria, vivendo de
modo primitivo no campo ou marginalmente nas grandes. cida
des.

Pretende, portanto, o Governo, acercar-se das melhores
condições possíveis para poder superar os persistentes desafios
nacionais, eliminar os pontos de estrangulamento do processo
de desenvolvimento e libertar o País das injustiças e do atraso
crônicos.
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Porém, importa notar que o Governo também sabe que
o projeto deve enfrentar, já preliminarmente, obstáculos à
sua aprovação no Congresso, caso predomine a habitual resis
tência daqueles que preferem o desentendimento nacional:
as elites econômicas, reconhecidamente conservadoras, e os
setores apenas ditos como progressistas.

Com certeza, a excessiva pressão dessas posições diver
gentes e destoantes constitui um fator ponderável para a defini
ção de precauções contra as previsíveis dificuldades ao perfeito
encaminhamento das propostas em causa.

No sentido de criar, favorecer e garantir os requisitos
mínimos de viabilidade para o País, o Governo compreende
e encarece a necessidade do amplo diálogo nacional.

A sociedade brasileira, por seu turno, aguarda ainda o
atendimento a demandas básicas de caráter econômico, social
e político, fato que reforça a imprescindibilidade de sua partici
pação no completo processo de mudanças ora pretendido.

Para concluir, resta-nos, pois, somente reiterar a inegável
importância do Projeto de Reconstrução Nacional como ins
trumento de transformações profundas e de mobilização da
sociedade, destinado, com a ajuda de todos, a cumprir as
prioridades requeridas para o definitivo progresso do País.

o SR. DELCINO TAVARES (PMDB - PRo Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!' e Srs. Deputados,
quantas crises foram agudizadas no sistema previdenciário
desde sua criação? Impossível responder. Influências externas,
totalmente fora do âmbito da instituição, acabaram sempre
por definir qual o rumo a seguir ou qual a solução a ser
adotada.

Sempre que surgia uma crise devido ao mau gerencia
mento, ou ao desvio puro e simples do recursos legalmente
destinados ao setor, criava-se uma fórmula mágica transfor
mista, modificando a estrutura gerencial do sistema, de modo
a deslocar o problema para alguma "espécie de milagre futu
ro". São do conhecimento público nacional os diversos escân
dalos que, de tempo em tempo, numa rotina quase cíclica,
ocuparam espaços importantes nas discussões políticas e nos
órgãos de imprensa de nosso País. Quem não se lembra dos
chamados "rombos da Previdência Social"? Dos desvios de
caixa da seguridade, recursos financeiros aplicados indevida
mente em outros setores da atividade econômica do Brasil.

Não é fato. novo, nem tampouco original o expediente
utilizado pela ex-Ministra da Economia do Brasil para desviar
da finalidade legal recursos oriundos do Finsocial e de outras
receitas da Previdência Social no valor de 1 trilhão e 650
bilhões de cruzeiros, cobrindo 74% das despesas da União
para com a própria Previdência Social (EPU) ou para custeio
de outros ministérios do Governo, enquanto a média histórica
da utilização dos recursos da seguridade para cobrir despesas
com os Encargos Previdenciários da União (EPU) não chegava
ao percentual de 10% desses encargos.

A dívida histórica e fraudulenta da União para com o
sistema de previdência social é odiosa e cruel, pois provém
de desvios para finalidades totalmente estranhas ao seu destino
legal e discutíveis, quanto ao mérito, na relação custo-be
nefício, gerando déficit de caixa no sistema, o que impossibilita
a garantia de benefícios mínimos aos tr,abalhadores brasileiros
no tocante à saúde e à aposentadoria. E igualmente conhecido
por toda a população brasileira que a União nunca cumpriu
sua parte no sistema tripartite de financiamento: Governo,
empregados e empregadores.

A solução definitiva para a crise crônica, periodicamente
agudizada do setor social (Previdência e Saúde) fundamen
ta-se na organização administrativa eficiente e transparente;
na definição clara para financiamento do setor; na elaboração
da legislação complementar específica de nossa Constituição;
na punicão exemplar dos fraudadores de qualquer nível, den
tro ou fora do Governo.

Além disso, é indispensável que os partidos políticos re
presentados no Congresso Nacional assumam uma posição
pragmática e eficiente no seu papel de fiscalizar e fazer cumprir
a legislação em vigor.

Assim, é inaceitável qualquer argumento do Governo
que tente justificar seus desvios administrativos na utilização
de recursos da seguridade social. Os infratores são criminosos,
não importando que atividades exerçam. Devem ser tratados
com o rigor definido na legislação penal.

A Câmara dos Deputados e o Senado Federal devem
exigir que a União devolva aos cofres da Previdência Social
até o último centavo desviado ao longo do tempo. A responsa
bilidade pela governabilidade do País é do Executivo, que
deve governar dentro da lei e do orçamento de que dispuser.
Não podemos aceitar que se transfira ao Poder Legislativo
e aos partidos políticos parte de responsabilidade pelo desgo
verno que vivenciamos em nossa atualidade.

Sou contrário, de forma abosoluta, ao cronograma esta
belecido no substitutivo ao Projeto de Lei de Custeio do Siste
ma Previdênciário, para que a União pare de se apropriar
indevidamente dos recursos do Finsocial e de parte do Imposto
de Renda das empresas, destinados ao financiamento da saúde
e da seguridade social.

O Congresso Nacional não pode curvar-se novamente
à prepotência do Executivo e assim contribuir significativa
mente para a consolidação do Sistema de Seguridade Social
e do Sistema Únido de Saúde, públicos e com plementados
com a participação da iniciativa privada, num convívio harmô
nico e moderno, onde a participação dos Conselhos de Saúde
e Seguridade tenham força suficiente para, em definitivo, se
pultar a triste história de fraudes e de incompetência adminis
trativa.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sr!' e Srs. Depu
tados.

O SR. CARLOS KAYATH (PTB - PA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a última
quinta-feira, o Governador do Estado do Pará usou da prerro
gativa do seu cargo para, em sessão especialmente convocada
e com aparatoso aproveitamento da mídia eletrônica - pool
de rádio e televisão - proceder ao que convencionou chamar
de balanço da situação administrativo-financeira que recebeu
de seu antecessor.

Não se pode desaprovar a atitude do homem público
que assim age, quando o móvel da ação é tornar transparentes
os destinos da coisa pública, na busca da participação e do
interesse de todos para a construção de um novo amanhã,
para o resgate possível dos problemas que se acumulam, para
tomar mais penosa a conquista da verdadeira cidadania, elemi
nando, por assim dizer, mesmo a longo prazo, a aflição brasi
leira, que é tanto maior quanto mais carente o segmento social.

Seria louvável e até mesmo exemplar que assim se com
portassem os responsáveis pela condução da administração
em nosso País se por trás de tudo não lhes movesse, como
no caso presente, a simples arrancada demagógica, a intenção
de denegrir lideranças que lhes projetam sombras, de encon
trar saída para a inoperância e para a incompetência, atri- .
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buindo a terceiros a sua incapacidade de alguma-coisa realizar.
Como os tempos correm e nada fazem efetivamente, buscam
a todo custo o bode expiatório, o fosso onde possam despejar
as frustrações que a corrida do tempo reserva aos que não
sabem o que fazer nem por onde comerçar. Afinal, é muito
fácil atirar pedra no trabalho alheio ...

Na certeza de nada ter feito até agora para o resgate
dos mais insignificantes compromissos de campanha, o Gover
nador de meu estado vem a público derramar lamúrias sobre
as verdades que sua imaginação, que voa mais alto ,do que
um Lear Jet 55, inventa para maquiar sua incompetência admi
nistrativa e confundir a opinião dos incautos que ainda espe
ram a materialização das promessas milagreiras que marcam
os discursos levianos.

O pressuposto da democracia, Sr. Presidente, é exata
mente este: dizer abertamento aquilo que se quer assumir
como verdade, para que as conclusões dos que ouvem detec
tem de que lado está a razão, onde mora a verdade.

E a verdade, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é que o
Estado do Pará não está em situação falimentar, como quer
fazer crer o -atual ocupante do Palácio Lauro Sodré. Meu
estado é próspero, é o quinto maior estado exportador do
Brasil, tem um potencial infinito, e ninguém mais do que
este deputado torce para que o Pará encontre seu justo desti
'no, realizando suas potencialidades, e chegue a um quadro
de desenvolvimento que beneficie sua população.

É verdade, também, e isto se procura ocultar, que as
receitas próprias do estado, provenientes da arrecadação de
seus impostos, são suficientes para se realizar obras, se houver
seriedade de propósitos e honestidade na aplicação dos dinhei
ros públicos.

Nossa atuação tem sido sempre no sentido de obter do
Governo Federal um compromisso de tratamento justo para
a região amazônica, em especial o Pará, independente da
figura que ocupe o Governo do Estado.

Sou oposição ao Governador do Pará. Mas não sou oposi-
ção ao Estado do Pará. ,

Partindo dessa premissa, o ex-Governador Dr. Hélio.
Gueiros endereçou ao Presidente da Assembléia Legislativa.
do Estado do Pará, Deputado Ronaldo Passarinho o expe
diente que junto a este registro para conhecimento da Casa.
S. Ex~ quer apenas o direito de resposta.para, com o.mesmo
espaço deferido ao atual Governador, desmitificar o embuste,

_a mentira e o engodo que vestem de bom moço o ex-Ministro
da Reforma Agrária, ex-Ministro da Previdência Social e,
desgraçadamente, atual Governador do meu estado.

Era o que tinha a dizer.

MATÉRIA A QUE SE REFERE O ORADOR

Belém (PA),13 de junho de· 1991
Exm~ Sr. Deputado
Ronaldo Passarinho))DD. Presidente da Assembléia Legis
lativa do Estado
Nesta

Senhor Presidente.
Tenho tomado conhecimento de que o Sr. Governador

do Estado desfrutou da deferência dessa douta Assembléia,
de falar em plenário na presença de outras autoridades sobre
as supostas razões da inércia de sua atual administração 
oportunidade em que procurou, levianamente, jogar toda a
culpa dos seus prejuízos no Governo anterior - solicito de
V. Ex~ que, se porventura, o que não acredito, não for possível
a mesma deferência, seja-me concedida a oportunidade para

o sagrado direito de resposta, para a qual aguardo a designação
de dia e hora para V. Ex!, bem como suas providências para
que se repita a cobertura televisiva de hoje.

Por igual, solicito que seja estendido o convite de pre
sença às mesmas autoridades admitidas e honradas por V.
Ex! na ocasião da fala de hoje do Sr. Governador que 
rogo - também deverá ser convidado com direito e questio
nar-me e vice-versa.

Certo de que V. Ex!, parlamentar exemplar de várias
legislaturas, saberá manter e respeitar a tradicional e inque
brantada linha democrática da Casa, aproveito a oportunidade
para reiterar-lhe a expressão da minha cativa admiração. 
Hélio Mota Gueiros.

o SR. AVENIR ROSA (PDC - RR. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr!' e Srs. Deputados, no dia
27 de maio de 1991, a Petrobrás ultrapassou a marca de produ
ção de setecentos mil barris/dia de petróleo, o que corresponde
a cerca de 60% do consumo diário do Brasil. Trata-se de
uma vitória a ser partilhada por todos que lutam pelo desenvol
vimento deste País, e que aponta para a obtenção da meta
de produção de um milhão de barris/dia, em 1994, quando
estaremos perto da auto-suficiência.

Não é por simples coincidência que atingimos tal marca
após um ano e dois meses do Governo Collor. Essa conquista
reflete a atuação decidida e patriótica do atual Governo, em
penhado em encarar e resolver os grandes problemas do País,
sem se entregar a demagogias baratas. Reflete igualmente
a maneira equilibrada e justa com que vem sendo encarado
o problema do serviço público e das empresas estatais, no
quadro de uma política de saneamento que corta os. gastos
inúteis, alimentadores de um déficit público que é uma das
principais causas de nossa inflação elevada, e expurga o setor
público de funcionários nomeados por interesse de umaoligar
quia atrasada, entrave ao caminho do País para a moder
nidade.

Em vez do clientelismo reacionário, o que vemos hoje
praticado é uma política de reforma administrativa, cujo obje
tivo é prover o Poder Executivo de umaestrutura~dminis

trativa moderna e eficiente, pelo redimencionamento dos. seus
quadros e pela execução de programasde formação de servido"
res. Basta compararmos a situação atual do funcionalismo
público com a vigente antes de 15 de março de 1990, para
constatarmos o quanto já foi feito.

A conquista da Petrobrás demonstra com clareza o acerto
e a coerência de propósitos da política energética do Governo
Collor, tão bem espelhada na atuação do Ministério da Infra
Estrutura. Sabemos que o setor energético é um motor de
desenvolvimento econômico e, como tal, o seu desempenho
é vital paríl a retoma.da do desenvolvimento, preocupação
prioritária, junto com o combate à inflação, na estratégia
do Governo Collor. Para isso não se têm poupado esforços
no sentido de minorar nossa vulnerabilidade energética, au
mentando a participação das fontes internas na oferta de ener
gia.

A conquista da Petrobrás reflete igualmente, é bom frisar,
o acerto da atuação da própria Petrobrás. Fiel à sua tradição
de empresa de vanguarda em nosso desenvolvimento, a Petro
brás tem sabido responder aos desafios colocados pelo Go
verno Collor, adequando sua linha de ação às novas diretrizes.
Agora mesmo, ela se prepara para celebrar com a União
um contrato de gestão que lhe proporcionará maior autonomia
operacional para a consecução de seus objetivos a longo prazo,
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entre os quais se destacam o maior conhecimento do potencial
petrolífero nacional e a capacitação tecnológica para explo
ração em águas profundas.

Dois fatores básicos têm explicado o sucesso da Petroprás:
o apoio financeiro continuado do Governo (que tampouco
tem faltado no atual) e sua política de recursos humanos,
que lhe tem possibilitado a formação de quadros altamente
qualificados e o desenvolvimento de tecnologia adequada.
Exemplo disso é o próprio arrojo da atual presidência do
órgão. A escolha de técnico de tão reconhecida competência,
formado na própria Petrobrás, é uma demonstração cabal
da política de valorização do servidor público em que tanto
se tem empenhado o Governo Collor.

Estamos, portanto, todos, mais uma vez, repito, de para
béns, e orgulhosos pelo feito da Petrobrás. Tenho certeza
de que, brevemente, virei a este plenário saudar mais outra
conquista da empresa.

o SR. FLÁVIO ROCHA (Bloco - RN. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, acabo
de apresentar à apreciação desta Casa emenda constitucional
que propõe a criação do Imposto Único Sobre Pagamentos.
A referida emenda propõe-se a racionalizar o "manicômio
tributário" que inferniza nossas vidas. O atual sistema tribu
tário é caro, vulnerável à evasão, complexo e incrivelmente
injusto. A criação do IUSP vem de encontro a essas mazelas.
Mas duas questões fundamentais são remetidas à legislação
complementar. Primeiramente, a definição da alíquota neces
sária para equiparar a arrecadação do Imposto Unico Sobre
Pagamentos à arrecadação atual. Em segundo lugar, a questão
da partilha dos recursos.

Acreditamos que o advento da informática e o desenvol
vimento do sistema financeiro nos proporcionou a base tribu
tária ideal. e volume de transações é a mais ampla base tribu-

tária que pode existir. Todos os fatos geradores tradicionais
são subconjuntos dela. Assim, a renda (lucros, aluguéis, juros
ou salários), a circulação de mercadorias, as operações finan
ceiras, as contratações de serviços, a fabricação de um produto
são partes deste universo maior que é o volume de transações.
Além disto, as transações têm uma permeabilidade graças
aos computadores do sistema financeiro que os outros fatos
geradores do ponto de vista fiscal não têm. É muito mais
fácil se saber o quanto determinado agente econômico pagou
e recebeu do que se descobriu o quanto .ele comprou, se
comprou com ou sem ou com meia nota, o quanto agregou
ao valor do seu produto, o quanto aferiu de lucros ao final
de determinado período etc.

Portanto, a descoberta desta base tributária tão ampla
possibilita a utilização de uma alíquota extremamente baixa.
Estudos realizados que encaminhamos como justificativa à
nossa emenda constitucional mostram que um por cento seria
suficiente para cobrir a arrecadação dos 58 tributos que, hoje,
infernizam a vida do brasileiro. Outro subproduto desejável
que a implantação do IUSP trará é a possibilidade desta "sinto
nia fina" da arrecadação. A grande elasticidade do sistema
proposto possibilitará à sociedade, através da estipulação da
alíquota via Congresso Nacional, exercer um controle preciso
da arrecadação desejada, o que definitivamente não acontece
com o sistema vigente. Se a sociedade decidir autorizar uma
arrecadação dez por cento maior, não bastará aumentar as
alíquotas dos impostos atuais na mesma proporção, pois o
máximo que irá conseguir será uma sonegação ainda maior.

Com-relação à partilha, Sr. Presidente, tomamos o cuida
do de relacionar os estados e municípios com as suas respec
tivas receitas e tentamos descobrir um critério, por mais abs
trato que seja, da partilha dos recursos destinados aos mesmos.

Anexamos um gráfico que relaciona a população dos esta
dos às suas respectivas receitas:

Cltl000/Hab.
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Como podemos ver, Sr. Presidente, o quadro acima desa
fia a mente mais criativa ao tentarmos descobrir algum critério,
por mais subjetivo que seja, que tenha norteado esta partilha.
A distribuição caótica dos recursos entre os estados, como
nos mostra este gráfico, encoraja-nos até a propor um critério
que pode ser acusado de simplista, mas nunca de ilógico irra
cional, como qualquer que tenha sido o adotado, para se
fazer a distribuição acima. Esse critério poderia ser pura e
simplesmente o populacional, ou - quem sabe - 80% dos
recursos distribuídos pela população e 20% pela extensão terri
torial, dando alguma compensação aos estados de baixa densi
dade demográfica, mas com os problemas gerados por uma
grande área geográfica.

Enfim, SI. Presidente, qualquer que seja a soluçãoencon
trada para o problema da reforma tributária, implicará obriga
toriamente a reabertura da questão da partilha. Esta deverá,
necessariamente, ser baseada em critérios, embora simples
ou até simplistas, mas, pelo menos, existentes.

Era o que tinha a dizer Sr. Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Passa-se ao

V - GRANDE EXPEDIENTE
Tem a palavra o Sr. B. Sá.

O SR. B. SÁ (PDS - PI. Sem revisão do orador.) 
Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, na minha primeira parti
cipação no Grande Expediente da Casa, abordo assunto que
evidentemente não será novidade não só nesta tribuna como
no País.

Vou falar sobre a questão social do Nordeste, região
de onde provenho. Desejo prestar meu contributo e minha
experiência modesta como ex-prefeito de Oeiras, no Estado
do Piauí, cidade situada no semi-árido nordestino.

O Nordeste brasileiro tem freqüentado o noticiário desde
a primeira seca que se tem notícia no País (início do século
XVII). Em 1692, conforme registro do Episcopado de Per
nambuco, uma grande seca teria matado de fome um terço
da população da Capitania. Somente a partir de 1878, ano
culminante de uma grande seca (1877 a 1879) que muito im
pressionou e comoveu a opinião pública, deu-se conta da gravi
dade das grandes e prolongadas estiagens. Foi a época em
que o Imperador Pedro 11, comovido, dissera:

"Empenharei todas as jóias da Coroa, mas nenhum
nordestino morrerá mais de fome por causa da seca. "

Autores se notabilizaram pela abordagem do problema.
Ainda em 1900, em artigos publicados em O Estado de S;
Paulo, reeditados no livro "Contrastes e Confrontos", Eucli
des da Cunha apresentava o seu ponto de vista sobre o proble
ma das secas, no qual procurava analisar as causas do fenô
meno e a necessidade de sua resolução. Raquel de Queiróz
fez da seca tema de livro, com o romance "O Quinze" (1930),
no qual ficam marcadas a desgraça e a miséria dos retirantes.
Graciliano Ramos, em "Vidas Secas" (1938), destaca a parte
dura e cruel da terra nordestina, onde o fenômeno da seca
marca a fisionomia dos personagens. José Américo de Almei
da, em "A Bagaceira" (1928), e José Lins do Rego também
abordaram o assunto.

Após todos esses anos, permanece a luta secular de um
povo contra a miséria e a seca, o que é pior, com resultados
relativamente pouco expressivos. Pesquisa básica da PNAD
de 1989 (IBGE) mostra que o Nordeste continua a apresentar

os piores'resultados em to-dos os indicadores econômico-sociais
do País.

Conquanto seja elevado o grau de concentração de renda
no País como um todo, no Nordeste a situação é mais grave.
Enquanto os 5% mais ricos do Brasil concentram 39,4% da
renda, naquela região os 5% mais ricos ficam com 43,2%
da renda. A taxa de analfabetismo da população de sete anos
ou mais de idade, no Brasil, é de 20%, enquanto no Nordeste
é de 39%, chegando a atingir 56% da população rural da
região (contra 38% para o Brasil). O índice de desnutrição
infantil é de 46% na região, mais do dobro do índice do
Sul e do Sudeste, que é de 20,6% (cf. pesquisa do INAM).

Indicadores dessa ordem não permitem hoje aos nordes
tinos morar nem em favelas e sim ao relento, debaixo de
viadutos ou em tapumes miseráveis. Essa população que se
espraia pelas grandes capitais do País forma nova categoria
social chamada povo de rua, forma o cinturão de miséria
e insegurança dos grandes centros urbanos do País. São não
apenas problemas da própria região, mas um grande exército
de miseráveis nas regiões Sul e Sudeste do País.

E vem a pergunta: Por que essa diáspora de deserdados
e marginalizados da sociedade? Por que o nordestino deixa
a sua terra? Na verdade, muitas são as causas. Interessa cha
mar a atenção para uma das mais importantes, que é o desen
canto com a terra. Aos trinta anos, homem feito e refeito,
o caboclo nordestino poucas vezes alcançou uma boa safra.
E o que é uma boa safra? Quem se apropria da produção
e da renda dessa safra? Em realidade, a. dita boa safra encobre
uma série de mazelas. Nos anos de "boa colheita", sem contar
a invariável baixa produtividade, mercê das carências tecnoló
gicas decorrentes de fatores multifários, a produção escassa
é vendida (muitas vezes na folha) a preços vis ao atravessador
espreitante, grifo implacável da miséria atávica do nosso cam
pesino.

Ante quadro tão adverso, o nosso rurícola não tem por
que gostar da terra. Foram meses de labuta, de faina exte
nuante: derrubada da mata, broca, destoca, queima, reparo
da cerca, semeadura, limpa... lagarta, falta de chuva... tudo
perdido! Nova planta, dias após dias na espreita da chuva...
o canto da acuã, a "barra do dia", a experiência de Santa
Luzia, de São José ... tudo debalde! A plantação a morrer,
a chuva não vem... nada de colheita! Fome, desolação, misé
ria... Até o próximo ano! Os mais ousados, no embalo de
eldorados (a maioria já de brilhos foscos) aventuram-se a
deixar a terra. Poucos retornam... E, muitos desses, quase
sempre com problemas psicológicos de readaptação incontor
náveis - testemunha que sou como médico praticante durante
muitos anos na região. Resultado: marginalização... o zero
à esquerda social!

Essa é uma situação que vem perigosa e incrementa
damente se acentuando. Os campos se despovoam, as perife
rias das cidades (hoje, já mesmo as de médio e pequeno
porte também) se iJ).cham desordenadamente com uma popu
lação de degredados, de párias sociais, de indivíduos sem
qualquer qualificação para a vida na cidade.

Muitas soluções apontadas, alguma práxis tentada. Geral
mente, porém, mais serviram para agravar a situação. Em
realidade, salvo experiências isoladas e esparsas com sucesso,
no mais continua o nosso sertanejo a freqüentar as estatísticas
mais avantajadas, em termos mundiais, de fome, doença e
degradação social.

No nosso entender (o que não nos é exclusivo, felizmente)
uma saída segura será através de uma educação, a um tempo
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alfabetizadora, mas - e sobretudo - conseqüente, no que
se refere à formação global do homem.

As noções de irrigação, de adubagem do solo, de criação
e cultivo de espécimes aculturados à nossa fisiografia, sem
dúvida que, a médio e longo prazos, darão resultados seguros
e perenes. Ensinar ao filho do homem do campo as maneiras
básicas e essenciais de abordagem racional do solo é fazê-lo
compreendedor das suas dificuldades. E ela, a terra, uma
vez produtiva, faz aquele amante da mesma. Esse homem,
sabedor das técnicas, tira o proveito maior da terra. É um
homem que inverterá, seguramente, o seu conceito sobre a
terra; é um indivíduo que adquirirá confiança na sua ação
agrícola; é um homem que se orgulhará da terra é um ho-
mem que não mais a deixará atabalhoadamente .

A ênfase que damos à necessidade de formação de uma
nova mentalidade no rurícola nordestino não exclui programas
paralelos e urgentes que busquem redirecionar a força de
trabalho existente para atividades mais rentáveis.

O problema do Nordeste também não pode ser resolvido
através da implantação e desenvolvimento de programas-pi
loto isolados. No vale do rio São Francisco existe hoje feste
jado programa de irrigação, com bons resultados, através do
qual se cultiva, inclusive, espécies que jamais se admitiria
pudessem germinar em solo tão árido, como é o caso da uva,
da tâmara e do' aspargo.

Ocorre, porém, que, por não ser uma atuação sistema
tizada, o colono pioneiro, hoje numa situação econômica privi
legiada, já subempreita a mão-de-obra farta do bóia-fria. Tec
nicamente, portanto, o programa demonstrou bons resulta
dos. Sociologicamente analisado, tem ele se constituído em
mais um eldorado, cujo magnetismo tem sido capaz de atrair
os deserdados instalados nos inúmeros bolsões de miséria que
fervilham por todo o sertão.

O que se pretende com a efetivação de uma política de
incentivos, constitucionalmente instituída para o Nordeste,
é estabelecer um equilíbrio entre o Brasil desenvolvido e o
Brasil indigente.

Os antecedentes da malsã política assistencialista, episo
dicamente implantada no Nordeste, sobretudo através de in
vestimentos a fun,do perdido, e de que são exemplos as famosas
frentes de serviço dos anos'50, criminosamente mal-utilizados
pelos que se perpetuaram nos úberes da indústria da seca,
serviram para a edificação de preconceitos em torno de qual
quer política que tenha por fim inserir o Nordeste na senda
do progresso.

É bom que se ressalte, contudo, que o atraso crônico
do Nordeste brasileiro, antes de fornecer mão-de-obra a baixo
custo para as empresas do Sul, representa empecilho ao livre
progresso dos estados dessa região. Na verdade, a margina
lização a que são submetidos nossos irmãos nordestinos força
os governos dos estados mais desenvolvidos a destinar maiores
inversões financeiras nas áreas de segurança, infra-estrutura
urbana e assistência soci<ll, com a finalidade de reduzir os
índices estatísticos que teimam em mostrar o insucesso das
políticas sociais que ignoram as verdadeiras causas do cresci
mento exagerado da pobreza nos centros urbanos do País,
cantada em prosa e verso em todos os documentos de diagnós
tico da crise social brasileira.

O .problema do Nordeste tem caráter nacional, não é
exclusivo de uma região, mas de todo o País. O irmanamento
em torno de sua solução se impõe pela cogência de se erradicar
também, de outras regiões, os seus graves problemas sociais,
remetendo-nos a uma luta solidária em prol da implantação

de políticas desenvolvimentistas conseqüentes e de cristalina
transparência para que os dispêndios com essa região não
tenham no óbolo sua principal característica.

As soluções existem e estão disponíveis. Falta decisão
política e maior comprometimento das elites com as causas
sociais, em particular a eliminação da pobreza, com o melhor
uso dos recursos públicos, com a melhoria do nível de instrução
do povo, enfim, com a modernidade. O certo é que muitos
enriqueceram, ainda que de modo episódico, no embalo sórdi
do da indústria da seca. Outros, longevamente e de forma
endêmica, têm sempre mais adensado suas burras no processo
crônico de exploração do homem rude, ignaro, miserável e
sem futuro.

o Sr. Caldas Rodrigues - Permite-me V. Ex' um aparte?

O SR. B. SÁ - Concedo a V. Ex! o aparte. •

O Sr. Caldas Rodrigues - Nobre Deputado B. de Sá,
para cumprirmos nosso primeiro mandato chegamos a esta
Casa ávidos por soluções para os problemas das nossas popula
ções, e dentre elas a tão sofrida população nordestina. Preten
demos, através de leis, solucionar problemas da região e fazer
o Governo I:ederal ouvir o clamor daquela gente. Assim sen
do, folgo em constatar que de uma forma renovada e inteli
gente V. Ex! expõe uma preocupação que também é minha
de assistir melhor o nosso Nordeste -e dentro deste contexto
está o nosso Piauí, terra que nos viu nascer.

O SR. B. SÁ - A&radeço ao nobre Deputado Caldas
Rodrigues o aparte, que incorporo à minha oração.

Prossigo, Sr. Presidente.
Reproduzo, Srs. Deputados, oportunas palavras de Eucli

des da Cunha em um de seus ensaios ("Plano de uma Cruza
da"):

" ... aqueles titânicos caboclos, que a desventura expul
sa dos lares modestíssimos, têm levado a todos os recantos
desta terra o heroísmo de uma atividade incomparável:
povoaram a Amazônia; e do Paraguai ao Acre estadearam
triunfalmente a sua robustez e a sua esplêndida coragem
de rija sub-raça já constituída. Assim, sob um duplo as
pecto nós devemos, em parte, à sua miséria um pouco
da nossa opulência relativa, e às suas desgraças a melhor
parte da nossa glória. E esta dívida tem mais de quatro
centos anos."

Fica aqui o repto, o desafio: que se faça, o quanto antes,
uma reforma ,do ensino, com ênfase para o ensino rural do
homem na abordagem racional da terra, através das escolas
agrícolas que lhes dêem, antes que um diploma, os funda
mentos básicos e essenciais que os tornem plenamente adap
tados à natureza agressiva do adusto sertão nordestino. Que
não se descuide também de uma política de irrigação consen
tânea, sistematizada, investindo-se maciçamente na edificação
de uma infra-estrutura energética e de um suporte hídrico
capaz de reverter, o quanto antes, as paisagens dantescas
caracterizadoras de uma região marcada pelo desprezo e pelo
abandono.

O Sr. Paes Landim - Nobre Deputado, V.Exa. me per
mite um aparte?

O SR. B. SÁ - Ouço, com prazer, V. Exa.

O Sr. Paes Landim - Nobre Deputado, congratulo-me
com V. Exa. pelo seu djscurso, profissional que é da maior
competência, administrador que aplicou rigorosamente os re-
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cursos recebidos, e grande líder político. Com autoridade e
experiência, V. Exa. efetivamente dá mais uma contribuição
a esta Casa ao diagnosticar os vários problemas que afligem
o Nordeste, em particular o nosso sofrido semi-árido, vez
que ambos somos da mesma região. Parabenizo-o, bem como
o povo de Oeiras, pelo excelente representante que enviou
ao Congresso Nacional. '

O SR, B, SÁ - Muito obrigado, nobre Deputado Paes
Landim. Somos companheiros na mesma luta, em defesa da
mesma causa, pois V.Exa., nascido em São João do Piauí,
também representa o semi-árido.

O Sr. Vasco Furlan - Permite-me V. Exa. um aparte?

O SR. n, SÁ - Tem V. Exa. o aparte.

O Sr. Vasco Furlan - Nobre Deputado B. Sá, na condi
ção de ex-professor do Colégio Agrícola de Concórdia, gosta
ria de reportar-me ao ensino técnico, ao qual V. Exa. acabou
de referir-se. Com muita honra, devo dizer que há nesta Casa
um colega, brilhante técnico agrícola, que foi meu aluno,
o Deputado Hugo Biehl. É muito importante para o País
que saiamos de certas elocubraçães e partamos para o prático,
para o objetivo, para (I pragmático, para o direcionado, a
fim de que as escolas formem técnicos que venham de imediato
a exercer essa função. Devemos não desestimular o pai que
deseja ter um filho doutor, mas estimulá-lo a ter um filho
técnico. Não só no Brasil, como na Europa e mesmo nos
Estados Unidos, muitas vezes o técnico tem uma remuneração
melhor, mais condizente e mais garantida do que o titulado
ou o bacharel.

O SR. Do SÁ - Muito obrigado pelo seu aparte, Deputado
Vasco Furlan. As suas palavras enriquecem as considerações
que vínhamos fazendo. É muito importante ouvir isso de um
colega com experiência na área.

O Sr. Luiz Maia -Deputado B. Sá, V. Exa. me permite
um aparte?

O SR. B. SÁ - Pois não, Deputado José Luiz Maia.

O Sr. Luiz Maia - Ouço o seu pronunciamento com
a atenção que V. Exa. merece, pela seriedade com que desen
volve as suas ações na vida pública. Conheci-o quando era
estudante. Um dos mais competentes profissionais do meu
estado, bem como um dos prefeitos mais operosos da nossa
querida Oeiras, V, Exa. engrandece esta Casa com o brilho
da sua inteligência. O seu pronunciamento de hoje é muito
significativo para todos nós daquela região. Quero aproveitar
esta oportunidade para parabenizá-lo. Ao inserir o meu aplau
so, aproveito para dizer ao eminente deputado que com três
mandatos nesta Casa tenho lutado desesperadamente para
ver um dia o meu Nordeste diferente desse quadro em que
se encontra hoje. Tenho sido um crítico contumaz da política,
ou da falta de política, existente na região. E exemplo disso
é o nosso próprio Piauí, que, sem dúvida nenhuma, apresenta
um potencial muito grande e tem quase 3.100 quilômetros
de rios perenes inaproveitados para o processo produtivo.
As palavras de V. Exa. reacendem em cada um de nós o
desejo de continuarmos lutando, formando uma corrente para
salvar o Piauí, o Nordeste e ajudar o Brasil a vencer as suas
dificuldades. Parabenizo mais uma vez V. Exa. pelo seu pro
nunciamento, nobre Deputado B. Sá.

O SR. B. SÁ - Nobre Deputado José Luiz Maia, agrade
ço-lhe o aparte.

Prossigo, Sr. Presidente. A situação está posta. A solução
depende de uma decisão de Governo. E, quando me reporto
à decisão de Governo, não me refiro tão-somente ao Governo
Federal, que, por meio do DNOCS, desde 1959, e a Sudene
e, mais recentemente, da Codevasf e de vários outros progra
mas, tem de alguma forma procurado atuar. O que se discute
é uma reorientação no programa de atuação do DNOCS,
da Sudene e da própria Codevasf. Reporto-me sobretudo aos
governos estaduais e municipais da região, para que saibam
estabelecer suas prioridades, investindo no setor primário e
não perpetuando erros que se vêm repetindo no nosso Estado
e na nossa região.

A consciência política,_ Sr. Presidente, Srs. Deputados,
não nasce por abiogênese. E preciso que se oriente o homem
para a racional abordagem dos meios de produção, até porque
o cidadão que aprende a usar a terra se capacita também
a votar, escolhendo melhor os seus representantes. O que
se precisa no País - isso não é prerrogativa do Nordeste
- é de dar maior legitimidade ao sistema representativo,
conferindo dessa forma maior credibilidade às nossas insti
tuições.

Durante o discurso do Sr. B. Sá, o Sr. Adylson Motta,
§ 2", do art. 18, do Regimento Interno, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Osvaldo Melo,
§ 2". do art. 18, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Melo) - Concedo a pala
vra ao Sr. Ronaldo Perim.

O SR. RONALDO PERIM (PMDB - MG. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
consciente da grave responsabilidade que me cabe, como ex
Prefeito de uma das cidades mais importantes de Minas Ge
rais, Governador Valadares, pólo catalizador de todo o desen
volvimento ocorrido nos últimos 30 anos no Vale do Rio Doce,
é que assomo a esta tribuna da Câmara dos Deputados, reposi
tório e sustentáculo da nova democracia brasileira.

O mandato que ora exerço não me pertence, mas ao
povo do Vale do Rio Doce, que mesmo indiretamente me
outorgou a confiança para representá-lo e para defender aqui
os interesses de Minas e do Brasil.

'No entanto, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, cum
pre-me não fugir, em momento tão grave da vida nacional,
às questões que afligem a sociedade civil e a consciência cívica
da Nação. Torna-se urgente que sejam aceleradas e ultimadas
as reformas que nós, parlamentares, temos como consensuais,
objetivando melhorar o desempenho de nossas funções, o
bom funcionamento e a recuperação da imagem do Poder
Legislativo.

Entendemos, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, que,
se destinássemos a cada mês duas semanas exclusivamente
para as votações em plenário, teríamos tempo suficiente para
o cumprimento da pauta de trabalho estabelecida. Restariam,
então, uma semana para o funcionamento, também exclusivo,
das Comissões e outra semana livre para que os Parlamentares
tivessem a liberdade de estar em contato com as suas bases,
podendo diretamente transmitir ao seu eleitorado as atividades
que estão sendo desenvolvidas nesta Casa. Isto nos evitaria
os encontros superficiais e apressados dos corridos fins de
semana a que estamos atualmente submetidos.

Mesmo reconhecendo a necessidade da existência, ao me
nos no nível teórico, da divisão clássica do Estado em três
poderes autônomos, com funções diferentes, conforme pro
posta formulada por Montesquieu, o Estado contemporâneo
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evoluiu, e se tornou necesária uma redefinição das suas fun
ções. No Estado moderno, o Poder Legislativo não deve ter
como função principal e única a iniciativa do processo de
fazer leis. Pelo contrário, deve constantemente fiscalizar as
ações governamentais, isto é, conferir e cobrar a realização
dos projetos com os quais o Presidente se comprometeu du
rante a campanha para chegar ao Poder.

O Sr. Luiz Tadeu Leite - Permite V. Ex' um aparte?

O SR. RONALDO PERIM - Com muito prazer, nobre
Deputado Luiz Tadeu Leite.

O Sr. Luiz Tadeu Leite - Nobre Deputado Ronaldo
Perim, o conhecimento que a bancada de Minas Gerais tem
de V. Exª não é de agora. Como Prefeito de Governador
Valadares, V. Ex' participou muitas vezes conosco de reuniões
realizada pelos Prefeitos das maiores cidades de Minas. Nosso
convívio nos deixa à vontade para avaliar a seriedade com
que V. Ex' sempre se comportou frente às questões que diziam
respeito aos interesses de sua cidade e também relativamente
aos assuntos maiores da política mineira. Quando se fala em
cinco ou seis dos maiores nomes da política mineira, o de
V. Ex' está invariavelmente dentre eles. Sua preocupação
se coaduna também com a nossa, com referência ao funciona
mento desta casa. Somos, V. Ex' e eu, Deputados novéis,
que pela primeira vez assumem seu lugar nesta CAsa. E o
que percebemos é que existe certa farsa e hipocrisia no funcio
namento desta Câmara porque nas segundas e sextas-feiras
ocorrem reuniões de brincadeira, não há Ordem do Dia, nem
votação de matérias importantes. Então, os que ficam em
Brasília, que não viajam, vêm aqui, passam pelo plenário,
tomam um cafezinho, etc.; três ou quatro Deputados lêem
jornais, enquanto os assuntos são levantados para todo o Bra
sil. É claro, não há Ordem do Dia. Logo, as reuniões não
contam com a presença de Deputados, uma vez que esta não
é exigida para o devido registro no painel. Com isso, temos
reuniões vazias, hipocrisias de reuniões, que não levam a nada,
uma perda de tempo, gasto de energia elétrica, como funciona
mento da Câmara sem nenhuma utilidade. O que V. Ex'
está propondo é muito justo: termos uma semana inteira de
trabalho, de segunda a sexta-feira, o que será muito bom
- o trabalhador brasileiro trabalha até sábado - uma semana
para as Comissões e pelo menos uma semana inteira para
visitarmos as nossas bases. Há quem imagine, Deputado Ro
naldo Perim, que estar nas bases é gazetear, é descansar.
Não, estar nas bases para qualquer Deputado é trabalhar
muito mais do que permanecer em Brasília. Visitar, durante
uma semana, as cidades do norte de Minas, como Montes
Claros, Janaúba, Joaquim Felício, Francisco Dumont e Bo
caiúva, que constituem a minha base eleitoral, será um traba
lho honroso para mim, como Deputado. Em conversa que
mantive com o Embaixador da Austrália no Brasil, infor
mou-me S. Ex' que, naquele País, ó sistema parlamentarista
funciona da seguinte forma: o deputado federal dispõe de
uma semana por mês de tempo livre para visitar suas bases
eleitorais. Não sei se V. Exª tinha conhecimento deste fato.
Então, isto nem chega a ser uma novidade no mundo. Outros
países já enfrentaram e resolveram esse problema. Uma sema
na de recesso, para o Deputado, significa um período de traba
lho em que ele comparecerá à região que o elegeu. A sugestão
de V. Exª certamente provocará celeuma e polêmica, mas
acho necessário que o Congresso Nacional enfrente essa reali
dade. Haveria, portanto, três semanas de trabalho nesta Casa,
de segunda a sexta-feira, e uma semana de trabalho junto

às bases. Desta forma, o Deputado desempenharia com muito
mais seriedade o seu papel. Ao traze à baila assunto tão impor
tante, está V. Ex' de parabéns, pois sua proposta visa à melho
ria do funcionamento desta Casa Legislativa.

O SR. RONALDO PERIM - Nobre Deputado Luiz Ta
deu Leite, agradeço a V. Ex' as palavras generosas em relação
à minha pessoa. O aparte de V. Ex' ficará agregado ao meu
modesto pronunciamento.

Prossigo, Sr. Presidente,
Se avaliarmos a atuação do Presidente Fernando Collor

de Mello, que se elegeu defendendo a bandeira dos descami
sados e dos pés-descalços, veremos que, nestes quinze meses
de seu governo, S. Ex' não vem mostrando a menor disposição
de promover real mudança nas condições de vida da grande
maioria dos brasileiros. Promoveu, isto sim, a maior recessão
econômica e o maior arrocho salarial da história do País,
conforme indicam os próprios dados oficiais.

Precisamos realmente, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Depu
tados, de uma melhor e mais eficiente distribuição da renda
e da riqueza no nosso País. O Governo não pode ficar indife
rente à questão de que muito poucos percebem considerável
fatia da renda nacional, enquanto a grande maioria se vê
obrigada a ter de repartir o pouco que lhe resta. Falta aqui,
claramente, vontade política e compromisso com o social.

Além disso, nossos recursos orçamentários não estão sen
do distribuídos de maneira satisfatória. As áreas que deveriam
ter prioridade, como saúde, educação e saneamento básico,
parecem não ter quase importância para um governo que
até agora não mostrou um plano concreto de atuação e se
preocupa em demasia com sua imagem. Os estados e municí
pios não têm, por parte do Governo Federal, os recursos
necessários para desenvolverem seus projetos. O Sistema Tri
butário Nacional, confuso. excessivamente burocratizado, às
vezes dúbio quanto ao fato gerador e ao real benefício social,
precisa de revisão urgente e corajosa. De um lado, precisamos
reduzir o número de tributos e, de outro, diminuir a carga
tributária para possibilitar a imediata retomada do desenvol
vimento.

Sr. Presidente, SrlS e Srs. Deputados, permito-me agora
trazer ao conhecimento deste plenário a situação em que se
encontra uma região que já experimentou um ritmo de desen
volvimento invejável e que hoje se debate com problemas
de toda ordem. Refiro-me à região do Vale do Rio Doce.
O padrão de desenvolvimento ali adotado resultou numa qua
se catástrofe ecológica. a par do que acontece na maioria
das regiões brasileiras. O tradicional ciclo extrativo de madei
ras e minerais, dando lugar a uma pecuária extensiva, por
si já predatória, esbarra hoje nos efeitos de uma industria
lização precária e irresponsável, com a morte iminente do
rio Doce. As terras férteis que compunham a bacia do rio
Doce, vítimas do desmatamento indiscriminado de sua flores
ta, que, pela heterogeneidade de espécies vegetais, já fora
comparada à Amazônia, foram substituídas por pastagens,
que mostram desgastes significativos pelo empobrecimento
do solo. A contaminação do rio, além de significar drástica
redução de fonte alimentar essencial às populações locais,
faz proliferar na região endemias como hepatite, febre tifóide,
gastroenterite, giardíase e amebíase. Diagnóstico recente
constatou a presença de colônias de coliformes fecais cem
vezes maiores que o máximo permitido pela legislação, colo
cando a bacia do rio Doce como a mais endemica em esquistos
somose do País.
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Ouço, com prazer, o nobre Deputado Getúlio Neiva.

O Sr. Getúlio Neiva - Deputado Ronaldo Perim, gostaria
de cumprimentar V. Ex' de maneira bastante efusiva pelo
seu pronunciamento. E, sobretudo, lembrar aos nossos pares
desta Casa que esse deputado que agora nos honra, estreando
na tribuna da Câmara dos Deputados, é um homem do Execu
tivo. Foi Vice-Prefeito de Governador Valadares e Presidente
do Semovi, Serviço Municipal de Obras e Viação desse pro
gressista Município de Minas Gerais. Logo depois, Prefeito
eleito, realizou uma obra administrativa das mais grandiosas,
transformando a estrutura urbana daquela cidade. Nós, de
Teófilo Otoni, que somos seus vizinhos, pudemos acompanhar
passo a passo, às vezes todas as semanas, o seu trabalho.
Aprendemos com o Prefeito de Governador Valadares como
fazer melhores e mais baratas as obras públicas. Temos grande
satisfação e muita felicidade de, neste instante, assistir a este
pronunciamento, em que V. Ex' faz uma análise da situação
nacional. V. Ex' menciona a devastação criminosa ocorrida
no Vale do Rio Doce, que trouxe danos irreparáveis àquela
região, tomando aquela terra dadivosa quase estéril. Quando
visitamos Governador Valadares, ao passarmos pela BR-116,
na direção de Teófilo Otoni, verificamos que a paisagem ali
é desoladora. Existem apenas alguns animais aqui e ali, porque
já não há mais pastagens: Os terrenos estão sendo destruídos
pela erosão, e o Governo não realiza qualquer trabalho para
evitá-la. Agora, V. Ex' nos revela que há estudos, feitos con
juntamente com entidades oficiais da França, buscando a sal
vação do rio Doce - que, se antes era navegável, hoje apre
senta uma lâmina d'água de apenas 90 cms. Cumprimentamos
o povo de Governador Valadares, que soube escolher V. Ex'
para representá-lo tão bem nesta Casa. Parabéns, nobre Depu
tado Ronaldo Perim.

O SR. RONALDO PERIM - Agradeço ao competente
ex-Prefeito de Teófilo Otoni mais esta expressão de compa
nheirismo, de solidariedade e de amizade. O aparte de V.
Ex' enriquece este pronunciamento.

Concluo, Sr. Presidente.
A agonia do rio Doce pode ser também traduzida na

redução de sua profundidade média de três metros para apenas
noventa centímetros nos últimos anos. Com uma área de apro
ximadamente 83,5 mil quilômetros quadrados, reúne uma po
pulação de 3,5 milhões de habitantes, que vê com esperança
o convênio realizado entre o Departamento Nacional de
Águas e Energia Elétrica (DNAEE) e o Ministério do Meio
Ambiente da França, pelo qual se começou a desenvolver
um projeto piloto de gerenciamento da bacia, baseado no
princípio do "poluidor pagador" já empregado naquele País.

Por fim, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, cabe lem
brar, como advertência para todos nós, que, se não traba
lharmos firmemente na constante melhora da condição de
vida do nosso povo, estaremos longe de alcançar o estágio
de desenvolvimento pretendido e fundamental para a evolução
do homem brasileiro.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Melo) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Elísio Curvo.

O SR. ELíSIO CURVO (Bloco - MS. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Go
verno do inclito Presidente Fernando Collor tem envidado
todos os esforços para colocaI;" o Brasil nos trilhos do desenvol-

vimento, restaurando as nossas finanças e combatendo tenaz
mente o monstro da inflação.

Os erros, os desacertos e o endividamento vêm de anta
nho e não se pode resolver tudo de imediato. É tão grande
o flagelo que assola o nosso País, que mesmo através do
cumprimento das leis não podemos colocar tudo na norma
lidade desejada por todos nós. Como seria fácil administrar
por leis. Por exemplo: uma lei diria que a partir de hoje
todos os enfermos passam a ser sãos, todos os pobres a serem
ricos, todos os soldados a generais, e assim sucessivamente.
Mas, infelizmente, isso é impossível.

Precisamos trabalhar, produzir para podermos honrar os
compromissos e as dívidas assumidas no passado. O Governo
atual do Presidente Collor tem sabido administrar com firmeza
e capacidade, o endividamento que recebeu dos Governos
anteriores. Tenho certeza de que o empenho do Presidente
Collor é no sentido de solidificar a nossa economia, restau
rando-a, como fez o Ministro Joaquim Murtinho, no Governo
do Presidente Campos Salles. Somente após aniquilada a infla
ção e restaurada a nossa economia é que teremos um Brasil
progressista.

E, daqui, eu quero render minhas homenagens ao Presi
dente Fernando Collor, pois, mesmo tomando medidas anti
populares, não recuou, não se acovardou, porque tem certeza
de que muito em breve teremos um Brasil sem recessão, sem
inflação, rico, produtivo e desenvolvido. Tanto isto é verdade
que o jornal O Globo, de hoje, traz em manchete o seguinte:
"Empresários otimistas confiam na volta do crescimento eco
nômico."

Tantas críticas têm-se feito contra o nosso Presidente
Collor, mas num futuro muito próximo, tenho certeza, os
próprios críticos saberão reconhecer os seus equívocos. A
crítica só é válida quando vem capeada de soluções, porque
quem tem o poder da crítica, deve e tem que ter a solução
para dar.

Eu, como todos os demais, sabemos que para pagar a
nossa dívida temos que produzir, não conheço outra fórmula.
Tanto assim é, que no mês de abril, apresentei um projeto
de lei pertinente ao assunto, e para minha surpresa, na Gazeta
Mercantil do dia quatro do corrente, li um comentário sobre
meu projeto de lei, assinado pelo ex-Procurador Geral de
Economia, Dr. Cid Heráclito Queiroz, que em certa parte
diz:

"Coube, porém, ao ilustre Deputado Elísio Curvo, elei
to pelo PRN de Mato Grosso do Sul, apresentar, sob
forma de projeto de lei (n9 517, de 1991) uma proposição
extremamente original e criativa, que certamente mere
cerá a atenção de nossas autoridades governamentais.
O projeto objetiva instituir um programa especial para
redução da dívida externa brasileira, com várias vanta
gens: l' não afeta as nossas reservas cambiais; 2' não
gera expansão monetária; 3' não transfere, para o exte
rior, participações societárias em empresas nacionais; 4'
não interfere com o mercado interno; 5' não se insere
no sistema de exportações; 6' gera empregos. Afora tudo
isso, permite a imediata redução da dívida externa. Em
outras palavras, a redução da dívida externa será o tema
inicial do programa. Enfim, um verdadeiro "ovo de co
lombo".

Na situação em que se encontra o nosso País, já não
podemos fazer investimentos para obter resultados a longo
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prazo. Temos que dar prioridade as verdadeiras prioridades
que tenham resultados e retornos imediatos.

Como é o caso das possibílídades que oferece a minha
região, Corumbá-Ladário, no Mato Grosso do Sul. Corumbá
Ladário, por sua localização geográfica e por terem uma das
maiores reservas de minério de ferro e de manganês do mundo,
oferecem a qualquer investidor possibilidades rentáveis que
talvez nenhuma outra possa oferecer. A região Corumbá
Ladário está ligada diretamente ao Atlântico Sul pelos rios
Paraguai-Paraná, ao porto de Santos pela Estrada de Ferro
Noroeste do Brasil e pela BR-262 chega-se ao porto de Vitória.
As reservas de minério de ferro e de manganês da região
Corumbá-Ladário superam, respectivamente, trinta bilhões
de toneladas e duzentos milhões de toneladas. Somando a
tudo isto, existem também, nesta região, reservas incomen
suráveis de calcário e quartzo. Espera-se que o gás da Bolívia,
pelo convênio firmado entre Brasil e Bolívia, deva chegar
a Corumbá-Ladário no ano de 1993. O gasoduto transportará
desde Santa Cruz de La Sierra até Corumbá seis milhões
de metros cúbicos por dia; e três milhões de metros cúbicos
irão para uma termo-usina movida a gás, na fronteira com
Corumbá, Puerto Suarez-Bolívia, para produzir 500 megawtts,
e o restante, três milhões de metros cúbicos, serão usados
em indústrias siderúrgicas de ferro esponja. Com todos estes
ínsumos, a região de Corumbá-Ladário será um paraíso side
rúrgico, será um novo Japão siderúrgico.

Daqui, desta tribuna, peço às autoridades, peço aos diri
gentes deste País que ajudem o desenvolvimento da minha
região, pois, assim sendo, tenho certeza de que em pouco
tempo devolveremos, multiplicados, todos os investimentos
ali realizados.

Corumbá é considerada a Capital do Pantanal e as indús
trias que vierem ali se instalar serão previamente analisadas
e todas terão que obedecer uma norma rígida antipoluente
e antidestrutiva.

O ilustre Deputado Fábio Feldmann disse:"

O Pantanal é, em primeiro lugar, beleza. É o lugar
por excelência onde a estética gera um valor ecológico
em si. Vendo o Pantanal, é impossível não defendê-lo,
não desejar que ele seja preservado para sempre, para
que todas as gerações futuras possam contemplá-lo e en
tender pela via da sensibilidade o papel do equilíbrio
da natureza no equilíbrio do próprio ser humano".

O amanhecer e o entardecer no Pantanal é um espetáculo
colorido. O contraste com as cores das aves, faz que tudo
se transforme em cores e só causando inveja a qualquer arco
íris.

Dizia o escritor francês Jules Michelet: "O homem não
poderá viver sem as aves, mas elas viveram e podem viver
perfeitamente sem o homem".

Já dizia também o escritor português Alexandre Hercu
lano: "Quanto mais conheço os homens, mais estimo os ani
mais".

O naturalista inglês Charles Darwin disse: "A compaixão
para com os animais é das mais nobres virtudes da natureza
humana".

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Getúlio Neiva.

O Sr. Getúlio Neiva - DeputadoElísio Curvo, nos poucos
meses que tivemos a felicidade de conhecê-lo, passamos a
reconhecer em V. Ex' a maior autoridade nos assuntos do
Pantanal e do interior do nosso País. Lamentamos profunda
mente que vozes como a de V. Ex' não sejam ouvidas em

todo o Brasil ao longo dos tempos, mas temos a esperança
de que doravante o Governo do Presidente Fernando Collor
de Mello possa ouvi-lo é encaminhar as soluções que V. Ex'
propõe com tanta propriedade e conhecimento de causa. Em
verdade, nobre Deputado Elísio Curvo, o Brasil necessita
de homens determinados como V. Ex', que abandonou suas
empresas, deixou os interesses particulares nas mãos dos filhos
para começar, já com a família acomodada, uma vida nova,
diferente, entregando-se de corpo e alma à luta em defesa
da sua região. Conheço de perto o seu projeto, a sua idéia
magnífica de se criar neste País o primeiro estado ecológico,
e o do Pantanal. Desde já, Deputado Elísio Curvo, quero
dizer-lhe que V. Ex' terá o meu apoio, o meu apreço e, sobre
tudo, o meu trabalho de divulgação a respeito da implantação
do Estado ecológico do Pantanal. Cumprimento seu Estado,
Mato Grosso do Sul, por tê-lo enviado a esta Casa para convi
ver conosco, e também V. Ex'

O SR. ELÍSIO CURVO - Nobre Deputado Getúlio Nei
va, as suas palavras me sensibilizam e realmente me estimulam
para que eu siga nesta luta, que, sei, é a de todos nós, brasi
leiros.

Concedo o aparte ao nobre Deputado Nelson trad.

O Sr. Nelson Trad - Deputado Elísio Curvo, apenas
na aparência de um momento silencioso, esta paz de cemitério
que sempre encontramos na agonia de uma segunda-feira nes
te plenário justificaria, de plano, o lamento de quem ouve
a afirmação de uma tese como a de V. Ex', num momento
desolado como este final de tarde. Tenho absoluta certeza
de que a presença de V. Ex' na tribuna, com discurso susten
tado em favor da economia do Mato Grosso do Sul, com
a projeção que V. Ex' tem como grande Parlamentar e, antes,
como dinâmico empresário, há de vibrar, há de sacudir, há
de acordar muitos dos nossos irmãos brasileiros, principal
mente aqueles que, com responsabilidade e liderança, têm
a obrigação de gerir os negócios do nosso Estado. Sei que
V. Ex' já tem produzido neste Parlamento engenhosas idéias,
e principalmente que o discurso de V. Ex' poderá, de forma
decisiva, impor aos governantes de Mato Grosso do Sul a
linha para que possamos realizar aquilo que hoje é apenas
idéia e amanhã será materialidade de um progresso que ansia
mos para a nossa região. Quero cumprimentá-lo e dizer que
o meu aparte, antes de homenageá-lo, homenageia seu estado,
que vê na sua atuação e no seu trabalho a dignidade e o
respeito daqueles que querem o bem do Brasil.

O SR. ELÍSIO CURVO - Muito obrigado, ilustre Depu
tado Nelson Trad. V. Ex' diz o meu Estado, que é também
o seu. A glória do Estado de Mato Grosso do Sul pertence
a todos, e V. Ex' é um dos que mais têm lutado pelo nosso
Mato Grosso do Sul.

Faço aqui um parêntese para explicar um caso que se
passa no meu Pantanal. Numa lagoa, onde estão vários jaca
rés, se um deles vê chegar um cavalo sem a montura, perma
nece onde está, se um jacaré vê o cavalo com a montura
em cima, já começa a se mexer, querendo fugir; por~m, se
vê o homem em cima do cavalo, foge, porque sabe que o
pior animal que lá existe é o homem.

Conhecendo como eu conheço o meu Pantanal, o maior
santuário ecológico de águas doces do mundo, peço a todos:
vamos nos unir e preservá-lo, pois é um templo que pertence
a toda a humanidade.

Para terminar, vou plagear o pintor e sábio italiano, Leo
nardo da Vincí que disse:
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"Chegará o dia em que o homem conhecerá o íntimo
dos animais. Nesse dia, um crime contra um animal será
considerado um crime contra a própria humanidade".

Durante o discurso do Sr. Elísio Curvo, o Sr. Osvaldo
Melo, § 29, do artigo 18, do Regimento Interno, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Paes
Landim, § 29, do artigo 18, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Paes Landim) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Aldo Rebelo.

O SR. ALDO REBELO (PC do B - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a semana que
antecedeu a visita do Presidente Fernando Collor de Mello
aos Estados Unidos propiciou a esta Casa um ambiente da
mais profunda disputa política sobre a pauta preparada pela
assessoria do Presidente brasileiro para discussão com o man
datário norte-americano.

Os jornais trataram imediatamente de elencar os pontos
de discórdia entre os supostos interesses nacionais e os norte-a
mericanos. Leio aqui uma dessas listas, se não a mais com
pleta, pelo menos a mais bem organizada.

Diz o jornal O Estado de S. Paulo, de 16 de junho último,
que a lista de divergências inclui o acordo militar, através
do qual os Estados Unidos se propõem a renovar uma parceria
militar com o Governo brasileiro. Este assunto é do conheci
mento de todos e tem a oposição de vários partidos com
assento nesta Casa e também a oposição já manifestada de
autoridades militares do nosso País.

O outro ponto inclui as armas nucleares. O Governo
americano insiste em que o Brasil subscreva o Acordo de
Não-Proliferação de armas nucleares.

Outro item diz respeito à informática, em discussão na
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá
tica da Casa, através do substitutivo do ilustre Deputado do
PMDB de Santa Catarina, Luiz Henrique.

Há também a discórdia sobre as patentes farmacêuticas.
O Governo norte-americano exige o reconhecimento total,
completo e imediato por parte do Governo brasileiro das pa
tentes farmacêuticas, entre outras, dos Estados Unidos. .

A outra questão é a dívida externa, também em discussão
no Senado, obstruído tal acordo por iniciativa elogiável dos
nobres Senadores Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, e
Ruy Bacelar, do PMDB da Bahia.

Essa lista, Sr. Presidente, integra o que chamaríamos
de ponto de disputa, iniciado pelo Governo norte-americano.
Do ponto de vista do interesse nacional restaria a questão
dos calçados, do suco de laranja, do fumo, do frango conge
lado e do aço, todos esses produtos absolutamente sobreta
xados pelo Governo dos Estados Unidos.

No entanto, o que chamou mais a atenção nos breves
dias que antecederam à visita do Presidente Fernando Collor
aos Estados Unidos da América - e assunto sobre o qual
gostaria de tecer o comentário que o tempo permite nesta
tarde de hoje - diz respeito à tentativa do Governo, inclusive
com a cumplicidade de setores desta Casa, de revogar a
lei de informática, aprovada pelo Congresso Nacional em
1984, com um único voto contrário, o do então Senador do
PDS do Mato Grosso, Roberto Campos.

A grande imprensa nacional desencadeia uma verdadeira
ofensiva. Editoriais quilométricos dos jornalões. da imprensa
conservadora e de suas revistas atacam por terra, por mar

e ar a reserva de mercado e a proteção à indústria da informá
tica nacional.

Gostaríamos, SI. Presidente, de refutar e questionar a
autoridade política e moral dos jornalões a serviço do capital
estrangeiro para atacar a reserva de mercado no nosso País.
Em primeiro lugar, porque esses próprios jornais se benefi
ciam de uma reserva de mercado que jamais contestaram,
que jamais colocaram em questão.

Gostaria de ler para V. Ex' e para quem nos possa
dispensar da atenção, o art. 222 da Constituição Federal, que
diz:

Art. 222. A propriedade de empresa jornalística e
de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa
de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos,
nos quais caberá a responsabilidade por sua administração
e orientação intelectual.

§. 1? É vedada a participação de pessoa jurídica no
capital social de empresa jornalística ou de radiodifusão,
exceto a de partido político e de sociedade cujo capital
pertença exclusiva e nominalmente a brasileiros.

Sr. Presidente, o Partido Comunista do Brasil defendeu
e continua defendendo a justeza do art. 222 da Constituição
Federal, embora beneficie o verdadeiro cartório que se encon
tra nas mãos da família Marinho e da família Mesquita.

Esses cartórios da imprensa nacional são beneficiados
por esse artigo da Constituição. NQ entanto, em coerência
com a defesa dos interesses nacionais, o Partido Comunista
do Brasil e os partidos progressistas com assento nesta Casa
jamais questionaram a família proprietária do jornal O Estado
de S. Paulo, a quem antigamente chamavam Família busca-pé
e que se aproveitou inclusive da intervenção de Getúlio Vargas
para tirar aquele jornal conservador do pantanal em que se
encontrava, ou se os Civita, que vieram da Itália ou da Argen
tina montaram aqui um império que se espalha por muitos
continentes nos dias de hoje, se beneficiam do art. 222. Nada
temos a contestar. O que não admitimos é a hipocrisia, a
pouca vergonha de beneficiários do texto da Constituição que
querem rasgar cinicamente o referido texto, dizendo que não
concordam com a proteção de cartórios, quando, na verdade,
estão a serviço dos mesmos. Existe cartório maior do que
a IBM? Será que a Cobra, Computadores Brasileiros, significa
concorrência para a IBM? Quando dizem que não, querem
o protecionismo no mercado brasileiro, querem o protecio
nismo para os oligopólios da indústria de computadores de
todo o mundo.

Editorial da revista Veja, desta semana, diz que, erp
1975, se começou a criar o confuso arcabouço jurídico feito
de restrições a empresas estrangeiras e de fartos subsídios
às empresas nacionais.

Mas quem é essa imprensa para falar de subsídios, Sr.
Presidente? Vimos a posição do Deputado Roberto Cardoso
Alves, que teve á iniciativa de apresentar projeto de lei aca
bando com o subsídio do papel aos oligopólios da imprensa.
O projeto recebeu parecer pela inadimissibilidade. Sabemos

que essa imprensa tem papel subsidiado pelo povo, pela
Nação brasileira. A Constituição pode garantir subsídio aos
jornais conservadores que chamamos partidos de esquerda
de oligarquia a serviço dos complexos industrial, militar e
de informática.

E a indústria de computação, que pode assegurar o nosso
desenvolvimento autônomo, por que não pode ter subsídio?
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É muito cinismo e muito hipocrisia. InfeIizmente, é desta
forma que boa parte da imprensa se faz neste País.

Quero aqui refutar argumentos de setores progressistas.
Tenho visto com grande espanto, deputados como o ilustre
Líder do PSDB, José Serra, levantarem-se contra o substi
tutivo do Deputado Luiz Henrique, a pretexto de que a reserva
de mercado é coisa do passado.

Como os Estados Unidos construíram suas indústrias,
inclusive a de computadores? Em primeiro lugar, prepara
ram-se para fazer valer a sua supremacia militar. Contam-se
às dezenas de bilhões de dólares o subsídio do Tesouro norte-a
mericano à indústria de computadores nos Estados UIÍidos.
Se não fossem as compras do Governo, essa indústria não
sairia de sua origem, não sairia de um projeto. No Japão
e na França aconteceu a mesma coisa. O que a lei de informá
tica brasileira fez foi nada mais nada menos do que copiar
o que realizaram os Estados Unidos, a França, o Japão e
a Alemanha. Em primeiro lugar, subsidiar essa indústria nas
cente e, em segundo, garantir que o Estado fosse um compra
dor importante para que ela pudesse se desenvolver.

Tenho em mãos o relatório do Banco Interamericano
de Desenvolvimento, de 1988, na parte especial referente à
ciência e tecnologia.

O relatório do Banco Mundial, testemunho insuspeito,
porque não parte de um militante nem de deputado do Partido
Comunista do Brasil ou de uma organização esquerdista, na
cionalista ou posicionista, com assento nesta Casa, diz:

"Sem dúvida a aquisição regional mais importante nes
se campo ocorreu no Brasil, pois que adotou uma política
coerente, um apoio a setor nacional da indústria de com
putação, reservando o segmento do mercado que conside
rava apropriado para a iniciativa e no qual não existia
maior concorrência das multinacionais. Essa política ini
cialmente limitada à reserva de minicomputadores para
a indústria nacional, mas estendendo-se mais explicita
mente ao micPJ foi articulada na prática de maneira bas
tante orgânica pela intervenção de diversos agentes do
Governo. E recebeu ~ambém firme apoio do setor empre
sarial e da opinião pública em geral. Uma das caracte
rísticas mais importantes da política nesta matéria é a
ênfase dada à aquisIção de capacidade de elaborar proje
tos e de levar a cabQ outros melhoramentos tecnológicos
nas empresas de propriedade nacional.

É o que diz o relatório do Banco Interamericano de De
senvolvimento para acrescentar:

"Segundo as recomendações mais simplistas e extre
mas, a solução dos diversos problemas da política, inclu
sive de atraso tecnológico por ele provocado, estariam
em cooperar implicitamente, sem nenhum controle com
as companhias multinacionais."

O próprio Banco Interamericano de Desenvolvimento
qualifica essa saída - à qual "e juntam hoje inclusive Depu
tados como José Serra - de simplista e extremada.

E ainda sobre o relatório do Banco Interamericano de
Desenvolvimento, na página 192, temos um quadro compa-
rativo para 1987: ..

"Enquanto o valor bruto da produção da indú~tria de
computadores no Brasil era de três bilhões de dólares
·em 1987, a Argentina, que não seguiu uma política de
reserva de mercado, faturava parcos quatrocentos mi-

lhões de dólares. E o México também, que não seguia
a política de reserva de mercado, faturava quinhentos
milhões de dólares. Enquanto o Brasil empregava, naque
le período, em todas as empresas, um total de 34 mil
pessoas de nível superior, o México empregava dois mil
e a Argentina três mil."

É justamente de olho no nosso mercado que as mu1tina
cionais e a imprensa conservadora, que sempre se colocou
a serviço delas, se erguem neste momento. É preciso que
esta Casa também erga sua voz, e o Congresso Nacional não
deixe que se aniquile a possibilidade da afirmação do nosso
País enquanto nação independente. As multinacionais querem
faturar os bilhões de dólares que o mercado brasileiro já ofere
ce. As estatísticas falsificadas da revista Veja desta semana
não nos podem iludir quando comparam - em sua matéria
de capa - o atraso da indústria de computadores do Brasil
com o Japão, com a Alemanha, com a França e com os Estados
Unidos.

É claro que estamos mais atrasados que esses pafses,
não só pelas forças conservadoras entreguistas que se opuse
ram a uma política de reserva de mercado com mais antece
dência, como, inclusive, pelos editoriais das famílias Mesquita,
Civita, Marinho e outros entreguistas, que se aproveitam do
Estado, mas não querem que o povo se aproveite da sua
riqueza e daquilo que produz. Essa a verdadeira razão. Por
que não nos comparam com as outras nações dependentes? .
Por que não citam os dados do Banco Interamericano de
Desenvolvimento, que nos compara com a Argentina e o Mé
xico, hoje com suas economias tuteladas pelo FMI? O que
elogiam é justamente o que faz o México e a Argentina,
que prestam contas dos ,seus gastos primeiro ao Fundo Mone
tário Internacional, depois aos seus Congressos e às suas insti
tuições soberanas.

Concedo, com prazer, o apilrte ao nobre Deputado Re
.nildo Calheiros.

O Sr. Renildo Calheiros - Deputado Aldo Rebelo, V.
Ex\ como de costume, traz à Casa matéria de fundamental
importância para o Brasil que, se mal resolvida, poderá com
prometer significativamente o futuro da Nação brasileira e
até os destinos do Brasil como país independente, que perten
ça realmente ao povo brasileiro. Sabemos que na imprensa
brasileira, no Congresso Nacional e em vários setoreS'da nossa
sociedade existem aqueles que são pagos - e a preço de
ouro - para defenderem em nosso próprio País os interesses
das multinacionais e dos grandes grupos econômicos. E para
isso contam com muitas das páginas dos principais jornais
do País e também das nossas principais revistas. É vergonhoso
o ataque que tem recebido, nesta Casa, o relatório apresen
tado pelo Deputado Luiz Henrique na Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática. Por trás desse ata:
que - como bem expressa V. Ex~ na tribuna desta Casa
na tarde de hoje - estão os interesses das grandes mu1tina
cionais da área de informática. Isso nos traz à memória uma
história que consta em todos os manuais de economia, trans
mitida e ensinada.nas universidades nos cursos de economia
sobre a velha Teoria de Ricardo. Mostrava que a Inglaterra
era um país vocacionado para o desenvolvimento da indústria
e deveria investir no desenvolvimento industrial, enquanto
Portugal era vocacionado para a pesca, para a vinicultura.
Deveria, portanto, tratar de desenvolver suas potencialidades
e deixar os investimentos na indústria para a Inglaterra. O
resultado, todos conhecemos. A Inglaterra é um dos países
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mais desenvolvidos industrialmente no mundo, que domina
as tecnologias mais avançadas. Enquanto isso, nossos irmãos
portugueses continuam pescando seu bacalhau e amassando
as uvas com os pés para fabricar seus vinhos, constituindo-se
em ull). dos países mais atrasados de todo o continente euro
peu. E, portanto, Deputado Aldo Rebelo, de fundamental
importância para o desenvolvimento do Brasil como nação
independente um investimento maciço em ciência e em tecno
logia. Faz-se indispensável que a nascente indústria na área
de informática no Brasil possa prosperar. Para isso é necessário
não apenas manter a reserva de mercado, mas que o Governo
tenha uma política realmente de incentivo a essa indústria,
que lhe possibilite desenvolver-se para tirar o Brasil do atraso
tecnológico em que se encontra no atual momento. Agradeço
ter-me concedido este aparte e trago minha solidariedade ao
pronunciamento que, com muita firmeza e coragem, V. Ex~

faz na tarde de hoje.

O SR. ALDO REBELO - Agradeço a V. ex~ o aparte,
Deputado Renildo Calheiros.

A propósito da ascensão da Inglaterra como potência
industrial e do declínio de Portugal como potência marítima,
gostaria de ler o seguinte:

"Em 5 de janeiro de 1785 a Rainha de Portugal, D~

Maria I, apelidada, "A Louca", fez decretar o seguinte:
"Eu, a rainha (...) hei por bem ordenar que todas

as fábricas, manufaturas ou teares de galões, de tecidos,
ou de bordados de ouro e prata; de veludos, brilhantes,
cetins, tafetás, ou de qualquer outra qualidade de seda;
de belbutes, chitas, bombazinas, fustões, ou de qualquer
outra qualidade de fazenda de algodão ou de linho, branca
ou de cores; e de panos, baetas, droguetes, saetas, ou
de outra qualquer qualidade de tecidos de lã (...) sejam
extintas e abolidas em qualquer parte onde se acharem
nos meus domínios do Brasil."

A indústria têxtil no Brasil foi extinta no início do século
XVIII, por ordens de D~ Maria I, "A Louca" , como exigência
dos acordos comerciais com a Inglaterra. Os séculos passaram
e, hoje, o imperador da grande nação do norte, depois de
estabelecer a hegemonia militar sobre o nosso planeta, Sr.
George Bush-aquem poderíamos também, sem muito medo
de errar, acrescentar, como no caso de D~ Maria I, o epíteto
de "O Louco" - tem agora no Brasil um novo D. Luís de
Vasconcelos, o Vice-Rei encarregado, no século XVIII, de
executar as ordemde D~Maria I. Agora é o Presidente Fernan
do Collor quem de, maneira subserviente que não condiz
com sua condição de Chefe de Estado, vai aos Estados Unidos
se prestar ao papel deprimente de envergonhar a nossa condi
ção de brasileiros e particularmente de patriotas.

Vejam, Sr. Presidente Paes Landim, nobres Deputados,
o que diz a revista Veja desta semana:

Na semana passada, os assessores de Collor estavam
convencidos de que o Presidente poderá fazer uma boa
surpresa aos americanos. Há vários meses se arrasta uma
concorrência para o lançamento de um satélite brasileiro.
A disputa reúne uma empresa estatal soviética, a Glav
kosmos, e a Orbital, americana, Nos ministérios militares
existe a preferência pela Glavkosmos, que envolve um
contrato de 35 milhões de dólares e a transferência de
tecnologia espacial para as indústrias brasileiras. Na área
civil, considera-se a transferência de tecnologia uma gran
de bobagem, pois o País não teria como construir foguetes

de porte nas próximas décadas, e encara-se a prõposta
da Orbital, fixada em 10 milhões de dólares, como a
mais adequada, além de mais barata. Na semana passada
um assessor de presidente disse à Veja que o resultado
da concorrência já é conhecido, mas Collor resolveu
anunciá-lo nos Estados Unidos. O vitorioso seria a Orbi
tal, que tem como parceiro nesse investimento o grupo
Monteiro Aranha. O grupo Monteiro Aranha, como se
sabe, pertence à família de Lilibeth de Carvalho, primeira
mulher do Presidente.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, além de caracterizar um
acinte ao povo brasileiro, que não recebe a divulgação da
concorrência em primeira mão, o Presidente vai divulgar a
concorrência nos Estados Unidos. É o D. Luís de Vasconcelos
levando a D. Maria, "A Louca", o resultdo do seu trabalho

.na Colônia. Em segundo lugar, Sr. Presidente, Srs. Depu
tados, isso tem cheiro de negociata, quer tenha acontecido,
quer não tenha acontecido, porque justamente a empresa nor
te-americana é associada a uma empresa cujos proprietários,
ou acionistas, têm laços familiares com o Presidente da Repú
blica.

O Jornal do Brail, que também se pauta pela subser
viência, estampou na sua edição de domingo um artigo especial
do Embaixador do Estados Unidos em nosso País, Sr. Richard
Melton. Disse o Embaixador que os Estados Unidos acreditam
que o Brasil, em entendimento com a comunidade financeira
internacional, reduzindo sub&tancialmente o protecionismo e
aprovando uma legislação sobre propriedade intelectual, em
conformidade com os acordos internacionais, receberia mais
investimentos estrangeiros.

Sr. Presidente, essas exigências de um funcionário de
governo estrangeiro em nosso País, nós, como Nação sobe
rana, não podemos aceitar. Não tenho conhecimento, porém,
de que o Itamarati ou o Governo brasileiro tenha chamado
às ordens a insolência do representante norte-americano. E
quem são eles para falar em protencionismo? Como se pode
falar em protecionismo quando, às vésperas da visita do Presi
dente brasileiro aos Estados Unidos, o Departamnto de Co
mércio dos Estados Unidos resolve aplicar uma taxa superior
a 90%, em média, nas compras de liga de silício, um dos
pril,lcipais insumos na fabricação do alumínio, feitas ao Brasil?
São 91 % de sobretaxa a um produto brasileiro importado
pelos norte-americanos.

O SR. PRESIDENTE (Paes Landim) - Lembro ao nobre
orador que dispõe de dois minutos para a conclusão do seu
discurso.

O SR. ALDO REBELO - Sr. Preside~te, em função
da importância do tema de que trato, que está, inclusive,
em debate nesta Casa, gostaria de contar com a liberalidade
e a generosidade tão conhecida de V. Ex' para que pudesse
concluir o meu pronunciamento.

Há ainda o caso do suco de laranja sobretaxado em 49%.
Também recebem sobretaxa os calçados e o fumo. Então,
como é que um estado protencinista, com vocação de império,
como os Estados Unidos, pode insinuar que o nosso País,
que representa tão pouco no comércio mundial, é uma ameça
aos interesses norte-americanos? Aliás, o Jornal do Brasil
cita uma fábula: o mundo hoje estaria transformado numa
sala de aula, onde os Estados Unidos desempenhariam uma
função de mestre e o Brasil - sabem V. Ex" de quê? 
de aluno mal comportado. Esta é a fábula que corre nos
meios diplomáticos norte-americanos.
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Isso é intolerável, Sr. Presidente. Não podemos suportar
novamente a tragédia patrocinada por D. Maria, "A Louca";
não podemos deixar que se repita a tragédia de Delmiro Gou
veia, pioneiro da industrialização no Nordeste, massacrado
pela Machine Cottons, que, como se suspeita, teria mandado
assassiná-lo, através da pistolagem de aluguel. E, depois, suas
máquinas foram desativadas e jogadas dentro do rio São Fran
cisco.

Tenho consciência de que a defesa dos interesses nacio
nais não se pode encontrar hoje nas mãos de determinada
parcela do empresariado, que pensa muito mais no lucro fácil,
no quer pode lucrar em associação com a IBM. Mas a reserva
de mercado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, não foi feita
obedecendo-se aos interesses dos empresários da informática.
Sei que nem todos eles concordam com essa visão. Refiro-me
àqueles que defendem a associação e a abertura para o capital
estrangeiro.

Como disse carta vez um Deputado aqui, não podemos
ser mais realistas do que o rei. Mas quem disse que os fabri
cantes de computadores são reis? A reserva de informática
corresponde aos interesses estratégicos da Nação brasileira.
Como exemplo, lembro o que aconteceu com a Argentina,
que havia comprado fragatas da Inglaterra, equipadas com
computadores ingleses. Pois bem. Quando estourou a Guerra
das Malvinas, Argentina teve de deixar as fragatas ancoradas
porque a Inglaterra tinha conhecimento de todos os programas
que dirigiam suas operações navais. A mesma coisa aconteceu
com o Brasil. Compramos fragatas e outros equipamentos
bélicos da Inglaterra que vieram equipados com computadores
ingleses. Que utilidade teriam num conflito se a Inglaterra
passasse os programas ao inimigo? Portanto, a reserva de
mercado para a informática diz respeito à segurança e à defesa
da soberania nacional e ao interesse do povo brasileiro. Quere
mos ter computadores nas escolas, nos hospitais, servindo
à população brasileira. Queremos ter computadores de uso
público, no mesmo nível que tem a França, os Estados Unidos
e a Alemanha. Pretendemos seguir o mesmo caminho que
eles trilharam; ou seja, incentivaram suas indústrias, garan
tiram a presença do Estado, deram dinheiro para que essa
indústria pudesse se desenvolver.

E encerro dizendo o seguinte. Aqueles que têm medo
de defender a reserva de mercado podem escolher; ou defen
dem a reserva de mercado para empresas nacionais - e eu
defendo essa reserva de mercado - ou defendem a reserva
de mercado da IBM ou de outras oligarquias do ramo. E
para quem tem medo de ser protencionista eu coloco a mesma
questão: ou se é protencionista dos interesses nacionais ou
se é protencionista dos interesses da tríade Japão-Europa
Estados Unidos, que querem transformar os países do Ter
ceiro Mundo num Paraguai. Aos nossos irmãos paraguaios
todo o respeito, mas está lá o resultado. De que adiantou
tanta abertura de mercado? Está lá tudo aberto, compra-se
qualquer coisa no paraguai, só que os Paraguai~s não podem
comprar - não têm indústria, não têm salário. E este o nosso
destino, Sr. Presidente? Acredito que não. Acredito que esta
Casa há de resistir a essa política entreguista, perversa, que
confunde, inclusive, os setores progressistas do nosso País.

Sr. Presidente, muito obrigado a V. Ex! pela tolerância
e muito obrigado aos que aqui ficaram durante o meu pronun
ciamento. (Palmas.)

o SR. PRESIDENTE (Paes Landim) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Wilson Moreira.

o SR. WILSON MOREIRA (PSDB - PRo Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!S e Srs. Deputados,
ocupo esta tribuna para falar sobre dois temas que considero
oportunos.

O primeiro está relacionado com a informação do Execu
tivo Federal de que neste ano liberará um trilhão de cruzeiros
para financiamento à agricultura. Este valor, equivalente a
três bilhões de dólares, destina-se a uma atividade extraordina
riamente importante para o País, que recebeu em 1989 cerca
de 12 bilhões de dólares; em 1990, o equivalente a nove e
meio bilhões de dólares. O valor previsto para 1991 é muito
pequeno para um País com uma agricultura descapitalizada
e que, para complementar, em 1991, as próprias necessidades
de produtos alimentares para a sua população, necessita im
portar 7.740 mil toneladas, entre arroz, feijão, milho, soja,
trigo, cevada, carne e leite em pó. Será a maior importação
dos últimos 10 anos, 440% maior do que a feita em 1988
e 130% maior do que a de 1990.

Temo, Sr. Presidente, que essa importância de um trilhão
de cruzeiros venha a ser ainda menos expressiva, considerando
a demora na liberação do valor destinado a cada atividade
agrícola, com o não atendimento, por falta de oportunidade,
de algumas delas e com a perda do poder de troca do valor
do financiamento de algumas outras.

Temo também que esse valor acabe tomando outro des
tino que não o de atender às safras de inverno de 1991 e
de verão de 1991192. Um exemplo desse temor encontra-se
no teor do recente Projeto de Lei n9 6 de 1991. Dos 302,1
bilhões de cruzeiros de recurso ali previstos, o Governo infor
mou que 205,5 bilhões se originarão da emissão e venda de
títulos e 96,6 bilhões de excesso de arrecadação, sendo que
85% se destinarão à complementação de indenizações efetua
das por instituições financeiras, a maioria, ou todas, até 30
de junho de 1990, e 15% a indenizações devidas a partir
daquela data. Creio, então, que, dos 302,1 bilhões de cruzei
ros, apenas esses 15% chegarão à agricultura.

Tenho ainda outra preocupação Sr. Presidente. Quando
os recursos chegarem à agricultura, vão encontrá-Ia endivi
dada, a braços com o pagamento de juros elevadíssimos. O
Governo terá que permitir uma negociação desses débitos,
de modo a não comprometer o fluxo de recursos para o campo
e não desestimular ainda mais o produtor.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Odacir Klein.

O Sr. Odacir Klein - Nobre Deputado Wilson Moreira,
V. Ex! se refere à liberação de recursos mediante autorização
a ser dada pelo Congresso Nacional, para o Governo proceder,
alterando-se a LDO, à emissão de títulos da dívida pÚQIica
federal no valor de 205 bilhões de cruzeiros e à subseqüente
aprovação de projeto de lei ordinária, abrindo créditos adicio
nais no valor aproximadamente de 302 bilhões de cruzeiros.
Manifesta V. Ex! preocupação, que também é minha, no que
diz respeito ao destino desses recursos. Parece-me, nobre De
putado, que nós, oposicionistas, nos empenhamos, no Con
gresso Nacional, mais do que os parlamentares governistas
para que esse projeto fosse votado com rapidez. Conseguimos,
através de uma mobilização feita na Comissão de Agricultura
e Política Rural, a assinatura de todos os líderes partidários
e a boa vontade do Presidente do Senado para que o projeto
fosse incluído na pauta de uma sessão extraordinária, em cará
ter urgente urgentíssimo. E ele só pôde ser aprovado, numa
primeira etapa, naquilo que diz respeito à alteração da LDO,
via apresentação de lei complementar, autorizando a emissão



9810 Terça-feira 18 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Junho de 1991

de títulos, para que, num segundo tempo, seja autorizada
a abertura dos créditos adicionais. Como disse V. Ex~, uma
parte desses recursos é destinada à indenização de instituições
financeiras por pagamentos passados, relativamente ao Proa
gro; e a outra parte à realização de futuros pagamentos ou
ressarcimentos. Só que esses créditos representarão dinheiro
nas mãos das instituições financeiras. E o Governo não terá
mais o argumento de que não há recursos, pois eles existirão
e estarão dentro do cofre. Os títulos serão transformados
em dinheiro, e este terá que se converter em crédito para
as cooperativas que forneceram insumos para a safra de verão
e necessitam agora de subscrição de cotas-parte - principal
mente nos estados do Sul, onde houve a estiagem - para
os associados que se endividaram. Esse volume de numerário
tem de ser direcionado ao custeio da safra de inverno e efetiva
mente repassado à agricultura. Nós, que aqui lutamos para
que o referido projeto fosse votado com rapidez, estaremos
vigilantes e faremos nossa cobrança no sentido de que os
recursos que vão para esse cofre - mesmo os destinados
aos ressarcimentos de gastos do passado, que serão transfor
mados em dinheiro - sejam direcionados à agricultura, para
custeio da safra de inverno e para financimento de cotas-parte
a serem subscritas pelos associados que ficaram com dívidas
nas cooperativas por terem adquirido insumos e ter-se frustra
do a safra de verão. Cumprimento V. Ex~ pelo brilhante pro
nunciamento e pelo grande trabalho que nesta Casa faz, quer
na Comissão de Agricultura e Política Rural, quer no plenário.
Mais uma vez, quero associar-me ao pronunciamento de V.
Ex' nesta Casa.

o SR. WILSON MOREIRA - Muito obrigado, Depu
tado Odacir Klein, membro da Comissão de Agricultura e
Política Rurale um dos lutadores para que a agricultura não
acabe sendo esquecida, não só pelo Governo, mas pelo Con
gresso e pela sociedade brasileira.

Meu caro Presidente, meus caros Deputados, e minhas
caras Deputadas, como membros desta Casa, solicito a V.
Ex~s que fiquemos atentos a tudo o que possa ocorrer com
relação a esse problema, porque realmente podemos ser envol
vidos e o dinheiro não chegar às mãos da agricultura.

Meu segundo tema, Sr. Presidente e caros Parlamentares,
refere-se à carga tributária, à ineficiente e onerosa burocracia
arrecadadora e à não confiável administração dos recursos
arrecadados a' que está sujeita a sociedade brasileira.

Não se constrói a grandeza de um país só com tributação.
É necessário um trabalho sério, confiabilidade por parte do
povo no poder arrecadador e estímulos à participação da socie
dade na busca de seu desenvolvimento.

É simples entender que 50% de tributos sobre uma receita
de cem são menores do que 25% sobre uma de quatrocentos.
Há quatro séculos, Nicolau Maquiavel aconselhou a Lorenzo
de Médici sobriedade na tributação, para que ninguém dei
xasse de ampliar seu comércio com medo dos impostos. Acres
cente-se hoje à preocupação de Maquiavel a má administração
do processo de arrecadação e do uso dos recursos públicos.

Peço a tolerância de V. Ex~s para prestar aqui um depoi
mento: quando prefeito de Londrina, constatando o ocorrido
na gestão que me antecedeu, e analisando à menor distância
o que ocorria nas administrações municipal, estadual e federal
do País, e comecei a refletir sobre como os poderes públicos,
com poucas exceções, administravam mal suas receitas. Fiquei
tão decepcionado que convidado posteriormente, em oportu
nidades diferentes, para ocupar a chefia da Secretaria de Esta-

do das Finanças do Paraná, agradeci o convite e manifestei
ao meu governador o medo de que, a partir de determinado
momento eu, que sempre procurei cumprir rigorosamente mi
nhas obrigações, pudesse tornar-me um rebelde fiscal, por
não achar justo cobrar o esforço e até o sacrifício do contri
buinte e do consumidor e usasse incorretamente os recursos
assim arrecadados ou até permitisse que caíssem na lama da
corrupção.

A carga tributária com que União, estados e municípios
oneram o contribuinte é representada por 57 impostos, taxas
e contribuições, abocanhando 40% a 60% do faturamento
das empresas, não importando a saúde das mesmas. Alguns
desses tributos são até cobrados antecipadamente ao recebi
mento, pela entidade, do faturamento correspondente.

Nos cálculos do Governo, a sonegação chega a 40% da
renda bruta. Temo que isto continue ocorrendo. Enquanto
permanecerem as altas taxas de contribuição, e o Governo
não alcançar a confiabilidade necessária e até desejada pelo
povo brasileiro, teremos o desestímulo ao investimento e à
produção; teremos o estímulo à economia subterrânea e à
expatriação de recursos.

Além das elevadas taxas, temos visto os desvios, como
o escândalo da Previdência e notícias de muitos outros, além
da má administração dos recursos não desviados.

Mas não fica nisso. O sistema arrecadador está desprepa
rado. A estrutura burocrática cresceu muito, atendendo a
compromissos políticos e eleitorais, deixando em segundo pla
no os aspectos administrativos. Exemplo disso se vê na agenda
tributária da Receita Federal para este mês de junho de 1991,
onde se observa que, para cada contribuinte, cada tributo,
cada atividade e cada vencimento - é há vencimentos todos
os dias úteis - há necessidade de um DARF (Documento
de Arrecadação da Receita Federal). Esse volume acarreta
o processamento de sessenta milhões de DARF/ano, ao custo
de 10 BTN cada um (ver Portaria Ministerial n9 223), represen
tando para os cofres públicos uma despesas de 75 a 80 bilhões
de cruzeiros/ano.

Mas não fica só nessa despesa. Há ainda as DCTF (Decla
rações de Contribuições e Tributos Federais), mensais, dos
contribuintes, que cada contribuinte tem de elaborar e que
a seguir são processadas pela Receita.

Há também os outros custos para o próprio contribuinte
e para a rede bancária, que tem de destinar recursos materiais
e humanos para atender ao Fisco federal, estadual e municipal.

Conforme noticiado pela imprensa, o Sr. Carlos Marcial,
Secretário da Receita Federal, informou, em recente seminá
rio, que "a tendência para um horizonte mais próximo é a
de buscar apenas uma simplificação dos mecanismos de tribu
tação" e que "a redução da carga tributária será analisada
numa perspectiva de médio e longo prazos". .

Sr. Presidente, S!'" e Srs. Deputados, a simplificação é
necessária, tanto quanto a redução. O argumento de que "a
União está inviabilizada pela nova Constituição" deve ser
estendido também ao contribuinte que está carregando uma
carga tributária maior do que sua própria capacidade. Se a
União vai mal, o contribuinte vai pior, basta que auscultemos
a sociedade.

Deixo, pois, aqui um apelo aos caros Parlamentares, prin
cipalmente aos experientes na área tributária: facilitemos o
desenvolvimento do País, permitindo que a sociedade possa
trabalhar por ela e, conseqüentemente, também por ele.

Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
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o SR. PRESIDENTE (Paes Landim) - Com a palavra
o nobre Deputado José Vicente Brizola, PDT, Rio de Janeiro.

O SR. JOSÉ VICENTE BRIZOLA (PDT - RJ. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
há muitos anos paira sobre este País um poder absoluto, incon
testável, que, de forma subliminar, coopta os corações e as
mentes dos cidadãos e exerce efetivamente o Poder Executivo
da Nação. Tanto o faz que subsiste através de governos discri
cionários, como aqueles da ditadura militar, bem como deste
sob a égide do Estado de Direito, que ora nos governa.

Recapitulemos: Quando da instalação efetiva do regime
militar, o que na verdade se buscava era perpetuar essa forma
de governo, a despeito da vontade popular. E o método encon
trado pelas elites nacionais e extrangeiras, em concluo com
os militares, foi a criação de um império das comunicações
que, de maneira subliminar, porém constaRte, penetrasse,
sem ser convidado, nos lares da família brasileira.

Para isso, instalou-se neste País uma sofisticada rede de
teleco'llunicações via satélite, onerando de forma desmesu
rada o:, cofres públicos, contribuindo com parcela signficativa
para o nosso endividamento externo e, finalmente, relegando
a segundo plano obras e serviços essenciais para a população
brasileira.

Pergunto, Sr. Presidente: Qual foi o investimento total
em serviços como Discagem Direta à Distância, Discagem
Direta Internacional e transmissão de imagem de televisão
via satélite, desde 1964 até a implantação final do sistema?
E qual foi o investimento, no mesmo período, em saneamento
básico e educação? Certamente muito inferior àquele.

Pois foi ali, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que se com
prometeu o futuro da Nação brasileira, impedindo o acesso
de milhões de brasileiros, até a data de hoje, a serviços básicos
como saneamento e educação, em benefício de uma minoria,
que passou a contar com eficiente tecnologia de ponta nas
telecomunicações, para que suas filiais em território brasileiro
pudessem comunicar-se de forma eficiente com a matriz em
território estrangeiro. Outorgou-se ainda, de maneira obscura,
concessão de canais de televisão ao Sr. Roberto Marinho,
que até hoje exerce discricionariamente este poder, utilizan
do-se para tal de quaisquer expedientes, morais ou imorais,
lícitos ou ilícitos, de modo a perpertuar sua linhagem a qual
quer custo.

Com que moral, Sr. Presidente, vem um cidadão como
este opinar, através de editoriais de suas empresas de comuni
cação, sobre assuntos de relevante interesse nacional, como
o fez à época da eleição do saudoso Presidente Tancredo
Neves, quando toda a Nação brasileira clamava por eleições
diretas, e a única voz a se opor a esse clamor foi a da Rede
Globo de Televisão?

E o que dizer então do episódio do Riocentro, quando,
em primeira instância, noticiou e documentou em vídeo-tape
a existência de bomba no veículo do Capitão Wilson Machado,
para, logo após, desmentir-se, afirmando que se tratara de
interpretação visual errônea?

E ainda, Srs . Presidente e Srs. Deputados, mencionarei
o episódio intitulado escândalo da Proconsult, ocorrido du
rante a apuração das eleições para o Governo do Estado do
Rio de Janeiro em novembro de 1982, quando o Sr. Roberto
Marinho, seus comparsas daquela empresa e alguns maus bra
sileiros travestidos de verde oliva tentaram fraudar grosseira
mente o resultado que consagrava Leonel Brizola governador
daquele estado. Em qualquer país civilizado, com Poder Judi-

ciário independente, esse senhor já estaria, ao lado de seus
cúmplices, sentado no banco dos réus.

Mas sua falta de escrúpulos não se esgota aí, Sr. Presi
dente. Se observarmos atentamente o direcionamento das ma
térias publicadas em seus veículos de comunicação, percebe
remos que na última década perseguiram o objetivo de desmo
ralizar esta Casa e a cada um de seus membros, através de
artifícios, de enganos e de calúnias.

Pois este, Srs. Deputados, é o meio encontrado por aquele
cidadão e seus asseclas para denegrir as atribuições do Con
gresso, que hoje fiscaliza, denuncia e legisla, excercendo seu
verdadeiro papel. E tanto o faz que molesta aqueles que lou
vam a impunidade de outrora, como se o Brasil de hoje fosse
Pasárgada, e eles amigos do rei.

Muito me honra, Sr. Presidente e Srs. Deputados, fazer
parte desta Casa e compartilhar com V. Ex~s a responsabi
lidade de resgatar a credibilidade desta Instituição.

A solidariedade que aqui encontrei me tem inspirado
para fazer jus a esta missão; e, tenho certeza, Sr. Presidente
e Srs. Deputados, seremos dignos de desempenhá-Ia, cum
prindo o papel que o povo brasileiro hoje nos legou e sendo
motivo de orgulho para o Brasil de amanhã.

Esta missão, Sr. Presidente, para ser cumprida, pressupõe
desprendimento, garra, ousadia. Pressupõe ainda determina
ção e independência. Pressupõe principalmente expelir de ce
na os áulicos, os trânsfugas, os sediciosos. E é nesta categoria
que se insere o Sr. Roberto Marinho, porque muito mais
grave que os delitos que aqui mencionei é aquele que este
senhor comete a cada minuto, a cada hora, todos os dias,
há muitos anos, contra a essência da Nação brasileira, compro
metendo nossas raízes, nossa cultura, nossa identidade. Pois
o Brasil não tem mais cara. A massificação do pensamento,
dos padrões e da moral, através da imagem penetrante e abran
gente das redes de televisão, padronizou a produção nacional.

O Sr. Mendonça Neto - V. Ex~ me permite um aparte?

O SR. JOSÉ VICENTE BRIZOLA - Ouço V. Ex~

O Sr. Mendonça Neto - Deputado José Vicente Brizola,
gostaria de cumprimentá-lo pelo seu pronunciamento. É real
mente um dos problemas mais sérios que o Brasil enfrenta
a concentração do poder de comunicação na Rede Globo
e nas mãos de seu empresário Roberto Marinho. Quando
V. Ex~ vem à tribuna com esse destemor, essa capacidade
de indignação que deveria caber a todos os brasileiros, é um
alento, pois mais um passo é dado, mais uma força é levantada
para que os brasileiros saibam que em nenhum país do mundo
se exerce tal ditadura em matéria de rede nacional de televisão.
Por isso, quero daqui, como companheiro do PDT, transmitir
meus cumprimentos não propriamente pela ousadia, mas 
muito mais do que isso - pela coragem cívica com que V.
Ex~ se está posicionando agora. Parabéns, nobre Deputado.

O SR. JOSÉ VICENTE BRIZOLA - Muito obrigado.
Acrescentaria que, na verdade, não se trata de coragem, mas
de missão. Acho que uma da§~missõesque devo desempenhar
nesta Casa é o combate a essas irregularidades que campeiam
pelo País e que, como V. Ex~ diz, não existem em outras
terras.

Ouço o nobre Deputado Paes Landim.

O Sr. Paes Landim - Eminente Deputado, independen
temente de posições político-partidários, louvo o trabalho de
liderança política de seu eminente pai, Governador Leonel
de Moura Brizola, a quem inegavelmente o Brasil deve a
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coragem de ter enfrentado, no exI1io e no Brasil, o regime
autoritário, contribuindo decisivamente para a sua derrocada
em nosso País. Permito-me dizer ao jovem colega que me
parecem injustos os comentários tecidos em relação ao DI.
Roberto Marinho, que não conheço pessoalmente. Veja V.
Ex' que ninguém pode negar - falo em nome do partido,
o PFL - que S. S, prestou, ao longo da sua história, serviços
ao País e à causa democrática. Sempre foi jornalista, desde
o começo do século, quando seu pai fundou o jornal "A
noite". Foi repórter, trabalhou em a~ividades modestas e,
graças ao seu tirocínio e do seu espírito de homem empren
dedor e inovador, construiu uma organização exemplar, que
de certa maneira, leva o Brasil a transpor as fronteiras
nacionais. V. Ex' não pode esquecer-se talvez por ser muito
jovem não se lembre, mas seu pai com certeza sabe disso
-de que, em 1932, Roberto Marinho já defendia a Revolução
Constitucionalista em São Paulo e lutava pela instituciona
lização do País. Através de seus editoriais, ele foi um dos
arautos da idéia de o Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial
contra o nazi-fascismo. Lutou pela redemocratização do nosso
País em 1945, abriu as páginas de seu jornal para a defesa
das campanhas do Brigadeiro Eduardo Gomes e as franqueou
a todos quantos se opunham ao regime autoritário vigente
naquela época. Também não nos podemos esquecer, meu
caro colega José Vicente Brizola, de que exatamente a Rede
Globo que ajudou a galvanizar a opinião pública no grande
movimento das "Diretas Já", que resultou na eleição do Presi
dente Tancredo Neves. Embora as eleições diretas não tenham
acontecido naquele momento, não podemos esquecer o gran
de movimento que a Rede Globo suscitou no País, galvani
zando a opinião pública em tprno do término definitivo do
regime autoritário e, ao mesmo tempo, apontando uma solu
ção que o País desejava naquele momento, uma solução que
não foi ditada pelo Governo, pelo Planalto, mas pela opinião
pública, e que culminou na eleição de Tancredo Neves pelo
Colégio Eleitoral. Por estas considerações, acho que merece
destaque na história deste País o trabalho efetuado pelo Dr.
Roberto Marinho.

O SR. JOSÉ VICENTE BRIZOLA - Nobre Deputado
Paes Landim, diria que não foi entendida exatamente a minha
opinião sobre o episódio da eleição do Presidente Tancredo
Neves. Afirmo que, na verdade, todos os veículos de comuni
cação já se haviam colocado a favor das "Diretas Já", e apenas
a Rede Globo de Televisão insistia em não noticiar aqueles
movimentos, aquelas manifestações populares. Obviamente,
depois foi arrastada por aquela corrente, por aquele clamor.
Todos esses episódios que citei aqui, caro Deputado Paes
Landim, estão documentados, como é o caso da Proconsult.
Em qualquer país civilizado e decente do mundo, esse caso
levaria as pessoas implicadas aos bancos dos réus e - quem
sabe - até à prisão. O episódio da bomba do Riocentro
foi noticiado pela TV Globo num dia e, no outro, de certo
a pedido do Governo, desmentido formalmente. Tenho todo
o respeito pela pessoa do jornalista Roberto Marinho e por
seu passado. Acredito firmemente que existam cidadãos que
se trimsformam ao longo do tempo. Acho que o passado do
jornalista Roberto Marinho é glorioso. Concordo com V. Ex'
quando afirma isso. Contudo, não concordo com o passado
ho, como quando se envolveu com essas concessões de rádios
e televisões e em episódios obscuros como o da revista "Time
Life" , até hoje não esclareci. Acho que tenho o dever de
denunciar essas coisas.

Ouço a Deputada Márcia Cibilis Viana.

A Sra. Márcia Cibilis Viana - Nobre Deputado José
Vicente Brizola, queria colaborar com V. Ex' lembrando al
guns episódios da vida pública do SI. Roberto Marinho.
Por ocasião da eleição de Getúlio Vargas, em 1950, o jornalista
Roberto Marinho iniciou um processo de conspiração tão vio
lento que levou ao suicídio o Presidente Getúlio Vargas; parti
cipou ativamente do manifsto dos Coronéis; foi contra o au
mento do salário mínimo, quando era Ministro do Trabalho
o Sr. João Goulart, que daria aos trabalhadores um aumento
da ordem de 100%; sempre esteve ao lado dos interesses
mais conservadores deste País; sempre esteve ao lado dos
interesses do capital financeiro internacional. A partir de 1961,
na posse do Presidente João Goulart, que assumia a vaga
deixada pelo Presidente Jânio Quadros, o Sr. Roberto Mari
nho conspirou ativamente contra o governo eleito democrati
camente do Presidente João Goulart, terminando por levar
- porque domina os meios de comunicações deste País há
mais de trinta anos - esse Presidente ao exI1io. Mais tarde,
quando veio o processo de democratização do País, foi o
jornal O Globo aquele que mais resistiu: foi o último baluarte,
o último estandarte da ditadura. O jornal O Globo e o sistema
Globo de Televisão só tomaram conhecimento da campanha
pelas eleições diretas depois do terceiro comício, realizado
em Curitiba, do qual participaram mais de um milhão de
pessoas. Evidentemente, essa conspiração serve a alguns inte
resses, e temos a certeza - e mais do que nós V. Ex', que
sofreu as agruras dessa conspiração urdida pelas elites brasi
leiras - de que em momento algum o Sr. Roberto Marinho
pensou em alguma coisa que pudesse favorecer o povo brasi
leiro, muito pelo contrário. Hoje, o Sistema Globo de Tele
visão leva ao ar uma' novela que se intitula "O Dono do
Mundo", provavelmente inspirada no Sr. Roberto Marinho.

O SR. JOSÉ VICENTE BRIZOLA - Muito obrigado,
Deputada Márcia Cibilis Viana.

Prossigo, SI. Presidente. Se o regime militar censurou,
cortou, prendeu, exilou, aniquilou com a nossa intelectua
lidade atuante, destruindo fisicamente os que ameaçavam o
domínio das elites e o monopólio da produção, isto se deu
na superfície, pois a repressão pela força não compra a cons
ciência.

Bem mais inteligente e conseqüente foi o Sr. Roberto
Marinho, que se colocou a serviço dessa ideologia pretensa
mente hegemônica, dominando pela consciência e pela mani
pulação cultural.

E cabe a nós, Srs. Deputados, estancar essa contra-in
formação, essa inversão de valores, que a cada minuto invade
o lar da família brasileira, induzindo nossos filhos a cultivarem
valores forâneos, oriundos de culturas exóticas, como se nosso
povo fosse cobaia de experimentos de laboratório.

Para isso conto com V. Ex", Srs. Deputados, para que
juntos possamos resgatar nossos valores, que são, em última
análise, a própria Nação brasileira.

Cabe a nós resgatar o respeito do País, o orgulho de
nossos filhos, a honra dessa Casa, a despeito deste e de outros
senhores que tanto ousam denegrir a Pátria brasileira.

E sei que, no futuro, saberemos discernir, dentre todos
esses senhores, o bom do mau brasileiro, o fiel depositário
do enganador, a vítima de seu algoz, o fariseu do publicano.
Só assim poderemos redimir esta Casa da reputação que ora
paira sobre ela, outorgando concessões ao bom gestor, privati
zando em benefício da Nação, democratizando os meios de
comunicação, de maneira que senhores como esse não mais
tenham acesso às benesses que hoje desfrutam.
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Sem revanchismos, Sr. Presidente, sem perseguições, sem
julgamentos, sem tribunais. Apenas garantindo ao futuro a
certeza de que, honrando a missão que o povo brasileiro nos
legou, não mais permitiremos concessões, não mais outorga
remos facilidades, como outrora foram outorgadas, quando
os membros desta Casa eram ainda coagidos, a despeito de
sua vontade, por concessões de rádio ou televisão, para que
votassem sim ou não a respeito de mandato presidencial.

E aqui, Sr. Presidente, Srs. Deputados, inauguro um capí
tulo, retomo o fio da História, assumo o lugar que este man
dato me legou.

Por Getúlio Vargas, por João Goulart, pelo trabalhador
pelas milhares de famílias brasileiras que são invadidas nos
seus lares pela televisão do Sr. Roberto Marinho, que não
mede meios, morais ou imorais, lícitos ou ilícitos, para perpe
tuar sua linhagem, a despeito da educação, do bem-estar do
povo brasileiro e da soberania nacional. (Palmas.)

Obrigado.

Durante o discurso do Sr. José Vicente Brizola, o Sr.
Paes Landim, § 29, do art. 18 do Regimento Interno, deixa
a cadeira da prsidência, que é ocupada pelo Sr. João Faus
tino, § 29, do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (João Faustino) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Odacir Klein.

O SR. ODACIR KLEIN (PMDB - RS) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Parlamentares, sou Deputado do PMDB. Em conse
qüência, não integro o partido do Governo do Estado do
Rio Grande do Sul.

No entanto, venho à tribuna para uma manifestação de
solidariedade ao movimento que ao nível nacional faz o Gover
nador Alceu Collares, do Estado do Rio Grande do Sul, qual
seja, o que visa, à federalização da dívida mobiliária dos esta
dos ou, pelo menos, a busca de uma solução por parte do
Governo federal para a tão difícil situação que atravessam
as unidades da Federação brasileira, em decorrência dos PIa
nos Collor e do Governo Collor.

Lembramo-nos todos de que, principalmente na década
de 70, tanto ao nível de União como de estados e de alguns
municípios, havia política de busca de emissão de papéis joga
dos no mercado financeiro, pare com isso financiar investi
mentos públicos ou até a complementação orçamentária e
inclusive, para haver a cobertura de determinada parcela das
despesas públicas.

Essa política levou a Uniã<;> e os estados brasileiros a
um endividamento de consideráveis proporções. No entanto,
a partir do Governo Collor a questão da dívida dos estados
piorou, porque houve a preocupação de proteger os títulos
da União, os títulos da dívida pública federal e de agravar
a situação dos títulos da dívida mobiliária dos estados e municí
pios. Quem diz isso, Se" e Srs. Parlamentares, não é só o
Parlamento da oposição, não é só o Governador do meu esta
do, nem são só os outros governadores; quem faz essa afirma
ção é o próprio Banco Central.

Em documento apensado em resposta a um pedido de
informações do Deputado José Carlos Sabóia, o Banco Cen
trai afirma textualmente o seguinte:

"Historicamente, até o final de 1989, a relação entre
às dívidas mobiliárias estaduais e municipais e a dívida
mobiliária federal em poder do público era da ordem
de 16%. Com o advento do Plano Collor, eJP março

de 1990, a dívida mobiliária federal parou de crescer,
o mesmo não ocorrendo com os papéis estaduais."

E prossegue, num outro tópico:

"No período de janeiro de 1990 a janeiro de 1991,
para um crescimento de apenas 22% no saldo da dívida
mobiliária federal em poder do público, observou-se in
cremento de 820% no estoque de títulos estaduais."

E mais adiante:

"A política monetária praticada pelo Banco Central
a partir de maio de 1990, que teve como meta básica
o controle dos agregados monetários, reduziu bastante
a liquidez do sistema financeiro, o que explicitou para
o mercado a quantidade excessiva de títulos estaduais
em relação ao nível de liquidez disponível para finan
ciá-los. Esse fato fez com que as instituições financeiras,
que normalmente financiam esses papéis, se retraíssem
e passassem a exigir taxas de juros cada vez mais elevadas
como forma de garantir o giro dos títulos.

"Ao mesmo tempo, o Banco do Brasil, que sempre
financiou parcela considerável de papéis estaduais através
do Gerof, quer seja dando assistência financeira direta
mente às distribuidoras estaduais, quer seja repassando
recursos parll outras instituições financeiras, por questões
conjunturais, também passou a reduzir gradativamente
a sua participação".

O próprio Banco Central afirma que houve uma diminui
ção de liquidez e, em decorrência, um excesso de títulos em
relação a esta situação de mercado. Afirma também que a
Gerof do Banco do Brasil, qye não só dava cobertura à rola
gem desses títulos junto às distribuidoras estaduais ou institui
ções financeiras, retirou-se desse mercado.

E prossegue:

"Assim, a partir de meados de janeiro de 1991, toda
a responsabilidade pelo financiamento dos papéis esta
duais recaiu sobre os bancos dos respectivos estados, ge
rando problemas para essas instituições que, por não dis
porem de tamanho volume de recursos, passaram a se
utilizar insistentemente de empréstimos de liquidez junto
ao Banco Central. Mais uma vez verificou-se que o volu
me de títulos estaduais era realmente muito maior do
que o nível de liquidez disponível no mercado para finan
ciá-los, pois até mesmo os empréstimos de liquidez forne
cidos pelo Banco Central já não são suficientes para aten
der às necessidades de recursos dos bancos estaduais".

Esta, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, é a infor
mação do Banco Central. Omite o Banco Central que, por
ocaisão do Plano Collor I, o investidor no mercado financeiro
era onerado com grande parcela de IOF, que incidia sobre
100% dos seus investimentos, mesmo da parcela retida, geran
do receitas para a área da União, enquanto os títulos da dívida
pública estadual enfrentavam o enxugamento de liquidez no
mepcado, gerando dificuldades na sua colocação junto a toma
dores e fazendo com que houvesse um aumento de encargos,
para que esses títulos pudessem ser tomados.

O próprio Banco Central, posteriormente, ao regulamen
tar o Plano Collor II, através da Circular n9 1.903, que regula
menta a constituição e o funcionamento de Fundos de Aplica
ção Financeira e de Fundos de Investimentos em Cotas de
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Fundos de Aplicação Financeira de que trata a Resolução
n9 1.787, de 19 de fevereiro de 1991, manifesta, no art. 10:

"O total dos recursos do Fundo de Aplicação Finan-
ceira deverá estar representado por:

I'?) 2%, no mínimo, em depósitos à vista;
2°) 43%, no mínimo:
a) títulos de emissão do Tesouro Nacional ou do Banco

Central, remunerados a taxas de mercado;
b) depósitos junto ao Banco Central remunerados pela

taxa refer"encial diária, TRD, observado o mínimo de
23%;

c) depósitos junto ao Banco Central de livre movimen
tação, desde que atendidos os percentuais referidos neste
inciso, remunerados à razão de 80% da taxa referencial
dos títulos federais."

Por este dispositivo, 43% dos recursos do FAF devem
ser destinados a uma destas três áreas a que acabei de me
referir, sendo, obrigatoriamente, 23% para os depósitos junto
ao Banco Cental, podendo, em conseqüência, 20% do total
dos recursos do FAF serem compulsoriamente direcionados
para investimentos em títulos da dívida pública federal o que
significa que a União protegeu seus títulos, criou um fundo
para colocá-los, enquanto jogou na rua da amargura os títulos
da dívida pública estadual, fazendo com que, a partir do Plano
Collor I e depois do Plano Collor lI, os títulos da dívida
pública dos estados ficassem nesta situação de insustentabi
lidade.

Não sei se o objetivo governamental foi apenas de ordem
econômica, de proteger a dívida da União, de criar facilidades
para sua rolagem e um mercãdo compulsório cativo para a
recepção dos seus títulos, em detrimento dos títulos da dívida
dos estados e municípios, ou se o objetivo foi mais político,
ou seja colocar nas suas mãos governadores recém-eleitos,
legitimados pela vontade popular, que precisavam de toda
forma receber as finanças públicas e principalmente a dívida
mobiliária em situação razoável, e as receberam nessas condi
ções, não em decorrência das posições das administrações,
mas da forma como a dívida pública dos estados e municípios
foi tratada pelo Governo federal.

Ouço, com muito prazer, o nobre Deputado Carrion Jú
nior.

o Sr. Carrion Júnior - Nobre Deputado Odacir Klein,
é com orgulho que int~rfiro na exposição de V. Exª, que
durante tanto tempo marcou presença nesta Casa, represen
tado o Rio Grande do Sul, exercendo a Liderança de
um dos' maiores partidos na época. Sem dúvida alguma, nessas
palavras finais, ditas antes de eu pedir este aparte, V. Exª
toca numa questão central. O Governo não só protegeu seus
títulos, mas desestabilizou os governos estaduais, as suas eco
nomias, deixando-os, como bem acrescentou V. Ex~, na con
tingência de dependerem politicamente da boa vontade das
autoridades monetárias federais. V. Exªcitou, no começo da
sua exposição, a iniciativa do Governador do Rio Grande
do Sul de propor a federalização dos títulos estaduais, não
como um favor, mas como resultado e decorrência da desesta
bilização que o Governo federal provocou nos títulos esta
duais. Aproveito esta oportunidade para cumprimentar V.
Ex' pela maneira perfeita e arguta como chega à ferida da
questão de que está tratando: a situação extremamente difícil
em que ficaram os estados de todos os parlamentares desta
Casa para atender aos anseios sociais das nossas comunidades.

o SR. ODACIR KLEIN - Agradeço a V. Exª, nobre
Deputado Carrion Júnior, V. Exª, brilhante Parlamentar, um
político com história e um economista de competência e mérito
reconhecidos, demonstra que efetivamente o Governo federal
protegeu seus títulos, desestabilizou os estaduais e criou terrí
veis problemas para os governadores que estavam para assu
mir.

Volto a repetir: o Governo criou problemas exatamente
pela retirada de liquidez do mercado, pela retirada inexplicável
da Gerof do Banco do Brasil da rolagem dos títulos estaduais,
criou problemas pelo fato de não ter aberto nenhum mercado
compulsório para os títulos estaduais, como criou para os
títulos da dívida mobiliária da União; criou problemas porque,
enquanto penalizava com o IOF os que investiam nesses títu
los, estava arrecadando este tributo para formação de receitas
da União, e os estados não têm condições de criar esse tipo
de tributo e arrecadá-lo; criou ainda mais problemas porque
os estados não têm poder de emissão. A única emissão que
os estados podem fazer é a de títulos da dívida pública, e
se hoje emitirem mais, na situação em que se encontra o
mercado, irão dificultar cada mais a rolagem das suas dívidas
e finanças públicas estaduais.

Por isso volto a repetir: venho à tribuna, embora depu
tado de um partido que não o do governador do Rio Grande
do Sul, para trazer a solidariedade à sua postulação, e como
uma mobilização ao nível nacional, visando federalizar essa
dívida ou, pelo menos, fazer com que o Governo Federal
busque uma solução para o problema criado por ele. Pare
ce-me muito importante que a Câmara dos Deputados, com
representação de todas as unidades da Federação - e todas
têm interesse nisso - busque pressionar o Governo Federal
para que solucione essa situação.

O governador do Estado do Rio Grande do Sul, na pro
posta que faz, mobilizando outros governadores, não está
pedindo nenhum paternalismo, porque, no momento em que
pede a federalização, no momento em que pede a extinção
dos títulos estaduais, no momento em que pede que a operação
que seja feita com o Governo Federal, pagamento no prazo
de vinte anos de garantia, encargos equivalentes à correção
monetária e juros de 8% ao ano, também compromete os
Estados, .dizendo que estes devem assumir o compromisso
primeiro de não emitir títulos da dívida pública por um período
igual ao prazo de operação de crédito proposta a contar da
substituição dos títulos mobiliários, exceto nos casos expressa
mente autorizados pelo Congresso Nacional. Ou seja, diz que
os Estados, tendo essa dívida dia-a-dia assumida pela União
e se comprometendo a pagá-la num prazo de vinte anos, dese
jam que lhes seja proibida a emissão de títulos novos. E mais,
concedem à União, a título de garantia, o que significa não
pretender dar o calote, os direitos sobre o retorno dos Impos
tos de Renda, sobre Produtos Industrializados e destinados
à Exportação estabelecidos pela Constituição Federal e desti
nados aos Estados.

Por último, promover ajustes operacionais com vistas a
reequilibrar os Orçamentos públicos estaduais e zerar o déficit.
Isto tudo significa que não se trata de um pedido de paterna
lismo, mas que o problema que o Governo Federal criou,
deixando nessa situação a dívida dos Estados, seja solucionado
pelo próprio Governo Federal, com o compromisso dos Go
vernos Estaduais.

Ouço, com prazer, o nobre Líder de meu partido, Depu
tado João Almeida.
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o Sr. João Almeida - Deputado Odacir Klein, V. Ex~

discute esta questão com uma profundidade extraordinária,
dando uma grande contribuição à discussão do tema nesta
Casa. Mas quero registrar que, além do plano em que V.
Ex~ coloca a questão, ela também tem grande importância
no plano político, da negociação e da relação entre os diversos
Governos e entre os partidos e o Governo Federal. A adoção
dessa proposta implica que o mesmo tratamento seja dispen
sado a todos os estados da Federação, evitando-se a nego
ciação política no nível da preferência, que o Presidente da
República possa tratar um Estado diferentemente de outro.
Essa medida é universal e deve abranger todos os Estados.
V. Ex~ a destacou muito bem, quando disse que não é parti
dário do Governador do seu estado, mas está solidário com
S. Ex~ nessa proposta. Parabenizo V. Ex~ pelo discurso e,
se V. Ex~ me permitir, nele introduzir esse aspecto da questão
com um complemento, que julgo importante, às considerações
que faz nesta tarde.

o SR. ODACIR KLEIN - Agradeço ao nobre Deputado
João Almeida a contribuição que presta ao meu pronuncia
mento. Volto a repetir que nesta Casa do Congresso Nacional,
embora não seja ela uma Casa de representação dos Estados
e .sim da população brasileira, há representantes de todas
as unidades da Federação e temos obrigação de olhar por
nossos Estados. Alguns devem mais, outros menos, mas todas
as unidades da Federação devem ter sua dívida mobiliária.
E talvez os que têm uma dívida nominal menor até tenham
as mesmas dificuldades, em função da sua capacidade de arre
cadação, do Orçamento estadual e da situação econômica
do Estado. Portanto, o assunto é de interesse de todos e
deve ser por todos abordados.

A meu juízo, quando discutirmos a Lei de Diretrizes
Orçamentárias, o Orçamento da União ou os mais diversos
assuntos, inclusive os de interesse do próprio Governo Fede
ral, precisamos deixar clara a nossa indignação com o fato
de o Governo Federal ter agido de forma a não precisar de
emitir títulos, de forma a proteger os seus, de forma a criar
mercados praticamente obrigatórios para eles, enquanto jogou
na rua da amargura os estados e deixou nessa situação de
insustentabilidade as dívidas públicas estaduais.

Solidarizo-me com o governador do Estado do Rio Gran
de do Sul, que fez a proposta. Com isso estou me solidarizando
com o futuro do Estado. Devemos, neste momento nos solida
rizar com todos os governadores, de todos os partidos políti
cos, e pressionar o Governo Federal, para que possamos ter
uma solução para esse problema.

Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (João Faustino) - Concedo a pala

vra ao nobre Deputado João Almeida.
O SR. JOÃO ALMEIDA (PMDB - BA. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s'e Srs. Deputados,
se pergunto a qualquer de V. Ex~s que me ouvem como está
a educação no País - terei uma resposta unânime. A educação .
está em situação deplorável.

As variações que porventura existam nas respostas de
V. Ex~s não serão variações de fundo. Serão nuances de forma
ou de ênfase, porque toda a sociedade brasileira sabe e deplora
o estado de abandono, de crise profunda, a que foi relegada
a educação no Brasil.

E o que faz o Governo atual em favor da educação?

Creio que para esta segunda pergunta não obteria respos
tas convergentes, e muito menos constataria uma unanimi
dade.

Alguns ';dos aqui presentes, provavelmente, usariam da
pala~ra para me expor os sinais da extrema preocupação do
PresIdente da República, de seus Ministros e dos seus aliados
políticos com a dilemática da educação no país.

Provavelmente também citariam, como exemplo ou sinal
mais recente e fulgurante dessa preocupação - já transfor
mada em ato - a decisão presidencial de construir, até 1994
- cinco mil Centros Integrados de Assistência à Criança 
os CIACS.

E por que, diante de tal resposta ou diante de tal evidên
cia, eu julgo procedente e inadiável continuar minha denúncia,
prosseguir a minha fala apontando o descompromisso do Po
der Executivo com um dos reclamos cruciais da sociedade
brasileira?

Seriam os Centros Integrados de Assistência à Criança
- os CIACS - imcompatíveis com as necessidades brasileiras
no campo da educação?

Não é simples e direta a resposta a esta pergunta.
Sabemos, embora nem o Presidente da República, nem

os seus Ministros envolvidos na iniciativa, nem os seus porta
vozes o digam, que o fundamento dos Centros de Educação
Integral, assegurando a permanência dos alunos nas escolas
em turno contínuo, foi proposto por um educador baiano
célebre e respeitável o Prof. Anísio Teixeira. E foi testado
com sucesso em diversas regiões do País há algumas décadas.

O que se projetava então?
As crianças comprovadamente carentes tinham direito

à matrícula em um curso regular (o antigo curso primário)
em um turno, e no turno seguinte, após uma refeição fornecida
por essas escolas, cumpriam uma programação complementar
visando a atividades esportivas, artísticas, culturais e a uma
iniciação profissionalizante.

Não me parece que o Prof. Anísio Teixeira, um educador
sério e competente, tenha se ocupado em detalhar a arquite
tura dos prédios onde forneceria a educação integral ou mesmo
que tenha estabelecido com estardalhaço e por antecipação
o número de unidades necessárias para o atendimento às crian
ças brasileiras.

O Prof. Anísio Teixeira legou ao País uma alternativa
para solucionar o grave problema da educação da imensa
maioria das crianças brasileiras, uma alternativa e um projeto
que poderiam sanar muitos dos entraves e das distorções que
atropelam a escolaridade dessas crianças, o êxodo escolar es·
candaloso, a repetência desestimulante, e, principalmente,
a ausência de utilidade prática nos conteúdos fornecidos a
crianças que, muito cedo, têm que trabalhar para garantir
a sua própria sobrevivência e até a sobrevivência de suas
famílias. .

Se eu reconheço como fundamento dos Centros de Educa
ção Integral um projeto sério e competente, por que não
estou neste momento a aplaudir a iniciativa presidencial?

Porque, entre a origem dos Centros de Educação Integral
e a atual decisão do Poder Executivo, existe uma distância
incomensurável:

A distância entre a aparente seriedade e responsabilidade
dos propósitos e a falácia demagógica dos interesses eleito
reiros e propagandísticos.

Porque de tudo que tenho lido e ouvido - e eu tenho
estado atento a tudo que se tenha divulgado sobre os CIACS,
Srs. Deputados - de tudo que tenho lido e ouvido, repito,
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só posso depreender, mais uma vez, a encenação demagógica
deste governo, a sua vocação para as ações espetaculares e
inconseqüentes.

Na Roma antiga, pelo menos se dizia que o povo precisava
de pão e circo.

No Brasil do final do século 20, no Brasil novo, candidato
à inclusão no Primeiro Mundo, evoluímos por um processo
de redução.

O Governo Central decidiu que o circo, o espetáculo,
é o suficiente. E se o pão, a sobrevivência, a saúde, o salário
digno, estão sendo progressivamente subtraídos na maioria
da população brasileira por um governo sem projetos e um
programa econômico cruel, por que eu deveria acreditar 
por que nós deveremos acreditar - que este mesmo Governo,
depois de quase um ano de inércia e descaso, subitamente,
se tenha transfigurado e assumido as suas responsabilidades
para com a educação no País?

Mas retorno aos CIACS e a tudo que se tem divulgado
sobre eles.

Sei, por exemplo, que serão criadas imediatamente fábri
cas que deverão produzir materiais para fabricar os CIACS
- e a redundância aqui é deliberada.

Sei que passaram o chapéu pelos Ministérios da Econo
mia, da Saúde, da Ação Social e da Educação para angariar
uma verba inicial e deflagrar as construções, ou seja, sei,
a esta altura, que provavelmente algumas obras serão reali
zadas.

Mas nada disso me assegura, ou sequer me indica, que
se estará resolvendo, ou mesmo amenizando, o problema da
educação da criança brasileira. Pois não é, fundamentalmente,
a carência de espaços físicos, adequados ou novos, o que
aflige a educação.

A carência de construções é problema de um outro setor
do País: dos que investem na construção civil, das enpreiteiras.

Que o Executivo tenha se decidido a resolver essa deman
da de um setor produtivo, é uma outra questão. Mas é uma
questão alheia ao problema educacional.

Um dos habituais Porta-vozes do Governo declarou, há
dias, que as verbas necessárias ao projeto não estão assegu
radas (louve-se aqui uma rara informação honesta).

O mesmo porta-voz completa: O montante necessário
será conseguido, porque esta é a vontade política do Presi
dente.

Que seja. Mas vontade política de quê? Esta é a minha
pergunta.

Será tamanha e tão inconseqüente a sua vontade política
a ponto de paralisar as obras de várias escolas técnicas em
construção pelo País, iniciadas no Governo passado, e que
por falta de recursos e gerenciamento adequado do programa
se arrastam lentamente com custos de construção inaceitáveis
e sem prazo de conclusão previsível?

Será tamanha e tão inconsequente essa vontade política
a ponto de estrangular ainda mais a liberação das verbas neces
sárias à manutenção e operação da rede de educação pública
implantada por todo o País nos sistemas de escolas técnicas
federais e dos sistemas estaduais e municipais já à beira do
colapso pela constante manipulação dos recursos devidos pela
União?

Se existisse, de fato, vontade política de resolver ou,
pelo menos, de começar a cuidar do problema educacional
do País, o Governo iniciaria buscando recuperar o grande
patrimônio que há por toda a parte degradado, abandonado.

Seguiria concluindo o que já foi iniciado e, sobretudo,
faria uma revisão total do sistema operacional atual para ga
rantir o seu funcionamento adequado.

Se existisse vontade de fazer o seu trabalho de forma
séria e para os fins que interessam à Nação, ele certamente
teria começado levando em conta o art. 214 da Constituição
Federal, ao qual a maioria dos estados já se ajustou, elabo
rando os seus planos plurianuais de educação.

Seguiria encaminhando o modelo físico de escola que,
de fato, pode atender à realidade de cada bairro e município,
pois a opinião geral dos especialistas em planejamento educa
cional para o ensino pré-escolar e fundamental, não são indica
das, eis que exigem administração e manutenção complexas.

Esses especialistas recomendam unidades com, no máxi
mo, 8 ou até 12 salas.

É esta a escola que, distribuída por todos os bairros e
municípios, assegura e facilita o acesso das crianças que vão
à pé assistir às aulas.

Não é sem razão que os países do Primeiro Mundo organi
zam a sua rede escolar levando em conta este critério, facili
tando a universalização do ensino e a vida das famílias.

Os CIAC são escolas para serem utilizadas apenas nas
áreas de grande concentração urbana e onde existam áreas
disponíveis - e este é um grande problema na maioria das
grandes cidades, todas elas dominadas pelas invasões e pela
especulação imobiliária - e o seu correto planejamento teria
que abordar questões nucleares, questões relativas à definição
de uma política educacional e questões pedagógicas. Por
exemplo:

1) - Antecedência de um diagnóstico e de um prognós
tico, sérios e detalhados, sobre quem vai ser matriculado em
um CIAC, a quem esses centros de educação se destinam,
quais as expectativas dessa demanda e, principalmente, quais
as expectativas da sociedade brasileira em relação a essa de
manda.

2) - Quais os conteúdos, quais pos métodos e quais os
objetivos do ensino a ser ministrado nos CIAC? Será admis
sível que ainda se continue a insistir, neste País, num currículo
de primeiro grau que sistematicamente ignora as expectativas
e as necessidades dos indivíduos a que se destina? Será que
nunca vamos admitir que a maioria das crianças brasileiras
abandonam as escolas nos primeiros anos porque esta escola
não lhes oferece nada que possa ser útil, nada de produtivo.
Que as ajude a superar a condição de miséria que as cerca?

3) - Quem vai ministrar as aulas nesses novos centros
de educação? Existe algum projeto de treinamento, de recicla
gem de professores? Existem, principalmente, algum indício
de que o Ministério da Educação tenha adquirido alguma
relevância, alguma agilidade, neste Governo? Algum sinal
de que se pretenda corrigir o descalabro dos salários irrisórios
que recebem os professores, de todos os níveis, neste País?

4) - Qual o modelo operacional a ser adotado, quem
custeará a manutenção de cada um desses CIAC, que órgão
se especializará institucionalmente para garantir-lhes conti
nuada e produtiva existência, evitando a sua transformação
na sucataria a que se encontram reduzidas muitas das nossas
universidades e escolas técnicas federais?

É sabido que o processo secularizador, momento impor
tante da etapa de modernização, exige a especialização institu
~ional e o conseqüênte fortalecimento das instituições, meta
Igualmente perseguida pelos regimes políticos de natureza de
mocrática..
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Nos CIAC as funções da saúde, da justiça e do trabalho
se confundem com as da educação e do ensino.

De qual instituição cobrar? A qual destinar os recursos?
O MEC aparece como um coadjuvante de terceira categoria
numa proposta que se diz educacional.

As Responsabilidades de implantação e, suponho, do fun
cionamento dos CIAC está a cargo do Ministério da Saúde,
da Ação Social e da Educação.

E não sou eu, neste momento, que estabeleço esta ordem
de enumeração. O grande projeto educacional do Governo
Collor só secundariamente é da competência do Ministério
da Educação.

E isto não é um dado irrelevante. Pelo contrário, é uma
informação sintomática. Como também o é a comprovação
da falácia oportunista que estou apontando V. Ex'.

Este Governo, que de modernidade tanto falou, enve
lhece rapidamente, incorporando práticas políticas dos que
lhe antecederam. Recentemente utilizou-se dos CIAC para
materializar o famoso hábito de "é dando que se recebe"
quando quis garantir a admissibilidade da Medida Provisória
n9 296.

Se ele tivesse um pouco de atenção aos exemplos do
passdo, iria encontrar muitos dos outrora famosos "Centros
Sociais Urbanos", equipamentos programados para funcio
narem em múltiplos usos, hoje completamente alterados ou
até abandonados por lhes ter faltado um esquema operacional
bem definido.

o Sr. Aldo Rebelo - Nobre Deputado, V. Ex' me permite
um aparte?

O SR. JOÃO ALMEIDA - Concedo a V. Ex' o aparte
com prazer e o ouço com atenção.

a SR. Aldo Rebelo - Nobre Deputado João Almeida,
o pronunciamento de V. Ex' reflete a preocupação, o pensa
mento da imensa maioria dos Deputados desta Casa e, creio,
também da própria sociedade brasileira. As iniciativas do Go
verno Federal, no que diz respeito à educação e à criança,
são muito mais providas do esforço de marketing do Presidente
da República. No entanto, esperamos que seja criada uma
estrutura para resolver o grave problema da infância abando
nada e da educação do nosso País. No próprio Estado que
serviu de berço político ao Presidente da República, Alagoas,
de onde também sou originário, em que pese ao fato de ter
sido eleito por São Paulo, a cidade de Carneiros, no Sertão,
apresenta uma estatística estarrecedora: de cada mil crianças
nascidas vivas, mais de seiscentas morrem antes de completar
um ano de idade. No Sertão e na Zona da Mata alagoana,
dificilmente se encontra um município onde um professor pri
mário perceba salário mínimo que se paga no País - geral
mene ele corresponde à metade ou menos da metade do salário
mínimo. A triste situação da educação e da infância no País
recebe esse tratamento cosmético dos CIAC. Agora se fala
no Ministério da Infância, e nós, naturalmente comovidos
com a grave situação do nosso País, da juventude, das crianças
e da educação, só poderemos manter aqui um comportamento
firme, vigilante e cobrar do Governo atitudes de fundo que
enfrentem os problemas estruturais da sociedade brasileira.
Que não fique apenas no campo enganador da propaganda.
E o discurso de V. Ex' faz parte desta preocupação, e sua
cobrança é também a nossa. Por esta razão, parabenizo V.
Ex' pelo seu pronunciamento.

O SR. JOÃO ALMEIDA - Deputado Aldo Rebelo, agra
deço a V. Ex' o aparte e não farei maiores comentários sobre
o mesmo, porque a seqüência do meu discurso mostrará a
V. Ex' que estamos em plena sintonia, inclusive em relação
a comentários que V. Ex' acabou de fazer.

Prossigo, Sr. Presidente:
Entre os próprios Ciac, construídos no Rio de Janeiro,

por falta de definição das atividades complementares e, igual
mente, de um esquema operacional adequado para garan
tir-lhes vida, estão funcionando de modo deficiente, com crian
ças perambulando pelas suas salas e áreas livres, à espera
de que se complete o dia para deixarem a escola.

Esta questão, pois, é fundamental. Construir, havendo
dinheiro, não é difícil. Manter e operar para gerar resultados
é outras questão. Esta, sim, mais difícil de equacionar.

a Presidente da República, na solenidade do lançamento
do projeto, expôs ao País lagrimas de comoção, comoção
sincera, dirão alguns. Comoção encerrada, dirão outros.

Não me julgo no direito de avaliar o grau de sinceridade
das lágrimas presidenciais. Mas como cidadão deste País e,
principalmente, como representante de uma parcela do povo
brasileiro, sinto que tenho o dever de observar, refletir e
avaliar a sinceridade e a seriedade das iniciativas do Poder
Executivo e de confrontar essas iniciativas ou ações com as
reais e urgentes necessidades desse povo.

Neste sentido, o alardeado projeto de construção de cinco
mil Ciac não se apresenta como uma solução confiável.

Aliás, o próprio Governo me conduz a esta conclusão,
pois toda a ênfase, o que vejo repetido à exaustão nos meios
de comunicação e nas falas oficiais, é o verbo construir.

Sinto, para minha tristeza, Srs. Deputados, que nesta
Casa, como de resto em toda a sociedade, este assunto não
tem sido bem discutido, não tem tido a atenção e cuidados
que merece. E fico a me perguntar se isto decorre do efeito
paralisante que a maciça campanha publicitária feita em tomo
dele produziu, ou se da adesão que recebeu de importantes
lideranças políticas do nosso País ou, ainda, se resulta da
certeza de que este é mais um "programa-pacote" como tantos
outros lançados, sem nenhuma conseqüência, por este Go
verno.

a fato é que precisamos estar vigilantes. As concorrências
para construção das fábricas já estão sendo anunciadas para
breve e nós precisamos acompanhá-las para cotejar o partido
a ser adotado pelo Governo, os custos que elas representarão
e de que forma e em que tempo se amortizarão.

Precisamos, igualmente, conhecer os critérios a serem
adotados para sua distribuição pelo País afora.

Quero finalizar concIamando todos os Srs. Deputados,
os educadores brasileiros e toda a sociedade para seguirem
acompanhando este programa governamental, para que não
tenhamos, dentro em pouco, uma "ferrovia do aço da Educa
ção", um novo instrumento de barganha política ou ainda
uma grande frustaação e prejuízo para toda as comunidades
que, em tomo dele, alimentarem sonhos de uma escola de
cente e digna para seus filhos.

Voltarei ao tema oportunamente. Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Faustino) - Vai-se passar
ao horário de

VI - COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

O SR. PRESIDENTE (João Faustino) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Cleto Falcão, pelo Bloco Parlamentar.
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o SR. CLETO FALCÃO (PRN - AL. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Deputados,
o Brasil comemora este ano o centenário da Constituição
de 1891. Mas o que se verifica na realidade são historiadores,
cientistas políticos e estudiosos registrando melancolicamente
a passagem dos cem anos de um momento político importante
e histórico do País, e não como pode se verificar em países
desenvolvidos, de vida política estável e de instituições fortes
e consolidadas, a Nação festejando o centenário da sua Carta
Magna, da Lei Superior que ga'rante aos seus cidadãos os
direitos fundamentais e às suas instituições e estabilidade que
lhes permitem ser as guardiãs dos direitos e interesses do
conjunto de todos, da coletividade.

Não quero, Sr. Presidente, defender aqui os princípios
ou o espírito da Carta Constitucional de 1891. Modestamente
não me julgo preparado para sua análise, mas venho fazer
o registro de um mérito que lhe marca: das Constituições
Republicanas brasileiras, foi a de vida mais longa - 43 anos.

É preocupante atestar na História do Brasil que, depois
dos 43 anos de vigências da Constituição de 1891, vida efême
ra, muito curta para uma Constituição, tivemos no período
de 54 anos que separa a promulgação da Carta de 1934 da
promulgação da Carta de 1988, a vigência de nada menos
que cinco Constituições: a de 1934, e de vida curtíssima, três
anos; a de 1937, com apenas nOve anos de validade; a de
1946, que mal atingia a maioridade de 21 anos já era suprimida;
a de 1967, na prática substituída dois anos depois pela Emenda
Constitucional n? 1, de 1969, que vingou por 19 anos.

Em outubro de 1988, a Nação rejubilou-se participando
da promulgação da sua nova Cosntituição pela Assembléia
Nacional Constituinte, legitimamente eleita para esse fim. E
o que a Nação mais espera dos seus políticos é o respeito
a esta Constituição e o fim definitivo dos arranjos jurídicos,
da transformação de um conjunto de normas superiores em
uma colcha de retalhos. E as tentativas já se cometem, como
as atuais manobras pelá prorrogação dos mandatos munici
pais, que haveremos de impedir.

Desrespeitar esta Constituição é um duplo atentado. Pri
meiro porque se atenta contra à estabilidade tão desejada
por todos, modificando ao sabor de interesses momentâneos
a Carta elaborada por quem legitimamente encarregado pelo
povo; segundo, atenta-se contra a serenidade e a humildade
da Assembléia Nacional Constituinte e de cada constituinte
de 1988, que teve a grandeza de prever a revisão da Consti
tuição em seus pontos mais polêmicos, abrindo mão de uma
postura mais rígida que tinha direito a exercer, como meio
de garantir a consolidação e a longevidade da Carta de 1988,
inclusive devolvendo ao povo, através de plebiscito, a prerro
gativa de definir questões cruciais para a estabilidade das insti
tuições e a prevenção ou superação de crises políticas even
tuais, como a definição do sistema de governo.

E em relação a questão do sistema do governo, a própria
história constitucional brasileira, dentro da nossa história re
publicana, marcada, como vimos, pela instabilidade e pela
troca constante de Constituições, é a prova mais cabal e defini
tiva de que o sistema presidencialista no Brasil fracassou.

Pela manutenção do presidencialismo, o Brasil já tentou
de tudo que haveria de ser tentado, e ainda assim fracassou.
Nossa conturbada história constitucional e a fragilidade das
nossas instituições provam que o presidencialismo brasileiro
não se afirmou, e mesmo a inspiração norte-americana, exem
plo sempre assacado na defesa desse sistema, hoje é mais
uma evidência do seu fracasso no nosso País que justificativa

no seu elogio. Lá, o presidencialismo se justifica particular
mente pela sedimentação institucional que proporcionou; aqui
depois de mais de cem anos de tentativa e fracasso, ele não
garante nem a instituições, nem a governabilidade do País,
nem ninguém. Já não se pode dizer que o que é bom para
os Estados Unidos é bom para o Brasil.

A fragilidade das nossas instituições foi produzida pelo
presidencialismo, e é essa mesma fragilidade quase sempre
responsável pelas crises e conflitos que o sistema presidencial
não se mostrou capaz de superar sem recorrer a soluções
traumáticas. Vivemos, assim um ciclo vicioso, onde o que
se pretende instrumento de superação das crises nacionais
é a sua própria causa, seu si:-tema de governo.

Se o presidencialismo tem-se mostrado incapaz de conver
ter-se em um instrumento de estabilização política, cabe-nos
fazer de um outro sistema, o parlamentarismo, este sistema.

Ao contrário do atual sistema que temos, o parlamen
tarismo pressupõe o entendimento, e recorro à clareza das
palavras do Prof. João Gilberto Coelho, atual Vice-Gover
nador do Rio Grande do Sul e ex-membro desta Casa, que
resume tão bem a diferença de princípios entre os dois siste
mas:

"Enquanto na forma presidencialista o conflito entre
Poderes é insolúvel e, em geral, conduz à tentativa de
desestabilização incondicional de um deles, na forma par
lamentar o conflito de Poderes ~ue não possa ser mediado
por eles mesmos é devolvido ao voto popular para ser
resolvido através de nova eleição. Além disso, o sistema
parlamentatista é de co-responsabilidade entre Executivo
e Legislativu, enquanto, quase regra geral, o Presiden
cialismo tende a deixar o legislativo desprovido de pode
res e responsabilidades."

O argumento de que as características da política brasi
leira exige um Executivo uno e forte que só o presidencialismo
pode propiciar é outro equívoco. No parlamentarismo, o Exe
cutivo pode ser até mais forte do que o Executivo presidencial,
porque pressupõe uma constante sintonia entre os pm eres.
Tal sintonia não se dando, o parlamentarismo dispõe de instru
mentos para obtê-la em curto prazo. Ou o Executivo ou o
Legislativo cede em sua posição, diante dos dissuasores, seja
do voto de desconfiança ao Gabinete, seja da dissolução do
Parlamento. Sendo medidas fortes, há um poderoso incentivo
à cooperação entre as duas partes.

Já no presidencialismo a dualidade de poderes, respal
dado cada qual por uma legitimidade diferente, incita não
à cooperação, mas ao confronto.

Outro argumento equivocado que se lança contra o parla
mentarismo é o exemplo da experiência vivida no Brasil em
1963. Ora, cem anos de tropeços do presidencialismo querem
justificar com uma malfadada tentativa de parlamentarismo
imposta ao País casuisticamente, impedindo que assumisse
a chefia do governo o Sr. João Goulart, legítima e constitucio
nalmente habilitado à chefia do Estado e também ao comando
do governo. Até para defender a Constituição que jurara,
o Presidente Goulart estava obrigado a lutar pelo presiden
cialismo. E isso o levou, com justa razão, a propiciar a situação
esdrúxula de quebrar um segundo juramento que fora forçado
a prestar para preservar o parlamentarismo e conspirar aberta
mente pela sua derrubada.

Este argumento não tem fundamento, tanto pela detur
pação do momento e da forma como se tentou o regime de
Gabinete em 1963, e mais ainda porque tempos hoje uma
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Constituição de alma nitidamente parlamentarista, e que nos
possibilita caminhar de forma segura para esse sistema. E
temos mais um presidente da República ciente da necessidade
da modernização do País, e por isso mesmo declaradamente
parlamentarista.

O próprio Governo Federal já deu fortes sinais de seu
empenho e estímulo às discussões sobre o sistema de governo
ideal para o País. Em nenhum momento pôs fim ao debate,
pretendeu encerrar o assunto ou inibir a livre proposição de
idéias sobre a questão. Não seria compatível com a proposta
de Reconstrução Nacional, com a criação de uma sociedade
moderna e arrojada, capaz de competir em igualdade com
os países do Primeiro Mundo, o assoreamento das bases parla
mentaristas que se preparam para uma torrencial campanha
de mobilização popular.

Ao invés de desbarrancar essas margens, o Governo Fe
deral vem se juntar ao fluxo dessa livre troca de idéias. Vale
lembrar que o próprio Presidente Fernando Collor de Mello,
ainda nos tempos da sua vitoriosa campanha eleitoral, em
entrevista exclusiva ao "BsB Brasil" de 21 de maio de 1989,
já havia claramente se posicionado sobre a questão do sistema
de governo, ao coadunar a estabilidade do regime democrático
com a instituição do sistema parlamentarista. Na ocasião, o
Presidente também afirmou estar convicto de que só teremos
partidos fortes se tivermos o sistema parlamentarista dirigindo
os nossos destinos.

Ora, senhores, a meta maior do Governo Federal sempre
foi a edificação de uma sociedade brasileira em conformidade
com os tempos modernos. Foi um compromisso assumido
e apoiado pela modernização de suas instituições. A estabili
dade que proporciona o sistema parlamentarista é o meio
ideal para a concretização desse objetivo, mas esta solução
dever surgir através de uma vitória no plebiscito prevista na
Constituição.

Quanto à fragilidade dos partidos políticos, apontada co
mo um empecilho à implantação do regime parlamentar, note
se que o presidencialismo, por sua essência, atua contra o
fortalecimento dos partidos. Unidos foi encontrado um mo
delo dos partidos. Mesmo nos Estados Unidos foi encontrado
um modelo partidário que funciona na prática pela polarizar
entre dois partidos, ou seja, na prática eles adotam o bipartida
rismo, fórmula que também foi imposta no Brasil e ficou
claro que aqui ela atenta contra o princípio da pluralidade.
Assim, não seria demais afirmar que a busca de uma estrutu
ração equilibrada do quaçlro partidário e a consolidação e
fortalecimento das agremiações políticas será uma conseqüên
cia, pela' própria necessidade do regime parlamentarista, que
para tanto colabora e valoriza os partidos fortes e bem estrutu
rados.

Nesse sentido, o parlamentarismo é sinônimo também
do fortalecimento da opinião pública, que estará mais empe
nhada na defesa dos seus interesses, na medida em que suas
dúvidas ou insatisfações serão mais facilmente colocadas pelo
Parlamento.

Também a máquina estatal deverá estar ajustada para
ser capaz de se movimentar com a velocidade exigida pel<1
sistema parlamentarista. Mais uma vez fica assim explicitada
a iniciativa do Governo Collor em compactar a máquina, e
eliminar seus supérfluos. Somente com a agilidade da adminis
tração, com o enxugamento de excessos e a diminuição da
burocracia, o sistema parlamentarista terá o sucesso com que
acena.

O Governo Federal está dando os passos necessários para
a transição presidencialismo-parlamentarismo. A diminuição
do número de ministérios, o corte de gastos públicos, a demis
são de funcionários ociosos e caros aos cofres públicos, a
extinção de modormias, a desregulamentação de uma infini
dade de exigências e procedim8ntos burocráticos são sinais
evidentes dessa caminhada. São pas~os ousados e decididos
que objetivam uma mudança de sistema sem traumas, como
desejo expresso do Presidente Fernando Collor de Mello.
Um deseje que se coaduna à perfeição com os traços marcada
mente parlamentaristas da Constituição, que deve ser integral
mente respeitada.

Por todas essas razões, SI. Presidente, acredito sincera
mente que o parlamentarismo trará para o Brasil a tão ansiada
estabilidade institucional e política. E quem sabe não poderão
os brasileiros do futuro, nossos netos, talvez, festejarem o
centenário de uma Constituição consolidada como instrumen
to da garantia dos direitos individuais e coletivos e da manu
tenção das instituições e da democracia? E não lembrarem
os cem anos da Carta de 1988 como uma data importante,
mas não mais que o registro de uma efêmera glória passada,
como fazemos hoje em relação ao Centenário da Constituição
de 1891.

o Sr. Jo,ã0 Almeida - Concede-me V. Ex~ um aparte?

O SR. CLETO FALCÃO - Acredito ser anti-regimental,
mas se o Presidente permitir, será uma honra.

O SR. PRESIDENTE (João Faustino) - Se o orador
permitir...

O SR. CLETO FALCÃO - Com muito prazer, nobre
Deputado.

O Sr. João Almeida - Deputado Cleto Falcão, quero
saudar V. Ex~ pelo pronunciamento que faz nesta tarde, abor
dando questões importantes em defesa do parlamentarismo.
Se V. Ex~ permitir quero discutir uma questão pela qual V.
Ex' passa rapidamente, c0II! um enfoque, que, a meu ver,
não é o mais apropriado. E uma daquelas falácias que se
constroem normalmente para retirar o valor da questão cen
traI. Sobre o parlamentarismo costuma dizer-se, e penso que
V. Ex' encaminhou um pouco neste sentido, que só vigora,
só é possível, com a burocracia estável, competente'; etc. e
tal. Não foram bem estas as palavras de V. Ex~, mas elas
vão nessa direção também, como se isso fosse dispensável
no regime presidencialista. V. Ex~ foi enfático também ao
dizer que as medidas tomadas neste sentido são igualmente
necessárias ao presidencialismo. Não é V. Ex~ quem diz, mas
os outros, os que combatem o parlamentarismo, dão a enten
der ser dispensável ao bom funcionamento do regime presi
dencialista uma burocracia competente, reciclada, atuante,
profissional. Isso não se dispensa a nenhum sistema de gover
no, nem ao parlamentarismo nem ao presidencialismo. Isso
é indispensável ao funcionalismo de qualquer governo, seja
ele presidencialista, seja ele parlamentarista. E mais: o que
se diz é que a burocracia substitui o Gabinete, ou seja, no
parlmentarismo é indispensável essa burocracia porque quan
do cai o Gabinete, a burocracia o substitui. Isso é um absurdo.
A burocracia cuida da burocracia e quando cai o Gabinete,
no regime parlamentarista, a burocracia tem a capacidade
de dar seqdqdência ao que foi decidido antes. Ela não substitui
o vazio de poder. O que há no regime parlamentarista, quando
cai o Gabinete - como há provisoriamente no regime presi
dencialista quando cai um Ministro, mas em escala menor
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- é um vazio de poder, que só pode ser suprido pela nomeação
de um novo ministro ou, no caso do regime parlamentarista,
pela composição de um novo Gabinete. Explicitando melhor,
a burocracia estável e competente...

O SR. PRESIDENTE (João Faustino) - A Mesa informa
o orador que seu tempo está esgotado.

O Sr. João Almeida - Sr. Presidente, como não há mais
oradores, peço que me conceda mais alguns minutos. Essa
é uma afirmação absolutamente inadequada. Não foi exata
mente esse o tom, mas como V. Ex~ passou rapidamente
pelo problema, quis enfatizá-lo. Acho que precisamos come
çar a desmascarar as questões que são enfocadas de forma
imprópria para diminuir as grandes virtudes do regime parla
mentarista.

O SR. CLETO FALCÃO - Agadeço a V. Ex~ o aparte.
Enpassant, gostaria de esclarecer que, ao fazer essa observação
a respeito da questão da burocracia, pretendi explicar que,
fruto do presidencialismo no Brasil, a máquina burocrática
brasileira virou um monstrengo. Ciente disso, o Presidente
da República tenta, hoje, modernizar essa máquina. No meu
modo de ver, acredito que isso facilita o caminho para o
parlamentarismo.

O SR. PRESIDENTE (João Faustino) - Com a palavra
Sr. Deputado Renildo Calheiros, pelo PC do B.

O SR. RENILDO CALHEIROS (PC do B - PE. Sem
revisão do orador:) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados,
na semana passada tivemos oportunidade de manifestar, desta
tribuna, nossa solidariedade e nosso apoio à luta desenvolvida
pelos trabalhadores dos Correios e Telégrafos. Esses servi
dores recorreram à greve como forma de luta, para que fossem
recebidos em audiência e ouvidos nas suas reivindicações em
defesa da estabilidade no emprego e da reposição salarial.

A greve, Sr. 'Presidente, foi encerrada sábado passado.
Os trabalhadores dos Correios e Telégrafos conquistaram al
gumas de suas reivindicações e resolveram paralisar o movi
mento grevista.

Todavia, trago a esta tribuna uma denúncia: durante a reali
zação da greve, mais de duzentos trabalhadores dos Correios
foram demitidos, apenas em Brasília. Temos conhecimento
de que em outras partes do País, como no Estado de São
Paulo, centenas de servidores também foram demitidos.

Fazemos esta denúncia, Sr. Presidente, porque o art.
99 da nossa Constituição assegura aos trabalhadores o livre
direito ao exercício de greve. Os funcionários dos Correios,
portanto, não poderiam ser demitidos, enquanto a greve esti
vessem duração, com o apoio da esmagadora maioria da c&te
goria. Dizemos isto porque nos juntaremos ao movimento
desses trabalhadores para exigir respeito à Constituição brasi
leira e aos direitos trabalhistas conquistados a duras penas
pelo movimento sindical brasileiro. Lutaremos pela imediata
reintegração dos trabalhadores demitidos.

Era esta a questão que gostaria de trazer a esta Cas,a,
afirmando que iremos nos somar à luta não apenas dos traba
lhadores dos Correios e Telégrafos, mas de todos os segmentos
da sociedade brasileira que querem ver a nossa Constituição
respeitada.

VII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (João Faustino) - Nada mais ha
vendo a tratar, vou encerrar a Sessão.

O SR. PRESIDENTE (João Faustino)

COMPARECEM MAIS OS SRS.:
Roraima

Avenir Rosa - PDC; Francisco Rodrigues - PTB; Julio
Cabral - PTB; Marcelo Luz - PDS; Teresa Juca - PDS.

Amapá

Fátima Pelaes - Bloco; Gilvan Borges - Bloco; Lourival
Freitas - PT; Murilo Pinheiro - Bloco.

Pará

Alacid Nunes - Bloco; Carlos Kayath - PTB; Domingos
Juvenil- PMDB; Giovani Queiroz - PDT; Herminio Calvi
nho - PMDB; Hilário Coimbra - PTB; Mario Chermont
- PTB; Mario Martins - PMDB; Paulo Titan - PMDB;
Valdir Ganzer - PT.

Amazonas

Atila Lins - Bloco; Beth Azize - PDT; Ezio Ferreira
- Bloco; José Dutra - PMDB; Pauderney Avelino - PDC;

Ricardo Moraes - PT.

Rondônia

Carlos Camurca - PTR; Nobel Moura - PTB; Raquel
Cândido - PDT.

Acre

Adelaide Neri - PMDB; João Tota - PDS; Ronivon
Santiago - PMDB.

Tocantins

Derval de Paiva - PMDB; Eduardo Siqueira Campos
- PDC; Freire Junior - Bloco; Hagahus Araujo - PMDB;
Osvaldo Reis - S/P; Paulo Mourão - PDC.

Maranhão

Daniel Silva - Bloco; Francisco Coelho - PDC; João
Rodolfo - PDS; José Burnett - Bloco.

Ceará

Aécio de Borba - PDS; Ariosto Holanda - PSB; Edson
Silva - PDT; Gonzaga Mota - PMDB; Jackson Pereira
- PSDB; José Linhares - PSDB; Luiz Pontes - PSDB;

Marco Penaforte - PSDB; Moroni Torgan - PSDB.

Piauí

Caldas Rodrigues - Bloco; Paes Landim: - Bloco.

Rio Grande do Norte

Aluizio Alves - PMDB; Henrique Eduardo Alves 
PMDB; Ibere Ferreira - Bloco; João Faustino - PSDB;
Ney Lopes - Bloco.

Paraiba

Efraim Morais - Bloco; Francisco Evangelista - PDT;
Ivan Buríty - Bloco; Ivandro Cunha Lima; - PMDB; José
Luiz Clerot - PMDB; Rivaldo Medeiros - Bloco; Vital
do Rego - PDT.

Pernambuco

Alvaro Ribeiro - PSB; Luiz Piauhylino - PSB; Maun1io
Ferreira Lima - PMDB; Maviael Cavalcanti - Bloco; Re-
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nildo Calheiros - PC do B; Roberto Franca - PSB; Salatiel
Cal', "irio - Bloco; Sérgio Guerra - PSB.

Alagoas

Cleto Falcão - Bloco; José Thomaz Nono - PMDB;
Olavo Calheiros - S/P.

Sergipe

Messias Gois - Bloco.
Bahia

Angelo Magalhães - Bloco; Aroldo Cedraz - Bloco;
Heraldo Boaventura - PDT; Geddel Vieira Lima - PMDB;
Jabes Ribeiro - PSDB; Jairo Azi - PDC; João Almeida
- PMDB; João Alves - Bloco; João Carlos Bacelar 
PMDB; Jonival Lucas - PDC; Jorge Khoury - Bloco; José
Carlos Aleluia - Bloco; José Falcão - Bloco; José Lourenço
- PDS; Luiz Moreira - PTB; Nestor Duarte - PMDB;
Pedro Irujo - Bloco; Prisco Viana - PMDB; Ribeiro Tavares
- PL; Sebastião Ferreira - PMDB; Sergio Brito - PDC.

Minas Gerais

Armando Costa - PMDB; Avelino Costa - PL; Fernan
do Diniz - PMDB; Getulio Neiva - Bloco; Israel Pinheiro
- PRS; João Rosa - PMDB; José Aldo - PRS; Luiz Tadeu
Leite - PMDB; Ronaldo Perim - PMDB; Zaire Rezende
-PMDB.

Espírito Santo

Etevalda Grassi de Menezes - PMDB; Nilton Baiano
-PMDB; Paulo Hartung-PSDB; Rita Camata-PMDB;
Roberto Valadão - PMDB.

Rio de Janeiro

Aldir Cabral - PTB; Álvaro Valle - PL; Arolde de
Oliveira - Bloco; Artur da Távola - PSDB; Edésio Frias
- PDT; Francisco Silva - PDC; José Egydio - Bloco; José
Vicente Brizola - PDT; Laprovita Vieira - PMDB; Màrcia
Cibilis Viana - PDT; Miro Teixeira - PDT; Nelson Bornier
- PL; Paulo de Almeida - PTB; Paulo Portugal- PDT;
Rubem Medina - Bloco; Sandra Cavalcanti - Bloco; Sérgio
Arouca - PCB; Sérgio Cury - PDT; Vivaldo Barbosa 
PDT; Vladimir Palmeira - PT.

São Paulo

Aldo Rebelo - PC do B; Cunha Bueno - PDS; Euclydes
Mello - Bloco; Heitor Franco - PDS; Magalhães Teixeira
- PSDB; Maluly Netto - Bloco; Maurici Mariano - Bloco;
Nelson Marquezelli - PTB; Roberto Rollemberg - PMDB;
Vadão Gomes - Bloco; Valdemar Costa - PL.

Mato Grosso<

João Teixeira - Bloco; Jonas Pinheiro - Bloco; José
Augusto Curvo - PL.

Distrito Federal

Augusto Carvalho - PCB; Benedito Domingos - PTR;
Chico Vigilante - PT; Eurides Brito - PTR; Maria Laura
- PT; Osório Adriano - Bloco; Sigmaringa Seixas - PSDB.

Goiás

Antônio Faleiros - PMDB; João Natal- PMDB; Osó
rio Santa Cruz - PDC; Roberto Balestra - PDC; Virmondes
Cruvinel- PMDB.

Mato Grosso do Sul

Elisio CL~:') - "OCO; Flávio Derzi - Bloco; George
Takimoto - Bloco; Nelson Thad - PTB; Valter Pereira
- PMDB; Waldir Guerra - Bloco.

Paraná

Carlos Scarpelini - PMDB; Delcino Tavares - PMDB;
Edi Siliprandi - PDT; Flavio Arns - PSDB; Ivanio Guerra
- Bloco; Joni Varisco - PMDB; Luiz Carlos Hauly 
PMDB; Munhoz da Rocha - PSDB; Reinhold Stephanes
- Bloco; Werner Wanderer - Bloco; Wilson Moreira 
PSDB.

Santa Catarina

Eduardo Moreira - PMDB; Neuto de Conto - PMDB;
Paulo Duarte - Bloco; Renato Vianna - PMDB; Vasco
Furlan - PDS.

Rio Grande do Sul

Carrion Júnior - PDT; Celson Bernardi - PDS; Fernan
do Carrion - PDS; Fetter Júnior - PDS; Geraldo Rigotto
- PMDB; José Fortunati - PT; Mendes Ribeiro - PMDB;
Nelson Proença - PMDB; Odacir Klein - PMDB; Wilson
Müller - PDT.

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Amapá

raldoTrindade - Bloco; Sérgio Barcellos - Bloco.

Pará

Gerson Peres - PDS; José Diogo - PDS; Nicias Ribeiro
- PMDB; Paulo Rocha - PT; Socorro Gomes - PC do
B.

Amazonas

Eduardo Braga - PDC.

Rondônia

Edison Fidelis - PTB; Jabes Rabelo - PTB; Maurício
Calixto - PTB; Páscoal Novaes - PTR; Reditário Cassol
-PTR. .

Acre

Francisco Diógenes - PDS; Mauri Sérgio:- PMDB.

Tocantins

Edmundo Galdino - PSDB.

Maranhão

Cesar Bandeira...:....c Bloco; Costa Ferreira - Bloco; Eduardo
Matias - PDC; Haroldo Sabóia - PDT; Jayme Santana
- PSDB; José Carlos Sabóia - PSB; José Reinaldo - Bloco;
Ricardo Murad - Bloco; Roseana Sarney - Bloco; Sarney
Filho - Bloco.

Ceará

Antônio dos Santos - Bloco; Carlos Benevides - PMDB;
Carlos Virgílio - PDS; Ernani Viana - PSDB; Etevaldo
Nogueira - Bloco; Luiz Girão - PDT; Maria Luiza Fonte
nele - PSB; Pinheiro Landim - PMDB; Sérgio Machado
- PSDB; Vicente Fialho - Bloco.
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Piauí

Ciro Nogueira - Bloco; Felipe Mendes - PDS; Jesus Tajra
- Bloco; Murilo Rezende - PMDB; Paulo Silva - PSDB.

Rio Grande do Norte

Fernando Freire - Bloco.

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco; Edivaldo Motta - PMDB; Eval
do Gonçalves ---;","Bloco;· José Maranhão - PMDB; Lúcia
Braga-PDT'

Pernambuco

Fernando Bezerra Coelho - PMDB; Gilson Machado 
Bloco; Gustavo Krause - Bloco; Inocêncio Oliveira - Bloco;
José Mendonça Bezerra - Bloco; José Múcio Monteiro 
Bloco; Miguel Arraes - PSB; Osvaldo Coelho - Bloco;
Pedro Correa - Bloco; Ricardo Fiúza - Bloco; Roberto
Freire - PCB; Tony Gel-Bloco; Wilson Campos - PMDB.

Alagoas

Antônio Holanda - Bloco; Augusto Farias - Bloco; Luiz
Dantas - Bloco; Mendonça Neto - PDT; Roberto Torres
-PTB.

Sergipe

Benedito de Figueiredo - Bloco; Djenal Gonçalves 
PDS; Everaldo de Oliveira - Bloco; José Teles - PDS;
Pedro Valadares - Bloco.

Bahia

Alcides Modesto - PT; Benito Gama - Bloco; Clóvis
Assis - PDT; Eraldo Tinoco - Bloco; Félix Mendonça 
PTB; Genebaldo Correia - PMDB; Haroldo Lima - PC
do B; Jairo Carneiro - Bloco; Jaques Wagner - PT; Jutahy
Júnior - PSDB; Leur Lomanto - Bloco; Luís Eduardo 
Bloco; Luiz Viana Neto - PMDB; Manoel Castro - Bloco;
Marcos Medrado - PDC; Sérgio Gaudenzi - PDT; Uldurico
Pinto - PSB; Waldir Pires - PDT.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Agostinho Valente - PT; Aloisio
Vasconcelos -PMDB; Annibal Teixeira - PTB; Camilo
Machado - Bloco; Célio de Castro - PSB; Edmar Moreira
- Bloco; Elias Murad - PSDB; Felipe Neri ---:- PMDB; Gené
sio Bernardino - PMDB; Ibrahim Abi-Ackel- PDS; Irani
Barbosa - PL; João Paulo - PT; José 13elato - PMDB;
José Geraldo - PMDB; José Santana de Vasconcellos 
Bloco; José Ulisses de Oliveira - PRS; Lael Varella - Bloco;
Leopoldo Bessone - PMDB; Marcos Lima - PMDB; Mário
de Oliveira - Bloco; Maurício Campos - PL; Neif Jabur
- PMDB; Nilmário Miranda - PT; Osmânio Pereira 
PSDB; Paulino Cícero de Vasconcelos - PSDB; Paulo Delga
do - PT; Paulo Heslander - PTB; Pedro Tassis - PMDB;
Raul Belém - Bloco; Romel Anísio - Bloco; Samir Tannús
- PDC; Sandra Starling - PT; Saulo Coelho - PSDB; Sérgio
Naya - PMDB; Tilden Santiago - PT; Vittorio Medioli
- PSDB; Wagner do Nascimento - PTB; Wilson Cunha
-PTB.

Espírito Santo

Aloizio Santos - PMDB; João Baptista Motta - PSDB;
Jones Santos Neves - PL; Rose de Freitas - PSDB.

Rio de Janeiro

Amaral Netto - PDS; Benedita da Silva - PT; Carlos
Alberto Campista - PDT; Carlos Lupi - PDT; Carlos Santa
na - PT; César Maia - PDT; Cidinha Campos - PDT;
Eduardo Mascarenhas - PDT; Fábio Raunheitti - PTB;
Flávio Palmier da Veiga - Bloco; Francisco Dornelles 
Bloco; Jamil Haddad - PSB; Jandira Feghali - PC do B;
João Mendes - PTB; José Carlos Coutinho - PDT; Junot
Abi-Ramia - PDT; Laerte Bastos - PDT; Marino Clinger
- PDT; Paulo Ramos - PDT; Regina Gordilho - PDT;
Roberto Campos - PDS; Roberto Jefferson - PTB; Sidney
de Miguel- PDT; Simão Sessim - Bloco; Wanda Reis
PMDB.

São Paulo

Alberto Goldman - PMDB; Alberto Haddad - Bloco;
AIoizio Mercadante - PT; André Benassi - PSDB; Antônio
Carlos Mendes Thame - PSDB; Arnaldo Faria de Sá 
Bloco; Ary Kara José - PMDB; BetoMansur - PDT; Cardo
so Alves - PTB; Delfim Netto - PDS; Diogo Nomura
PL; Edevaldo Alves da Silva - PDS; Eduardo Jorge - PT;
Ernesto GradeIla - PT; Fábio Feldmann - PSDB; Fausto
Rocha - Bloco; Florestan Fernandes - PT; Gastone Righi
- PTB; Geraldo Alckmin Filho - PSDB; Hélio Bicudo
PT; Hélio Rosas - PMDB; João Mellão Neto - PL; Jorge
Tadeu Mudalen - PMDB; José Cícote - PT; José Dirceu
- PT; José Genoíno - PT; José Maria Eymael - PDC;
José Serra - PSDB; Jurandyr Paixão - PMDB; Koyu lha
- PSDB; Liberato Caboclo - PDT; Luiz Carlos Santos
PMDB; Luiz Gushiken - PT; Manoel Moreira - PMDB;
Marcelino Romano Machado - PDS; Marcelo Barbieri 
PMDB; Mendes Botelho - PTB; Osvaldo Stecca - PSDB;
Pedro Pavão ~ PDS; Ricardo Izar ~ PL; Robson Tuma
- PL; Solon Borges dos Reis - PTB; Tadashi Kuriki 
PTB; Tidei de Lima - PMDB; TugaAngerami - PSDB;
Ulysses Guimarães - PMDB; Walter Nory - PMDB.

Mato Grosso

Augustinho Freitas - PTB; Rodrigues Palma - PTB; We
llington Fagundes - PL; Wilmar Peres - Bloco.

Distrito Federal

Paulo Octávio - Bloco.

Goiás

Antonio de Jesus - PMDB; Delio Braz - PMDB; Lazaro
Barbosa - PMDB; Lúcia Vânia - PMDB; Luiz Soyer
PMDB; Maria Valadão - PDS; Mauro Borges - PDC; Mau
ro Miranda - PMDB; Pedro Abrão - PMDB; Ronaldo
Caiado - S/P; Zé Gomes da Rocha - Bloco.

Mato Grosso do Sul

José Elias - PTB; Marilu Guimarães~ PTB.

Paraná

Antônio Barbara - Bloco; Antonio Veno - Bloco; Basilio
Villani - Bloco; Carlos Roberto Massa - Bloco; Edesio
Passos - PT; José Felinto ~ PMDB; Luciano Pizzatto -
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Bloco; Matheus Iensen - PTB; Max Rosenmann - Bloco;
Onaireves Moura - PTB; Otto Cunha - Bloco; Paulo Ber
nardo - PT; Pinga Fogo de Oliveira - Bloco; Renato Johns
son - Bloco; Rubens Bueno - PSDB; Said Ferreira 
PMDB

Santa Catarina

Ângela Amin - PDS; César Souza - Bloco; Hugo Biehl
- PDS; Jarvis Gaidzinski - PL; Luci Choinacki - PT; Luiz
Henrique - PMDB; Nelson Morro - Bloco; Orlando Pache
co - Bloco; Ruberval Pilotto - PDS.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB; Amaury
Müller - PDT; Amo Magarinos - Bloco; Carlos Azambuja
- PDS; Carlos Cardinal - PDT; Eden Pedroso - PDT;
Ibsen Pinheiro - PMDB; Jorge Uequed - PSDB; Osvaldo
Bender - PDS; Paulo Paim - PT; Raul Pont - PT; Telmo
Kirst - PDS; Valdomiro Lima - PDT; Victor Faccioni 
PDS.

o SR. PRESIDENTE (João Faustino) - Encerro a ses
são, designando para amanhã, terça-feira, dia 18, às 14 horas,
a seguinte

ORDEM DO DIA

URGÊNCIA
(Art. 64 da Constituição Federal.)

Oiscussão

1

PROJETO DE LEI N9 821, DE 1991
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n9 821,
de 1991, que regulamenta o art. 89 da Constituição Federal,
dispõe sobre a negociação coletiva de trabalho, regula a repre~

sentação de trabalhadores na empresa e dá outras providên
cias. Pendente de pareceres das Comissões: de Constituição
e Justiça e de Redação; de Trabalho, de Administração e
Serviço Público.

Prazo vencido na CD em: 16-6-91.

2

PROJETO DE LEI N9 822, DE 1991
(Do Poder Exec.utivo)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n9 822,
de 1991, que estabelece incentivos fiscais que menciona e
dá outras providências. Tendo parecer, da Comissão de Finan
ças e Tributação, pela admissibilidade e, no mérito, pela apro
vação deste com emendas e do de n9694/91, apensado; pela
prejudicialidade do de n9 1.320/88, apensado; pela rejeição
dos de n9S 6.068/90, e 123/91, apensados; pela admissibilidade
e, no mérito pela aprovação das Emendas de Plenário n9S
4, 5, 14, 20, 21, 28 e 31; e das de n'?' 8, 9, 11, 12, 19, 27
e 29, com subemendas; e. pela rejeição das de n9s 1, 2, 3,
7, 10, 13, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 30 e 32 (Relator: Sr.
Fernando Bezerra Coelho). Pendente de pareceres das Comis
sões: de Constituição e Justiça e de Redação; e de Economia,
Indústria e Comércio.

Prazo de vencido na CD em: 16-6-91.

3

PROJETO DE LEI N9 825, DE 1991
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n9 825,
de 1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previ
dência Social e dá outras providências; tendo pareceres: das
Comissões de Finanças e Tributação, pela admissibilidade des
te e dos de n9S 6.665/85,8.327/86,1.006/88,1.008/88,1.158/88,
1.347/88, 1.367/88, 2.018/89, 3.469/89, 3.880/89, 3.936/89,
4.025/89, 4.206/89, 4.972/90, 5.535/90, 5.822/90, 5.857/90,
6.082/90, 6.120/90, 6.122/90, 46/91, 97/91, 106/91 210/91,
599/91, 743/91, 820/91, 975/91, e 1.136/91, apensados; pela
inadmissibilidade das Emendas de Plenário n9S 2,3, 8, 9, 14,
15, 20, 22, 29, 30, 31, 35, 40, 44, 47, 49, 51, 69, 73, 76,
77, 79, 80, 82, 93, 104, 105, 110, 111, 115, 120, 123, 126,
127, 128, 129, 130, 131, , 132, 134, 135, 141, 144, 146, 147,
148, 151, 154, 157, 166, 167, 171, 172, 175, 177, 181, 182,
189, 191, 192, 193, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 206,
207,208,210, 211, 218, 221, 222, 224, 225, 226, 233, 235,
236, 242, 244, 246, 248, 252, 253, 255, 257, 258, 260, 264,
268, 269, 270, 276, 286, 288, 290, 295, 297, 298, 300, 301,
302, 325, 354, 360, 361, 362, 363, 370, 371, 372, 430, 433,
443, 447, 448, 449, 450, 452, 354, 462, 486, 487, 498, 511,
517, 518, 522, 524, 528, 537, 548, 549, 550, 554, 556, 558,
559,563,566,567,569,570,572, 574e580; pela incompetência
para opinar sobre as de n9 5 28, 32, 41, 42, 45, 46, 56, 59,
60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 81, 86, 87, 89, 95, 96,
98, 100, 102, 108, 122, 133, 137, 140, 143, 152, 159, 160,
163, 164, 165, 170, 178, 179, 180, 183, 184, 186, 190, 197,
203, 212, 213, 214, 232, 239, 240, 241, 243, 250, 251, 254,
256, 266, 267, 271, 272, 289, 291, 292, 293, 303, 304, 305,
306, 307, 308, 309, 311, 312, 314, 321, 331, 332, 344, 351,
358, 368, 369, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 384, 388, 389,
390, 399, 405, 406, 415, 417, 419, 420, 421, 422, 424, 425,
426, 427, 428, 429, 431, 432, 435, 440, 444, 455, 456, 458,
459, 464, 466, 467, 471, 472, 473, 477, 481, 482, 483, 484,
489, 491, 492, 499, 500, 505, 506, 507, 512, 520, 523, 529,
530,531, 532, 533, 534, 538, 539, 541, 542, 543, 553, 555,
557,560,561,562,564,565,576,577,578,583,592 e 593;
pela prejudicialidade da de n9139; é pela admissibilidade das
de n9 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 23,
~,~,~,V,n,~,%,TI,~,~,~,~,~,~,~,

54, 55, 57, 58, 64, 71, 72, 74, 75, 78, 83, 84, 85, 88, 90,
91, 92, 94, 97, 99, 101, 103, 106, 107, 109, 112, 113, 114,
116, 117, 118, 119, 121, 124, 125, 136, 138, 142, 145, 149,
150, 153, 155, 156, 158, 161, 162, 168, 169, 173, 174, 176,
185, 187, 188, 195,204, 205, 209, 215, 216, 217, 219, 220,
223,227,228, 229, 230, 231, 234, 237, 238, 245, 247, 249,
259, 261, 262, 263, 265, 273, 274, 275, 277, 278, 279, 280,
281, 282, 283, 284, 285, 2!i37, 294, 296, 299, 310, 313, 315,
316, 317, 318, 319; 320, 322, 323, 324, 326, 327, 328, 329,
~,ill,~,m,~,m,~,m,~,~,~,W,

~,~,W,~,~,~,ill,ID,lli,~,ill,lli,

364, 365, 366, 367, 373, 380, 381, 382, 383, 385, 386, 387,
391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 400, 401, 402, 403,
404, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 416, 418, 423,
434,436,437, 438, 439, 441, 442, 445, 446, 451, 453, 457,
460, 461, 463, 465, 468, 469, 470, 474, 475, 476, 480, 485,
488, 490, 493, 494, 495, 496, 497, 501, 502, 503, 504, 508,
509, 510, 513, 514, 515, 516, 519, 521, 525, 526, 527, 535,
536, 540, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 568, 571, 573, 575,
579,581,582,584,585,586,587,588,589,590 e 591 (Relator:
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Sr. Germano Rigotto); e de Seguridade Social e Família, pela
aprovação deste, com substitutivo, e pela prejudicialidade das
emendas de Plenário e dos n9S 6.665/85, 8.327/86, 8.417/86,
(615/91), 1.006/88, 3.421189, 1.367/88, 3.750/89, 1.008/88,
1.015/88, (3.061189, 339/91, 583/91, 920/91), 1.158/88,
1.347/88, 3.469/89, 4.972/90, 5.535/90, 5.822/90, 6.082/90,
46/91, 97/91, 106/91 (743/91), 3.936/89, (3.995/89, 4.025/89,
4.206/89, 5.805/90, 449/91, 599/91, 1.864/89, 2.018/89,
6.120/90, 210/91), 3.880/89 (5.857/90, 6.122/90), 966/91,
975/91, 820/91, 1.136/91,3.592/89,·e 45/91, apensados (Rela
tor: Sr. Geraldo Alckmin Filho). Pendente de parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.

Prazo vencido na CD em: 16-6-91.

4

PROJETO DE LEI N9 826-A, de 1991
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n9826-A,
de 1991, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social,
institui Plano de Custeio e dá outras providências; tendo pare
ceres das Comissões de Seguridade Social e Família, pela
aprovação deste, com substitutivo, e pela prejudicialidade das
Emendas de Plenário e dos de n9' 3.448/89, 118/91, 304/91,
626/91,842/91,4.061189 (649/88, 2.761189, 3.025/89, 3.233/89,
3.567/89,3.963/89),2.016/89, (3.274/89),2.597/87 (3.174/89),
2.891189, 2.898/89, 4.129/89, 4.074/89, 5.469/90, 5.511190,
338/91, 389/91), e 1.136/91, apensados (Relator: Sr. Antônio
Britto); de Finanças e Tributação, contra os votos dos Srs.
Aloízio Mercadante e Paulo Hartung, pela admissibilidade
e, no mérito, pela aprovação deste, com substitutivo, e, dos
de n9' 2.898/89,3.233/89; 3.274/89, 4.129/89, 4.061189, 304191,
842191 e 1.136/91, apensados; pela inadmissibilidade e, no
mérito, pela rejeição, dos de n9S 2.761/89,3.448/89, e 118/91,
apensados; pela admissibilidade e, no mérito, pela aprovação
das Emendas de Plenário n9S 3, 4, 5, 6, 9, 10, 27, 28, 32,
n,~,%,n,~,~,~,~,44,~,~,~,~,~,~,

60, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 74, 80,83, 84, 86, 88, 89,
90, 95, 96, 98, 99, 100, 102, 106, 107, 117, 118, 119, 120,
122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 134, 136,
142, 168, 170, 172, 174, 176, 179, 180, 184, 193, 195, 196,
197, 199, 204, 205, 207, 208, 211, 213, 217, 218, 221, 222,
223, 227, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 241,
242, 247, 248, 249, 250, 251, 256, 258, 259, 263, 264, 267,
268,270,273,274; pela inadmissibilidade e, no mérito, pela
rejeição das de n9S 2, 7, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 40, 50,
55, 87, 133, 139, 219 e 284; pela prejudicialidade da de n9
188; e pela incompetência para opinar sobre as de n9S 1, 8,
18, 19, 26, 29, 30, 35, 42, 49, 51, 53, 57, 58, 59,61, 62,
63, 69, 72, 73, 75, 76, 77, 85, 78, 79, 81, 82, 91, 92, 93,
94,97, 101, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 111,112, 113, 114,
115, 116, 121, 131, 135, 137, 138, 140, 141, 143, 144, 145,
146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158,
~,~,W,~,~,M~~,~,W,~,m,m,

175, 177, 178, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 189, 190, 191,
192, 194, 198, 200, 201, 202, 203, 206, 209, 210, 212, 214,
215, 216, 220, 224, 225, 226, 228, 229, 239, 240, 243, 244,
245, 246, 252, 253, 254, 255, 257, 260, 261, 262, 265, 266,
269, 271, 272, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282 e 283
(Relator: Sr. Germano Rigotto). Pendente de parecer da Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação.

Prazo vencido na CD: em 16·6·91.

URGÊNCIA
(Art. 155 do Regimento Interno.)

Votação
5

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
n9109-B, DE 1989

(Do Senado Federal)

Votação, em turno único, do Projeto de Lei Comple
mentar n9109-A, de 1989, que estabelece normas para o ade
quado tratamento tributário do ato cooperativo; tendo parece
res: da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e,
no mérito, pela aprovação, com emendas, com voto em sepa
rado do Sr. Juarez Marques Batista (Relator: Sr. Nilson Gib
son); da Comissão de Economiá, Indústria e Comércio, pela
aprovação com adoção das emendas da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação (Relator: Sr. Saulo Coelho);
e da Comissão de Finanças e Tributação, pela aprovação,
com emenda e adoção das emendas da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação (Relator: Sr. Manoel Castro).
Pendente;, de pareceres das Comissões: de. Constituição e Jus
tiça e de Redação; de Economia, Indústria e Comércio; e
de Finanças e Tributação, às emendas de Plenário.

6

PROJETO DE LEI N9 6.J.83-B, DE 1985
(Do Senado Federal)

Votação, em turno único, do Projeto de Lei n96.183-A,
de 1985, que disciplina a formação de banco de dados pessoais
e respectivo uso i:las informações cadastradas; tendo parecer,
da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mé
rito, pela aprovação, contra os votos dos Srs. Ibrahim Abi
Ackel e Michel Temer (Relator: Sr. José Genoíno). Pendente
de pareceres da Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, às emendas de Plenário.

7

PROJETO DELEI N9 814-B, DE 1988
(Do Sr. Geraldo Alckmin Filho)

Votação, em turno único. do Projeto de Lei n9 814-A,
de 1988, que torna obrigatória a indicação do tipo e do fator
sangüíneo nas cédulas de identidade; tendo pareceres: da Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitu
cionalidade, juridicidade e. técnica legislativa (Relator: Sr. Sig
maringa Seixas); da Comissão de Seguridade Social e Família,
~la,aprovação, contra l?s·votos dos Srs. Nelson Seixas e Rai
mundo R~ze!lde e pela rejeição dos de n9' 2.969/89 e 3.628/89,
apensados (Relator: Sr' Benl':dita da Silva). Pendente de pare
cres das Comissões de Constituição e Justiça e de Redação;
e de Seguridade Social e Família, às emendas de Plenário.

S

PROJETO DE LEI N9 1.163-B, DE 1988
(Do Sr. Paulo Paim)

Votação, em turno único, do Projeto de Lei n91.163-A,
de 1988, que dispõe sobre a proteção do trabalho do empre
gado doméstico e dá outras providências; tendo pareceres:
de Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, êom
emendas (Relator: Sr. Arnaldo Moraes); da Comissão de Tra-
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balho, de Administração e Serviço Público, pela aprovação,
com substitutivo (Relator: Sr.); e da Comissão de Finanças
e Tributação, pela aprovação, com adoção do substitutivo
da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Públi
co, com subemendas e pela prejudicialidade dos apensados
(Relator: Sr.). Pendente de pareceres das Comissões: da Cons
tituição e Justiça e de Redação; de Trabalho, de Adminis
tração e Serviço Público; e de Finanças e Tributação, às emen
das de Plenário.

9

PROJETO DE LEI N9 1.371-B, DE 1988

(Do Sr. Carlos Cardinal)

Votação, em turno único, do Projeto de Lei n91.371-A,
de 1988, que proíbe a comercialização de medicamentos cuja
fabricação ou venda foi interdita no país de origem; tendo
pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa (Re
lator: Sr. Roberto Torres); e das Comissões de Economia,
Indústria e Comércio (Relator: Sr. Amaury Müller); e de
Seguridade Social e Família (Relator: Sr. Floriceno Paixão),
pela aprovação. Pendente de pareceres das Comissões: de
Constituição e Justiça e de Redação; de Economia, Indústria
e Comércio; e de Seguridade Social e Família, às emendas
de Plenário.

10

PROJETO DE LEI N9 1.6S1-B, DE 1989
(Do Sr. Hélio Rosas)

Votação, em turno único, do Projeto de Lei n91.6S1-A,
de 1989, que acrescenta parágrafo ao art. 139 da Consolidação
das Leis do Trabalho; tendo pareceres: da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa, com substitutivo' (Relator: Sr.
Mendes Ribeiro); e da Comissão de Trabalho, de Adminis
tração e Serviço Público, pela aprovação, com emenda (Rela
tor: Sr. Paulo Paim). Pendente de pareceres das Comissões:
de Constituição e Justiça e de Redação; e de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, às emendas de Plenário.

11

PROJETO DE LEI N91.706-B, DE 1989
(Do Sr. Ivo Vanderlinde)

Votação, em turno único, do Projeto de Lei n91.706-A,
de 1989, que dispõe sobre as sociedades cooperativas; tendo
pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela constitucionaJidade, juridicidade e técnica legisla":
tiva, com substitutivo (Relator: Sr. Messias Góis); da Comis
são de Economia, Indústria e Comércio, pela aprovação deste,
com adoção do substitutivo da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, com subemendas, e pela prejudicia
lidade dos apensados com voto em separado do Sr. Osvaldo
Lima Filho (Relator: Sr. Marcos Queiroz); e da Comissão
de Agricultura e Política Rural, em audiência, pela aprovação
deste com adoção do substitutivo da Comissão de Con~tituição

e Justiça e de Redação e das subemendas da Comissão de.
Economia, Indústria e Comércio, com subemendas, e pela
prejudicialidade dos apensados (Relator: Sr. Jonas Pinheiro).
Pendente de pareceres das Comissões: de Constituição e Jus
tiça e de Redação; de Economia, Indústria e Comércio; e
de Agricultura e Política Rural, às emendas de Plenário.

12

PROJETO DE LEI N9 2.40S-B, DE 1989
(Do Sr. Florestan Fernandes)

Votação, em turno único, do Projeto de Lei n9 2.40S-A,
de 1989, que dispõe sobre a concessão de bolsa de estudo
e pesquisa aos pós-graduandos e dá outras providências; tendo
pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
(Relator: Sr. Harlan Gadelha); da Comissão de Educação,
Cultura e Desporto, pela aprovação, com emenda (Relator:
Sr. Eraldo Tinoco); e da Comissão de Finanças e Tributação,
pela aprovação com adoção da emenda da Comissão de Educa
ção Cultura,e Desporto (Relator: Sr. Benito Gama). Pendente
de pareceres das Comissões; de Constituição e Justiça e de
Redação; de Educação, Cultura e Desporto; e de Finanças
e Tributação, às emendas de Plenário.

Discussão
13

PROJETO DE LEI N9 6.002, DE 1990
(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n96.002,
de 1~90, que dispõe sobre o mandado de injunção; tendo
apensados os Projetos de Lei nQS 998/88, 1.662/89, e 4.67.9190.
Pendente de Parecer da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação.

PRIORIDADE
Discussão

14

PROJETO DE LEI N9 4.917-B, DE 1990
(Do Tribunal Superior do Trabalho)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 4.917-A,
de 1990, que cria a 19ª Região da Justiça do Trabalho, o
respectivo Tribunal Regional e dá outras providências; tendo
pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa
e, no mérito, pela aprovação, com emendas, do substitutivo
oferecido pelo autor (Relator: Sr. Horácio Ferraz); da Comis
são de Finanças e. Tributação, pela aprovação (Relator: Sr.
Arnaldo Prieto); da Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público, pela aprovação do substitutivo oferecido
pelo autor (Relator: Sr. Nilson Gibson); e da Comissão de
Finanças e Tributação, em audiência, pela admissibilidade,
com emenda (Relator: Sr. Luiz Dantas).

GRANDE EXPEDIENTE

(18hlOmin às 19h)
REQUERIMENTO DE CONVOCAÇÃO N9 1,

DE 1991
(Do Sr. Deputado Rubens Bueno)

Solicita seja convocado o Ministro da Agricultura, a fim
de prestar esclarecimentos acerca dos efeitos do Plano Collor
II sobre o setor rural.

Senhor Presidente:
De conformidade com as disposições constitucionais do

art. 50, e nos termos do art. 219, § 19, do Regimento Interno
desta Casa, requeremos que, ouvido o Plenário se digne de
adotar as providências necessárias à convocação do Ministro
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de Estado da Àgricultura, Sr. Antônio Cabrera, para compa
recer ao plenário da Câmara dos Deputados com a finalidade
de prestar esclarecimentos acerca dos efeitos do Plano Collor
11 sobre o setor rural, bem como a respeito da Lei Agrícola
recentemente aprovada e dos vetos que lhe foram apostos.

Inscritos:
Deputado Rubens Bueno - PSDB (autor)
Deputado Adylson Motta - PDS
Aldo Rebelo - PC do B
Reditário Cassol - PTR
Cardoso Alves - PTB
Odacir Klein - PMDB
Álvaro Ribeiro - PSB
Aroldo Góis - PDT
Aroldo Cedraz - PRN
Jonas Pinheiro - PFL
Paulo Hartung - PSDB
Nelson Marquezelli - PTB
Neuto de Conto - PMDB
Carlos Cardinal - PDT
Lázaro Barbosa - PMDB
Giovanni Queiroz - PDT
Luiz Carlos Hauly - PRN
Maviael Cavalcanti
Armando Costa - PMDB
Joni Varisco - PMDB
Roberto RoUemberg - PMDB

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE
EMENDAS OU RECURSOS

1- EMENDAS
PROPOSIÇÕES PARA APRESENTAÇÃO

DE EMENDAS EM PLENÁRIO

1

PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 28, DE 1991

(Do ~r. Nelson Jobim)

Altera o art. 137 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, estabelecendo critérios para a criação de uma
comissão de triagem de proposições.

Prazo de 5 sessões p!lra apresentação de emendas - art.
216, § 19, do Regimento Interno.

29 dia: 18·6·91
Último dia 25·6·91

2

PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 30, DE 1991
(Do Sr. Gerson Peres)

Altera o Regime Interno da Câmara dos Deputados, a
fim de permitir a atuação dos Vice-Líderes no Plenário.

Prazo de 5 sessões para apresentação de emendas - art.
216, § 1~, do Regimento Interno.

29dia: 18·6·91
Último dia: 25·6·91

3

PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 31, DE 1991
(DO SI. Avenir Rosa)

Cria a Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da
Cidadão.

Prazo de 5 sessões para apresentação de emendas - art.
216, § 191 do Regimento Interno.

29dia: 18-6-91
Último dia: 25-6-91

RECURSOS
PROPOSIÇÕES APRECIADAS PELAS COMISSÕES

(Art. 132, do Regimento Interno - Prazo de sessões.)

PROJETO DE LEI N9 4.064/89
Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da

União e dá outras providências.
Prazo: 49dia: 18-6-91

Último dia: 19-6-91

PROJETO DE LEI N9 4.771190

Dispõe sobre a transformação do Centro de Eduéação
Tecnológica da Bahia em Centro Federal de Educação Tecno
lógica da Bahia e dá outras providências.

Prazo: 49 dia: 18-6-91
Último dia: 19·6-91

PROJETO DE LEI N94.784/90

Dispõe ootue a preserva.Ção, organização e proteção dos.
acervos document:ús privados dos presidentes da República
e dá outras providêl:1cias.

P,"a:;;o: 4, dia: 18·6-91
tmi:Utli ;fia: :ti1l'.(j·91

PROJETO DE LEI N9 4.901190

Dhp6e sobre 2l inclusão das creches e- estabelecimentos
similares no programa educacional brasileiro.

Prazo: 29 dia: 18·6-91
Último dia: 25-6-91

PROJETO DE LEI N9 4.591190

Estende os benefícios do Montepio Civil da União aos
ministros do Superior Tribunal de Justiça e aos Juízes dos
tribunais regionais federais.

Prazo: 29dia: 18·6-91
Último dia: 25·6-91

PROJETO DE LEI N95.885/90

Dispõe sobre a estruturação das Categorias Funcionais
de Agente de Segurança Judiciária, Atendente Judiciário e
Agente de Telecomunicações e Eletricidade dos Quadros de
Pessoal Permanente do Conselho de Justiça Federal e da Jus
tiça Federal de Primeiro e Segundo Graus e dá outras provi
dências.

Prazo: 19 dia: 18·6·91
Último dia: 26·6·91

PROJETO DE LEI N9 79, DE 1991

Fixa o efetivo da Polícia Militar do Distrito Federal, e
dá outras providências.

Prazo: 19 dia: 18-6-91
Último dia: 26-6-91

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 11, DE 1991

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio. A Voz
do Sertão Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora,
na Cidade de Afogados da Ingazeira, Estado de Pernambuco.

Prazo: 19 dia: 19·6·91
Último dia: 27.6-91
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DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE DAS COMIS
SÕES

Of. n9 P-007/91-CFT - "Comunico a V. Ex~ que esta
Presidência, com base no art. 164, inciso I, do Regimento
Interno, declarou prejudicado o Projeto de Lei n91.840/89".
- DeputadoBenito Gama, Presidente.

Prazo: J9 dia: 18·6·91
Último dia: 26·6·91

28 6.8 -feira 10:00 Pedro Novais
10:25 Osvaldo Reis
10:50 Jorge Khoury
11: 15 Socorro Gomes
11:40 Miguel Arraes
12:05 Magl lhães Teixeira
12:30 Eraldo Tinoco
12 :55 Nicias Ribeiro
13:20 Fábio Meirelles

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I - COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Local: Sala 10, anexo II - Horário: 9h30min

PAUTA N9 13/91

Proposição sujeita à apreciação do plenário da Casa:

Urgência

Projeto de Lei n95.804/90 - do Poder Executivo (Mensa
gem n9 669/90) - e emendas oferecidas em plenário, que
"Altera o inciso V do artigo 89 da Lei n9 7.232, de 29 de
outubro de 1984, revoga o Decreto-Lei n9 2.203, de 27 de
dezembro de 1984, e dá outras providências".

Relator: Deputado Luiz Henrique.
Parecer: favorável, com substitutivo ao projeto; acolhi

das, no todo ou em parte, as Emendas n9S 1, 2, 3, 4, 5, 7,
8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 31, 33, 34,
35, 37, 38, 40, 46, 47 e 48; contrário as de n9s 6, 9, 10, 14,
18, 19, 20, 24, 28, 29, 30, 32, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 49, 50 e 51.

II - COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

Local: Sala 1, anexo II - Horário: lOh

PAUTA N9 17 (continuação) .

- Projeto de Lei n95.379/90 - do Senado Federal (PLS
n9304/89) - que "Institui o Dia Nacional de Formação Profis
sional e dá outras providências".

Relator: Deputado Nelson Morro
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa.
- Projeto de Lei n9 5.718/90 - do Sr. César Maia 

que "Dispõe sobre a vinculação da Comissão de Valores Mobi
liários - CVM, ao Congresso Nacional".

Relator: Deputado Nelson Morro
Parecer: pela inconstitucionalidade.
- Projeto de Lei n95.813/90 - do Sr. Geraldo Alckmin

Filho - que "Acrescenta dispositivo ao art. 20 da Lei n9
8.036, de 11 de maio de 1990, para permitir a movimentação
da conta vinculada do FGTS do aposentado, na condição
que especifica".

Relator. Deputado Nelson Trad
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa.
- Projeto de Lei n95.957/90 - do Sr. Paulo Paim 

que "Revoga os arts. 723, 724 e 725 do Decreto-Lei n95.452,
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de 19de maio de 1943, que aprova aConsolidação das Leis
do Trabalho".

Relator: Deputado Haroldo Lima
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa.
- Projeto de Lei n9 31/91 - do Sr. Antônio Carlos

Mendes Thame - que "Dispõe sobre a atualização das apo
sentadorias e pensões concedidas após o dia 5 de outubro
de 1989".

Relator: Deputado Nelson Trad
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa.
- Projeto de Lei n9 46/91 - do Sr. Antônio Carlos

Mendes Thame - que "Cria o Conselho Nacional de Previ
dência Social" .

Relator: Deputado Nelson Trad
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa.
- Projeto de Lei n9 104/91 - Da Sra. Rita Camata

- que "Acrescenta dispositivo ao art. 392 da Consolidação
das Leis do Trabalho, concedendo às mães adotivas os direitos
de proteção à maternidade e determina outras providências".

Relatora: Deputada Eurides Brito
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa.
- Projeto de Lei n9137/91 - do Sr. Henrique Eduardo

Alves - que "Veda a cobrança de taxas pelos estabeleci
mentos oficiais de ensino de 19grau".

Relatora: Deputada Eurides Brito
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa.
- Projeto de Lei n9138/91 - do Sr. Henrique Eduardo

Alves - que "Institui o crédito de emergência, para o período
seco, aos pequenos e médios agricultores e criadores, na área
abrangida pelo Polígono das Secas".

Relator.: Deputado José Thomaz Nonô
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa, com emenda.
- Projeto de Lei n9202/91 - do Senado Federal (PLS

N9 179/90) - que "Dispõe sobre o regime de prestação de
serviços públicos pela iniciativa privada, previsto no art. 175
da Constituição, e regula a concessão de obra pública".

Relator: Deputado Roberto Magalhães
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa deste e da emenda apresentada na comissão, com
emenda do relator.

- Projeto de Lei n9205/91 - do Poder Executivo (Men
sagem n996/91) que "Dispõe sobre a indústria do audiovisual
e dá outras providências".

Relatora. Deputada Eurides Brito
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa deste e das emendas apresentadas na comissão.

AVISO N915

Prazo para recebimento de emendas:
Local: Sala 1, anexo 11 - Horário: 9h às 12h e 14h às

18h30min
Início: 14-6-91
Término: 20-6-91
A - De Admissibilidade

- Projeto de Lei n9 3.991189 - da Sra. Rita Camata
- que "Acrescenta parágrafo 39ao art. 791 da Consolidação
das Leis do Trabalho".

Relator: Deputado Sigmaringa Seixas
- Projeto de Lei n94.020/89 - do Sr. Victor Faccioni

que "Dispõe sobre a participação com recursos da União no
capital de órgãos públicos de desenvolvimento regional".

Relator: Deputado José Maria Eymael
- Projeto de Lei n94.030/89 - da Sra. Rose de Freitas

- que "Isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados
os veículos de utilidade pública usados pelos Governos Esta
duais e Municipais".

Relator: Deputado Éden Pedroso
- Projeto de Lei n9 4.101189 - do Sr. Paulo Paim 

que "Dispõe sobre a transferência de imóveis financiados pelo
Sistema Financeiro de Habitação e dá outras providências".
(Apenso o Projeto de Lei n9287/91.)

Relator: Deputado Nelson Morro
- Projeto de Lei n94.153/89 - do Sr. Victor Faccioni

- que "Dispõe sobre a extensão dos benefícios do Programa
de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO, às
atividades agropecuárias e florestais não vinculadas ao crédito
rural.

Relator: Deputado Antônio de Jesus
6 Projeto de Lei n94.175/89 - do Sr. Koyu lha - que

"dispõe sobre gratuidade de transporte de idosos". (apensos
~s Projetos de Lei n9S 5.221190 e 629/91) Relator: Deputado
Atila Lins

7 Projeto de Lei n94.176/89 - do Sr..Roberto Balestra
- que "dispõe sobre instâncias recursais no âmbito do Proa
gro".

Relator: Deputado José Dutra

8 Projeto de Lei n9 4.190/89 - do Sr. Pauló Mourão
- que "dispõe sobre o programa "Espaço Ecológico", a ser
transmitido, em cadeia, pelas emissoras de rádio e televisão".

Relator: Deputado Adylson Motta

9 Projeto de Lei n9 4.263/89 - do Sr. Paulo Mourão
- que "dá destinação aos recursos provenientes da Loteria
Federal, Esportiva e de números em favor dos estados e muni
cípios".

Relator: Deputado Mendes Ribeiro

10 Projeto de Lei n94.436/89 - do Sr. Victor Faccioni
- que "denomina "Rota do Sol" a Rodoyia BR-453, no
Rio Grande do Sul".

Relator: Deputado Nilson Gibson

11 Projeto de Lei n94.463/89 - do Sr. Mauro Miranda
- que modifica o traçado da Rodovia Longitudinal BR-251
da relação descritiva das rodovias do Plano Nacional de Via
ção, aprovado pela Lei n95.917, de 1O.de setembro de 1973".

Relator: Deputado Gerson Peres
12 Projeto de Lei n9 4.496/89 - do Sr. Ivo Mainardi

- que "concede isenção do Imposto sobre Produtos Industria
lizados às máquinas e equipamentos necessários à construção
e à manutenção de estradas e parques, quando adquiridos
pelas prefeituras municipais".

(apensos os Projetos de Lei n9S 4.961190 e 418/91)

Relator: Deputado Messias Góis "
13 Projeto de Lei n94.536/89 - do Sr. Victor Faccioni

- que ''limita contribuição das entidades públicas aos fundos
de previdência e pensões especiais e complementares".
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Relator: Deputado Paúlo Marinho
14 Projeto de Lei n9 4.549/89 - do Sr. Mauro Miranda

- que "inclui os portos de Itumbiara e São Simão, ambos
no Rio Parnaíba, no Estado de Goiás, na relação descritiva
dos portos marítimos, fluviais e lacustres do Plano Nacional
de Viação".

Relator: Deputada Antônio de Jesus
15 Projeto de Lei n9 4.723/90 - Do Sr. Max Rossenmann

- que "dispõe sobre currículos escolares de 19 e 29 graus".
Relator: Deputada Eurides Brito
16 Projeto de Lei n9 4.795/90 - do Sr. Sigmaringa Seixas

- que "ajusta o Estatuto à Terra de Constituição Federal
e dá outras providências". (apenso o Projeto de Lei n9 834/91)

Relator: Deputado Edésio Passos

17 Projeto de Lei n9 433/91 - do Sr. Paulo Paim 
que "dispõe sobre aposentadoria especial de barbeiro e cabe
leireiro". (apensos os Projetos de Lei n9S 770 e 866/91)

Relator: Deputado Nelson Trad

18 Projeto'de Lei n9 617/91 - do Sr. Nelson Proença
- que "dispõe 'sobre a conversão e liberação dos cruzados
novos retidos no Banco Central, de titularidade de produtores
rurais em municípios onde tenha sido decretado estado de
emergência ou de calamidade pública".'

Relator: Deputado Renato Vianna

19 Projeto de Lei n9 657/91- do Sr. Rinhold Stephanes
que "dispõe sobre o exercício de atividade das Empresas de
Medicina de Grupo, cria o Conselho Nacional das Empresas
de Medicina de Grupo - Conamge, e dá outras providências".

Relator: Deputado Adylson Motta

20 Projeto de Lei n9 824/n - do Poder Executivo (Men
sagem n9 192/91) - que "regula direitos e obrigações relativos
à propriedade industrial". (Apenso o PrCljetode Lei n9 207/91)

Relator: 'Deputado José Luiz Clerot .

B - De Admissibilidade e Mérito

21 Projeto de Lei n9 4.399/89 - do Sr. Victor Faccioni
-que "altera il'redação dOinciso 11 do art, 83do Decreto-Lei
n9 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal".

Relator: Deputado Oscar Travasso~

22 Projeto de Lei n9 4.749/90 - do SI;'. Ney Lopes 
que "dispõe. sobre a intimação de atos processuais aos advo
gados".

Relator: Deputado Luiz Piauhylino

III~ COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Subcomissão Especial para exame da situação
DO Setor Sucroalcooleiro Brasileiro

Local: Sala 18, Anexo 11. - Horário: lOh
- debate sobre o tema:
- custos da cana-de-açúcar, do açúcar e do álcool, nos

últimos 10 anos preços deferidos pelo Governo Federal para
os referidos produtos no mesmo período.

- Convidados: Dr. Joaquim André Villa Nova - Do
Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas
e Coordenador do Convênio do ex-lAA/FGV; Dr. Celsius
Lodder - Diretor do Departamento de Abastecimento e Pre
ços do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.

m.a - COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Local Sala 18, Anexo 11 - Horário: 18h

Urgência
(Discussão)

Projeto de Lei n9 912/91 (Mensagem n9 216-A/91) - do
Poder Executivo - e emendas oferecidas em Plenário 
que "dispõe sobre a locação de imóvel urbano".

Relator: Deputado Gilson Machado
Parecer: Favorável ao projeto e às Emendas de Plenário

n9S 5, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 62, 86,
90, 91, 93,103, 104, 122, 126, 134, 137, 145, 146, 148, 160,
175 e 203, na forma de substitutivo que apresenta, e pela
Rejeição das de mais 176 emendas de Plenário.

IV - COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

Local: Sala 17, Anexo 11 - Horário: 10h
Destinada à Apuração da Reforma Administrativa do

Banco do Brasil e do fechamento de agências e postos de
'serviços daquela instituição.

Pauta: Depoimento do Sr, Aleir Augustinho Calhari, ex
Diretor do Banco do Brasil

V-COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

Local: Sala 13, Anexo II - Horário: 9h30min
Destinada a investigar o extermínio de crianças e adoles

centes.
Pauta: Depoimento do Sr. Mário Volpi, Coordçnador

Nacional do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de
Rua~ e da Prof~ Myriam Mesquita P. de Castro, do Núcleo
de Estudos da Violência, da USP .

VI -'- COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

Local: Sala 27, Anexo 11 - Horário: lOh
Destinada a investigar as origens, causas e conseqüências

da violênciano campo brasileiro. ,
Pauta: Depoimento do Dr. Antônio Cabrera Mano Filho,

Ministro de Estado da Agricultura e Reforma Agrária '

VII - COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

Local: Sala 13, Anexo 11 Horário: 17h
Destina a investigar a impunidade de traficantes de drogas

no País, bem como o crescimento do consumo.
Pauta: Depoimento do Dr. Joaquim Francisco de Freitas

Cavalcante, Governador do Estado de Pernambuco.

Encerra-s~ a Sessão à~ 18 horas e 33 minutos

ATO DO PRESIDENTE
a) APOSENTADORIA

O Presidente da Câmarados Deputados, no uso, das atribui
ções que lhe confere o art. 19, item I, alínea b, do Ato da
Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, Resolve, nos termos
do art. 40, inciso IH, alínea a, da Constituição da República
Federativa do Brasil, combinado com os art. 186, item 111,
alínea a, e 189 da Lei n') 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
conceder aposentadoria a FRANCISCO ANTÓNIO PEREI
RA DA SILVA, no cargo de Técnico Legislativo, CD
AL-011, Classe Especial, Padrão 111, do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados, com o provento aumentado de
20%, conforme o disposto no art. 250 da Lei n9 8.112, citada.

Câmara dos Deputados, 17 de junho de 1991-Deputado
Ibsen Pinheiro; Presidente da Câmara dos Deputados.
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COMISSÕES - ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
9! Reunião Ordinária, realizada em 5·6-91

Aos cinco dias do mês de junho do ano de mil novecentos
e noventa e um, às dez horas, na sala 15 do anexo 11 da
Câmara dos Deputados, reuniu-se a Comissão de Educação,
Cultura e Desporto, presen}es os senhores Deputados Aécio
de Borba - Presidente; Angela Amin, Sólon Borges dos
Reis e Virmondes Cruvinel- Vice-Presidentes; Eraldo Tino
co, Eurides Brito, Evaldo Gonçalves, Paulo Octávio, Rubem
Bento, Délio Braz, Hermínio Calvinho, Renildo Calheiros,
Valter Pereira, Carlos Lupi, José Vicente Brizola, Celso Ber
nardi, Artur da Távola, Flávio Arns, Osmânio Pereira, Flores
tan Fernandes, Samir Tannús, Raul Pont, Álvaro Valle, Maria
Luiza Fontenele, Christóvam Chiaradia, Costa Ferreira, João
Alves, José Belato, Elio Dalla Vecchia, Jabes Rabelo e Maria
Laura. ATA: Abertos os trabalhos, foi dispensada a leitura
da Ata da reunião anterior, aprovada sem restrições. EXPE
DIENTE: O Sr. Presidente deu conhecimento aos Srs. Mem
bros da Comissão dos seguintes expedientes: 1) Correspon
dência da Assessoria. de Orçamento e Fiscalização Financeira
da Câmara dos Deputados, apresentando o elenco de ativida
des por ela desenvolvidas na prestação de assessoramento
aos Srs. Deputados, cuja cópia foi distribuída aos presentes.
2) Ofício 1404/91, de 28-5-91, do Sr. Presidente da Câmara
dos Deputados, encaminhando documentação da Reitoria da
Universidade Federal de Minas Gerais, relativa à "Proposta
de uma Nova Política de Ensino Superior". 3) Proposta de
uma Nova Política para o Ensino Superior, trazida em mãos
pelo SI. Ministro da Educação, que solicitou uma manifes
tação da Comissão sobre o documento. A Assessoria Legis
lativa da Casa elaborou, a pedido da Presidência, um estudo
sobre a referida proposta, que poderá servir de orientação
para o posicionamento que a Comissão vier a adotar. O SI.
Presidente solicitou aos Srs. Deputados para analisarem a
matéria, que será discutida na próxima reunião. A seguir,
o Sr. Presidente fez a leitura da proposta de procedimentos
a serem adotados na apreciação das Emendas de Plenário
ao Projeto de Lei n9 1258/88 - LDB, conforme solicitação
dos presentes à última reunião. Após a leitura, o Sr. Presidente
a submeteu à consideração dos Srs. Deputados. Em discussão,
falaram os Srs. Carlos Lupi, Renildo Calheiros, Raul Pont,
Florestan Fernandes, Eraldo Tinoco, Valter Pereira, Maria
Luiza Fontenele, Sólon Borges dos Reis, Virmondes Cruvinel
e Samir Tannús. Por deliberação dos presentes, ficou decidido
o seguinte, com base no Art. 51 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, que dispõe: "As Comissões Perma
nentes poderão estabelecer regras e condições específicas para
a organização e o bom andamento dos seus trabalhos, obser
vadas as normas fixadas neste regimento e no Regulamento
das Comissões, bem como ter Relatores e Relatores Substi
tutos previamente designados por assuntos". 1) Composição
de um grupo de membros, formando por 115 (um quinto)
dos seus titulares, mantida, dentro do possível, a proporcio
nalidade dos partidos, para analisar informalmente as emen
das, com vistas a um posicionamento consensual sobre as
mesmas. Sobre este item foram indicados os nomes dos inte
grantes do grupo: Deputados Sólon Borges dos Reis - PTB,
Ubiratan Aguiar - PMDB, Carlos Lupi - PDT, Artur da
Távola - PSDB, ficando para posterior decisão os 2 integran
tes do Bloco Parlamentar e o integrante a ser indicado pelo

conjunto das lideranças do PTIPSCIPC do B. 2) Designação
de um Vice-Presidente da Comissão para funcionar como
coordenador do grupo, encarregado de promover os encon
tros, coordenar as reuniões de trabalho e dar conhecimento
aos demais deputados da comissão dos resultados alcançados.
Foi escolhida a Deputada Ângela Amin - PDS para coorde
nadora.3) Qualquer membro da comissão poderá encaminhar
sugestões ao grupo de trabalho, bem como participar de suas
reuniões. 4) A partir do recebimento do processo relativo
às emendas, o Presidente designará o relator que, sem prejuízo
de suas prerrogativas, elaborará seu parecer tendo em vista
os resultados obtidos nas reuniões prévias do grupo. 5) Uma
vez recebido o processo, a Comissão poderá estabelecer um
cronograma de tramitação, de modo a permitir a agilização
dos trabalhos, sem prejuízo da qualidade técnica necessária
ao exame da matéria. Este item foi acolhido, ficando a decisão
sobre sua aplicação a ser tomada oportunamente. 6) Esse
cronograma poderá estabelecer que a apreciação das emendas
seja feita por capítulo, ordenando-se as emendas neste sentido.
Concluída a apreciação sobre os procedimentos a serem adota
dos na apreciação das Emendas de Plenário ao projeto da
LDB, o SI. Presidente submeteu aos presentes a seguinte
questão: tendo em vista o grande número de interessados
em obter cópia do parecer do relator, antes do seu conheci
mento e apreciação pelos membros desta Comissão, que pro
cedimento deve ser adotado? Após as considerações feitas
pelos Srs. Deputados Maria Luiza Fontenele e Florestan Fer
nandes, ficou decidido que será facultado a quem interessar
o conhecimento do parecer do relator. Em seguida o SI. Presi
dente comunicou a distribuição feita, em 27 de maio último,
das Emendas de Plenário ao PL 6553/85, conforme cópias
a Seção de Sinopse, Seção de Atas, Coordenação de Comis
sões Permanentes, Lideranças e aos Srs. membros da Comis
são, e que passa a fazer parte integrante desta Ata. ORDEM
DO DIA: 1) Requerimento do Sr. Deputado Raul Pont, pro
pondo que seja convidado o SI. Ministro da Saúde, Dr. Alceni
Guerra, para falar, nesta Comissão, sobre o projeto dos CIAC
(Centro Integrado de Atendimento à Criança). Em votação
já aprovado unanimente o requerimento. A Sr! Maria Luiza
Fontenele solicitou ao Sr. Presidente que, ao fazer contato
com o Sr. Ministro para inteirá-lo desta deliberação, reiterasse
o outro convite, anteriormente encaminhado, por sua inicia
tiva, para que o Sr. Ministro venha discutir, nesta Comissão
a campanha contra a AIDS. 2) Projeto de Lei N9 3.278/89,
do Sr. Victor Faccioni, que "institucionaliza o crédito educa
tivo para estudantes carentes". Relator: Deputado Ubiratan
Aguiar. Parecer Contrário. A pedido do Sr. Relator, foi adia
da a apreciação desta proposição para a próxima reunião.
O Sr. Flávio Arns pediu a palavra para registrar e agradecer
o recebimento do livro de poesias de autoria do Sr. Sólon
Borges dos Reis. A S~ Maria Luiza Fontenele solicitou que
a Comissão encaminhasse uma cópia da tese de doutorado
do Professor Elias Antônio Jorge ao Sr..Ministro Carlos Chia
relli, cujos dados orçamentários foram por ele contestados,
durante os debates sobre o Desvio de Verbas do Salário-E
ducação, na reunião do dia 15 de maio passado. O SI. Presi
dente incumbiu a secretária de providenciar ofício ao Sr. Mi
nistro da Educação para encaminhar o referido documento.
O Sr. Presidente determinou o registro em Ata da presença
dos Assessores Legislativos Marisa Abreu, Vital Didonet e
Ricardo Martins, designados para prestarem atendimento à
reunião da Comissão ENCERRAMENTO: Nada mais haven
do a tratar, às doze horas e trinta minutos, o Sr. Presidente
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encerrou os trabalhos, convocando reunião para o próximo
dia doze de junho, quarta-feira, às dez horas. E para constar,
eu Jussara Maria Goulart Brasil de Araújo, Secretária, lavrei
a presente Ata que lida, discutida e aprovada, será assinada
pelo Sr. Presidente e publicada no Diário do Congresso Nacio
nal.

10~ Reunião Ordinária, realizada em 12-6-91

Aos doze dias do mês de junho do ano de mil novecentos
e noventa e um, às dez horas, na Sala n~ 15 do Anexo II
da Câmara dos Deputados, reuniu-se a Comissão de Educa
ção, Cultura e Desporto, presentes os Senhores Deputados
Aécio de Borba - Presidente, Ângela Amin, Sólon Borges
dos Reis e Virmondes Cruvinel - Vice-Presidentes, Eraldo
Tinoco, Evaldo Gonçalves, Eurides Brito, Paulo Octávio, Ru
ben Bento, Sandra Cavalcanti, Délio Braz, Hermínio Calvi
nho, Renildo Calheiros, Ronivon Santiago, Ubiratan Aguiar,
Valter Pereira, Carlos Lupi, José Vicente Brizola, Celso Ber
nardi, Artur da Távola, Flávio Arns, Fábio Raunheitti, Onai
reves Moura, Florestan Fernandes, Raul Pont, Maria Luiza
Fontenele, Costa Ferreira, João Alves, José Belato, Ellio Da
lIa - Vecchia e Jabes Rabelo. ATA: abertos os trabalhos,
foi dispensada a leitura da ata da reunião anterior, aprovada
sem restrições. EXPEDIENTE: o Sr. Presidente deu conheci
mento aos Srs. Membros da comissão dos seguintes expe
dientes: 1) Ofício fEP. 300/3/-91, de 28-5-91, do Presidente
da Câmara Municipal de Bauru-SP, que encaminha cópia da
Moção n~ 20/91, de autoria do Vereador Rodolpho Pereira
Lima, alertando para a intranqüilidade dos servidores públicos
aposentados, em f~ce de declarações de autoridades federais
e estaduais sobre ~estrições aos direitos líquidos e certos dos
aposentados. A referida moção manifesta a solidariedade da
edilidade bauruen&e aos professores e especialistas em educa
servação dos dire~tos que a Constituição lhes assegura. 2)
Ofício s/n, da Co~issão Nacional da Mulher Negra, do Rio
de Janeiro, encantinhando proposta curricular multirracial,
a ser considerada no contexto da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Naci~nal. 3) Carta do Deputado Nelson Morro,
encaminhando cópia de expediente da União Catarinense de
Educação, que re)aciona pontos discutíveis do projeto da
LDB, solicitando sua revisão. 4) Cópia do Ofício n~ 3.387,
de 3-6-91, do Pre~idente da Assembléia Legislativa de São
Paulo, encaminhacla pelo Deputado Ibsen Pinheiro, concla
mando os Srs. Deputados Federais a dar tramitação rápida
ao Projeto de Lei ~as Diretrizes e Bases da Educação Nacio
nal. 5) Cópia do Demonstrativo Mensal dos Trabalhos das
Comissões, relativb ao mês de maio/91. Comissão de Educa
ção: 16 proposiçõ~s pendentes do mês anterior; duás recebi
das; oito apreciadas; uma anexada e nove pendentes na comis
são. Quatro reunic5es realizadas com uma convidado oficial.
6) Expedientes das: Lideranças do PTe do Bloco Parlamentar,
indicando para int~graro grupo de trabalho para análise prévia
das emendas de pl~nário ao projeto da LDB, respectivamente,
os Deputados Flo~estan Fernandes, Eraldo Tinoco e Sandra
Cavalcanti, compl~tando, assim, a composição do grupo. O
Sr. Presidente pa~sou a palavra à Deputada Ângela Amin,
Coordenadora do grupo, para relatar o resultado da reunião
realizada no dia 11-6 pela manhã. A SJ4 Ângela Amin informou
que foram analisadas todas as emendas até o Capo IV, contidas
nas planilhas elaboradas pela secretaria da comissão. Foi mar
cada nova reunião do grupo para o dia 13-6, às 9 horas no

plenário desta comissão. A Srª Ângela Amin falou da impor
tância do comparecimento de todos os componentes do grupo,
tendo em vista a urgência em analisar as emendas. Ficou
decidido que o próprio grupo estipularia um calendário, em
sua próxima reunião. O Sr. Presidente distribuiu cópias dos
procedimentos a serem adotados na apreciação das emendas
de plenário ao PL n~ 1.258/88, aprovados unanimemente na
reunião do dia 5-6-91, que passa a fazer parte integrante desta
ata. ORDEM DO DIA: 1) Projeto de Lei n~ 6.624/85, do
Senado Federal (PLS n~ 233/81), que "Fixa percentual mínimo
para aplicação em educação pelas empresas em que o Estado
tem participação acionária majoritária". Relator: Deputado
Eraldo Tinoco. Parecer: contrário. Em votação, foi aprovado
unanimemente o parecer do relator. Segue à Comissão de
Finanças e Tributação. 2) Emenda oferecida em plenário ao
Projeto de Lei n~6.553-A, de 1985, que "Autoriza o Ministério
da Educação a disciplinar a obrigatoriedade de reprodução,
pelas editoras de todo o País, em regime de proporcionalidade,
de obras em caracteres Braille, e a permitir a reprodução,
sem finalidade lucrativa, de obras já divulgadas, para uso
exclusivo de cegos". Relator: Deputado Flávio Arns. Parecer:
favorável à emenda de plenário, com adoção da subemenda
da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. Em
discussão, falaram os Srs. Deputados Sólon Borges dos Reis,
Valter Pereira, Carlos Lupi, Maria Luiza Fontenele e Ubiratan
Aguiar. Em votação, foi aprovado unanimemente o parecer
do relator. Segue à Coordenação de Comissões Permanentes.
3) Projeto de Lei n9 3.278/89, do Sr. Victor Faccioni, que
"Institucionaliza o crédito educativo para estudantes caren
tes". Relator: Deputado Ubiratan Aguiar. Parecer: Contrário.
Vista concedida à Srª Deputada Ângela Amin. Adiada a vota
ção. A seguir, o Sr. Presidente submeteu à apreciação dos
membros da comissão a criaçãao de um grupo para analisar
a proposta originária do MEC, que trata da nova política
para o ensino superior. Foram designados os Srs. Deputados
Raul Pont, Maria Luiza Fontenele e Celso Bernardi, para,
sob a coordenação deste último, analisar a proposta do MEC
e o estudo sobre o assunto, apresentado pela Assessoria Legis
lativa, elaborando trabalho conclusivo a ser submetido à apre
ciação da comissão e enviado ao Sr. Ministro da Educação.
O Sr. Raul Pont solicitou informações à presidência da comis
são sobre o convite formulado ao Sr. Ministro da Saúde para
falar, nesta comissão, sobre o projeto do CIAC (Centro Inte
grado de Atendimento à Criança). O Sr. Presidente informou
haver recebido do Sr. Ministro explicações sobre a impossi
bilidade de definir data para atender ao convite, em virtude
do acúmulo de compromissos já assumidos nesta Casa, se
dispondo, entretanto, a receber um grupo da comissão no
Ministério da Saúde. A sugestão foi acatada pelos presentes.
A composição do grupo será definida na próxima reunião.
O Sr. Presidente determinou o registro em ata da presença
do Dr. Ediruald de Mello, Assessor Legislativo, designado
para prestar atendimento à reunião da comissão. ENCERRA
MENTO: nada mais havendo a tratar, às onze horas e qua
renta e cinco minutos, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos,
convocando reunião para o próximo dia dezenove de junho,
quarta-feira, às dez horas. E para constar, eu, Jussara Maria
Goulart Brasil de Araújo, Secretária, lavrei a presente ata
que lida, discutida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presi
dente e publicada no Diário do Congresso Nacional. - Depu
tado Aécio de Borba, Presidente.
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COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO
E SERVIÇO PÚBLICO

7~ Reunião Ordinária

Aos quinze dias do mês de maio do ano de um mil nove
centos e noventa e um, em sua sala n9 11 do Anexo lI, reuniu-se
esta Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Públi
co, sob a presidência do Senhor Deputado Amaury Müller,
presidente, presentes os seguintes Deputados: Carlos Alberto
Campista, Jabes Ribeiro e Zaire Rezende - Vice-Presidentes,
Edmar Moreira, Orlando Pacheco, Marcelo Barbieri, Beraldo
Boaventura, Chico Vigilante, Maria Laura, Paulo Paim, Antô
nio Carlos Mendes Thame, Mauro Sampaio, Felipe Mendes,
Jair Bolsonaro, Mendes Botelho, Ricardo Izar, Célio de Cas
tro, Augusto Carvalho, Aldo Rebelo, Paulo Rocha, Nilson
Gibson, Haroldo Sabóia e Roberto Freire. O presidente abriu
os trabalhos comunicando aos deputados presentes que foi
enviado convite aos senhores Leo Cochrane, da Federação
Nacional dos Bancos, Antonio Neto, da Central Geral dos
Trabalhadores, Mário Amato, da Federação das Indústrias
de São Paulo, Antônio Oliveira Santos, da Confederação Na
cional do Comércio, Jair Meneguelli, da Central única dos
Trabalhadores e Luiz Antonio de Medeiros, da Força Sindical,
para participarem da discussão dos projetos sobre salário míni
mo e política salarial, apresentados pela subcomissão especial
criada para este fim, mas apenas a Central Única dos Trabalha
dores estava representada, através do Sr. José Olívio de Mi
randa. Usando da palavra o Deputado Paulo Paim, Coorde
nador da Subcomissão, esclareceu ser seu objetivo concluir
os trabalhos sobre os referidos projetos hoje, e aproveitou
a oportunidade para comunicar aos presentes que represen
tantes do Diap, Dieese e centrais sindicais foram ouvidos
e contribuíram para a elaboração dos textos apresentados,
considerando-os fruto da participação efetiva de todos os
membros. Prosseguindo, o deputado convidou o Dr. José Pin
to, Técnico do Diap, a fazer uma explanação sobre o texto
do projeto que "Dispõe sobre salário mínimo e dá outras'
providências". O Dr. José Pinto informou aos presentes que
a proposta da subcomissão é inovadora e sua pretensão é
alcançar, a médio prazo, o salário mínimo ideal, previsto no
art. 79 inciso N, da Constituição Federal. Acrescentou que
o valor proposto (Cr$ 47.387,96), não deverá interferir de
forma brusca na economia ou causar qualquer tipo de elevação
nos índices de inflação. Terminada a explanação, o Deputado
Amaury Müller passou a presidência ao Deputado Carlos Al
berto Campista, para atender a uma ligação telefônica do
Dr. Pedro Maranhão Secretário de administração Federal.
Dando prosseguimento, o Deputado Carlos Alberto Cam
pista, usando da palavra, questionou o valor proposto no texto
do projeto, ao tempo em que sugeriu o valor de Cr$ 40.000,00,
para o salário mínimo, indagando ainda, quanto tempo seria
necessário para se atingir o salário mínimo ideal, partindo-se
deste novo patamar, por ele proposto. O Dr. José Pinto infor
mou que em sessenta meses, a partir deste valor, o objetivo
seria atingido. O Deputado Amaury Müller reassumiu a dire
ção dos trabalhos, informando que o Secretário da Adminis
tração Federal garantiu sua presença na reunião da subco
missão às 17 horas de hoje, afirmou sua posição favorável
com relação ao salário proposto pelo Deputado Carlos Alberto
Campista e, disse também, que a intenção não é reduzir o
salário do trabalhador, mas sim assegurar um valor que não
cause tanto impacto numa economia fragilizada como a nossa,

após tantos planos que só prejudicaram os trabalhadores. O
Deputado Paulo Paim esclareceu a importância de se perma
necer com o valor proposto pela subcomissão, tendo em vista
a ampla discussão pela qual o projeto passará até sua apro
vação e, partindo-se de um valor menor, o risco de se reduzir
o valor ainda mais seria grande, além da necessidade de escla
recer os motivos alegados para se baixar o valor inicialmente
proposto. O Deputado Chico Vigilante, usando da palavra,
solicitou o apoio dos membros da comissão para aprovação
do valor proposto pela subcomissão. A seguir, o Deputado
Marcelo Barbieri relembrou a tese já tão discutida de que
salário não inflaciona economia e informou que há, por parte
da nova equipe econômica do Governo, segundo o Dr. Ro
berto Macedo, Secretário de Política Econômica, maior flexi
bilidade no que tange à política salarial. A seguir, usaram
da palavra para discutir o texto do projeto, os Deputados:
Jabes Ribeiro, Célio de Castro, Maria Laura, Aldo Rebelo
e Edmar Moreira. O representante da Central Única dos Tra
balhadores ressaltou que a posição de uma central é sempre
defender os interesses da classe que representa mas, no mo
mento, além dele, a grande maioria dos deputados presentes
estava posicionada em prol da classe trabalhadora. Acres
centou ser de sua simpatia o valor salarial proposto pela subco
missão. Dando prosseguimento, o presidente, após anunciar
a presença dos Líderes Roberto Freire e Vivaldo Barbosa,
encerrou a discussão e passou à votação do projeto, que foi
aprovado por unanimidade. A seguir, o Presidente colocou
em discusssão o texto do projeto que "Dispõe sobre a Política
Nacional de Salários e dá outras providências", apresentado,
também, pela subcomissão de Política Salarial e Emprego.
O coordenador da subcomissão fez uma breve explanação
sobre o projeto, acrescentando que não se trata de um texto
polêmico, mas que o mesmo deve ser amplamente discutido.
Usaram da palavra os Deputados: Marcelo Barbieri, que se
onou favoravelmente à livre negociação de salários; Paulo
Rocha, que também defendeu a livre negociação e a organi
zação dos trabalhadores, enaltecendo a proposta apresentada,
tendo em vista que a mesma protege o salário dos trabalha
dores contra possíveis perdas; Edmar Moreira, que defendeu
um salário mínimo diferenciado por regiões; e Orlando Pache
co, que lembrou a necessidade de uma política salarial sempre
reclamada pela sociedade. Terminada a discussão, o presi
dente colocou a proposta em votação, que obteve aprovação
unânime. O Senhor Presidente, dando prosseguimento, colo
cou em discussão e votação as seguintes proposições; 1) Pro
jeto de Lei n9 4.064-C/89 (apensos os Projetos de Lei n9s

1.492/89, 3.341/89, 3.584/89, 3.608/89, 2.118/89, 3.597/89,
5.232/90,6.059/90 e 6.964) -do Tribunal de Contas da União
- que "Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas
da União e dá outras providências". Relator: Deputado Au
gusto Carvalho. Parecer: favorável, com emendas, e adoção
das emendas apresentadas na Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação; favorável às Emendas n9' 1, 2, 3, 4,
7,8 e a de n9 12, com subemenda, apresentadas na comissão;
e pela incompetência da comissão para opinar sobre as Emen
das n9S 5, 6, 9, 10 e 11. Em votação, a Comissão aprovou,
unanimemente, o projeto, ficando prejudicados os apensos.
2) Requerimentos do Sr. Deputado Marcelo Barbieri, no qual
solicita sejam convidadas para data a ser confirmada, os repre
sentantes dos trabalhadores dos portos brasileiros, o Presi
dente da Federação Nacional dos Estivadores e o Presidente
da Federação Nacional dos Portuários, para debaterem o Pro
jeto de Lei n9 8/91. Em votação, foi aprovado unanimemente.
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3) Projeto de Lei n9 4.242/89 do Senado Federal (Mensagem
n9 83/88 - que "Dispõe sobre a incorporação ao patrimônio
do Estado de Pernambuco dos bens pertencentes ao extinto
Território Federal de Fernando de Noranha e dá outras provi
dências". Relator: Deputado Ricardo Fiúza. Parecer: favorá
vel. Em discussão, foi concedida vista conjunta aos Senhores
Deputados Antonio Carlos Mendes Thame e Maria Laura.
(Projeto apreciado conforme item V - parte final - ao Ato
da Mesa n9 177/89). Nada mais havendo a tratar, às treze
horas foi encerrada a presente reunião e, para constar eu,
José Roberto Nasser Silva, Secretário, lavrei a presente ata
que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente. Deputado Amaury Müller, Presidente.

8~ Reunião Ordinária

Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de um
mil novecentos e noventa e um, às dez horas e trinta e quatro
minutos, em sua Sala n9 11, do Anexo lI, reuniu-se esta Comis
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público sob
a presidência do Senhor Deputado Amaury Müller, Presi
dente, presentes os seguintes deputados: Carlos Alberto Cam
pista, Jabes Ribeiro, Zaire Rezende, Caldas Rodrigues, Mar
celo Barbieri, Tidei de Lima, Beraldo Boaventura, Chico Vigi
lante, Maria Laura, Antônio Carlos Mendes Thame, Mauro
Sampaio, Felipe Mendes, Jair Bolsonaro, Célio de Castro,
Augusto Carvalho, Aldo Rebelo e Paulo Rocha (titulares)
e Nilson Gibson, Haroldo Sabóia e Jandira Feghali (suplen
tes). O Presidente deu início aos trabalhos fazendo os seguintes
comunicados: 1- Recebimento de telex do General Nilton
Cerqueira, presidente do Clube Militar, participando à comis
são a impossibilidade de seu comparecimento no dia marcado
e solicitando fosse escolhida uma outra data com antecedência
mínima de uma semana; 2 - A Subcomissão de Capital e
Trabalho reuniu-se-á na próxima terça-feira, dia 4.6.91, às
17h30 min; 3 - Envio do Ofício n9 51191 ao Ministro Adhemar
Ghisi, Presidente do Tribunal de Contas da União solicitando,
a pedido do Deputado Ernesto Gradella Neto, uma inspeção
extraordinária nas contas da Embraer. A seguir foram apro
vadas as atas das reuniões dos dias 17/4, 2414, 25/4, 815 e
15/5. Prosseguindo, o Presidente falou a respeito da reunião
da Subcomissão dos Servidores Públicos e Administração,
ocorrida no dia anterior, 28.5.91, onde o Projeto de Lei n9

910/91, que tratá do reajuste salarial dos servidores civis e
militares, foi exaustivamente debatido, ficando para a presente
reunião a decisão final. Manifestaram-se, neste momento, os
Deputados: Jair Bolsonaro, que denunciou o problema da
insatisfação no meio militar com as baixas remunerações e
Cliíco Vigilante que destacou que o projeto do Governo está
longe de satisfazer, de forma justa os servidores, mesmo aque
les poucos que foram contemplados por ele. O Deputado
Zaire Rezende pediu para ler uma nota do PMDB, assinada
pelo seu Líder, Deputado Genebaldo Correia, onde o partido
dava sua posição quanto ao proje!o do Governo, destacan
do-se os seguintes pontos: 1 - E inconstitucional porqu~

fere o art. 37, inciso X e 39 § 19 da Carta Magna; 2 - E
injusto porque promove o achatamento da remuneração de
funcionários civis e militares; 3 - A bancada do PMDB tentou
superar os impasses, mas esbarrou nas inconstitucionalidades
do projeto e na indisposição do Governo em corrigi-las; 4
- Os gastos com o funcionalismo devem ser de até 65%
das despesas correntes, segundo a Constituição. Em 1990 estes
valores só atingiram 28%; 5 - Várias associações represen-

tativas de funcionários públicos procuraram deputados do
p,MDB e membros da Comissão de Trabalho de Adminis
tração e Serviço Público pedindo a rejeição dopProjeto. Por
tudo isso a bancada federal do PMDB vota pela rejeição do
PL n9 910/91. O Deputado Jabes Ribeiro, fazendo uso da
palavra, fez referência a uma matéria veiculada na televisão
onde o Deputado Genebaldo Correia disse aceitar como natu
ral a edição de medida provisória pelo Governo. O Deputado
Tidei de Lima advertiu que a televisão pode ter apresentado
apenas um trecho da reportagem distorcendo a mensagem
final, e que o documento lido é a expressão clara da posição
do PMDB. Em seguida o Presidente passou a palavra ao
Relator do PL n9 910/91, Deputado Carlos Alberto Campista,
que fez elogios aos funcionários da Casa que trabalharam
durante toda a noite para possibilitarem o envio das 159 emen
das apresentadas ao projeto o mais rápido possível para a
comissão; agradeceu a valiosa colaboração dada pela Depu
tada Maria Laura tanto na discussão da matéria quanto em
relação à mobilização das entidades; finalizou lendo o seu
relatório e voto pela aprovação do projeto, mas nos termos
do substitutivo que apresentava. Em discussão., falaram os
seguintes parlamentares: Maria Laura que elogiou a posição
das entidades em não se iludirem com o aumento proposto
pelo Governo, solicitou fossem convidados os senhores Pedro
Maranhão (Secretário da Administração Federal), Roberto
Macedo (Secretário de Política Econômica) e Dorothéa Wer
neck (Secretária Nacional de Economia) para participarem
da reunião da comissão no próximo dia 5/6, quarta-feira; e
votou pela aprovação do substitutivo do relator; Tidei de Li
ma, que votou pela aprovação do substitutivo sem considerar
sua constitucionalidade ou não, mas pelo aspectos social e
político da questão, qual seja, a justa antecipação da reposi
ção; Zaire Rezende que também votou pela aprovação do
substitutivo do relator; Marcelo Barbieri que fez elogios à
posição adotada pala bancada do PMDB, disse que a Comissão
de Trabalho goza de prestígio junto a seu partido, e votou
pela aprovação do substitutivos: os Deputados Jair Bolsonaro,
Beraldo Boaventura, Felipe Mendes, Aldo Rebelo e Chico
Vigilante manifestaram-se pela aprovação do substitutivo do
relator. Colocado, formalmente, em votação, foi aprovado
unanimemente o parecer do relator, nos termos do substitutivo
apresentado. Voltando ao assunto do convite aos secretários
do Governo, o Presidente lembrou que a comissão, através
do Deputado Carlos Alberto Campista, na qualidade de Coor
denador da Subcomissão do Servidor Público e Administra
ção, já havia se manifestado em convidá-los para uma reunião,
s6 que não obteve nenhuma resposta. O Presidente, então,
sugeriu que a comissão não apenas convidasse os secretários,
mas convocasse o Ministro da Economia, Fazenda e Planeja
mento, Embaixador Marcílio Marques Moreira, para prestar
esclarecimentos acerca das conseqüências da política econô
mica recessiva e ao crescente nível de desemprego existente
no país, bem como quanto aos recursos orçamentários dispo~

níveis para o custeio da política salarial dos servidores públi
cos, civis e militares. Colocadas em votação as sugestões de
convocação do ministro e de convites aos secretários, foram
aprovadas unanimemente. Dando prosseguimento, o Presi
dente submeteu à apreciação do plenário o nome do Dr. Ge
raldo Campos para preencher o cargo de assessor técnico
desta comissão. Os deputados presentes aplaudiram a inicia
tiva sendo que Chico Vigilante e Tidei de Lima teceram elogios
Colocado em votação, foi aprovado unanimemente, o nome
do Dr. Geraldo Campos para assumir o cargo de assessor
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técnico deste órgão, A seguir foram apreciados os seguintes
projetos constantes da Pauta: 1) Projeto de Lei n9 8,382/86
- do Poder Executivo (Mensagem n9 648/86) - que"Dispõe
sobre competência para eleger presidentes de órgãos fiscaliza
dores do exercício profissional", RELATOR: Deputado Tidei
de Lima. Parecer: favorável ao PL 4.478/89 (anexo), com
emenda. Em votação, foi aprovado unanimemente o parecer
do relator. 2) Projeto de Lei n" 4.819/90 - do Ministério
Público da União (Mensagem n' 2/9) - que "Cria cargos
de Procuradores do Traoalho de 2' Categoria l Cargos efetivos
e em comissão e dá outras providências no âmbito do Minis
tério Público do Trabalho". RELATOR: Deputado Marcelo
Barbieri. Parecer: favorável com adoção da emenda da Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação e da subemenda
em anexo. Em votação, foi aprovado unanimemente o parecer
do relator. 3) Projeto de Lei n° 8.244/86 - do Tribunal Supe
rior do Trabalho - que "Cria, na Justiça do Trabalho, Juntas
de Conciliação e Julgamento itinerantes". RELATOR: Depu
tado Marcelo Barbieri. Parecer: favorável. Em votação foi
aprovado unanimemente o parecer do relator. 4) Projeto de
Lei n9 4.903/90 - do Tribunal Superior do Trabalho - que
"Altera a composição do Tribunal Regional do Trabalho da
.8' Região e dá outras providências". RELATOR: Deputado
Paulo Rocha. Parece..: favorável. Em votação foi aprovado
unanimemente o parecer do relator. 5) Projeto de Lei n°
5.432/90 - do Superior Tribunal de Justiça - que "Dispõe
sobre a reestruturação da Justiça Federal de Primeiro Grau
e dá outras providências". RELATOR: Deputado Nilson Gib
son. Parecer: favorável, com adoção da emenda oferecida
pela Comissão de Finanças e Tributação. Em votação foi apro
vado unanimemente o parecer do relator. 6) Projeto de Lei
n° 5.885-B/90 - do Superior Tribunal de Justiça (Mensagem
n9 2/90) - que "Dispõe sobre a estruturação das categorias
funcionais de Agente de Segurança Judiciária, Atendente Ju
diciário e Agente de Telecomunicações e Eletricidade dos
Quadros de Pessoal Permanente do Conselho de Justiça Fede
ral e da Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus e dá
outras providências". RELATOR: Deputado Nilson Gibson.
Parecer: favorável. Em votação, a comissão aprovou unanime
mente o projeto, nos termos do parecer do relator. 7) Projeto
de Lei n' 974/88 - do Senado Federal - que "Determina
que o Poder Executivo exija das representações diplomáticas
estrangeiras o cumprimento da legislação trabalhista". RELA
ToR: Deputado Augusto Carvalho. Parecer: favorável, com
emenda. Em votação foi aprovado unanimemente o parecer
do relator. 8) Projeto de Lei n" 8.050/86 - do Senado Federal
- que "Dispõe sobre a participação dos servidores nos órgãos
de direção e fiscalização das entidades que menciona". RELA
TOR: Deputado Augusto Carvalho. Parecer: ·favorável, com
emenda. Em votação foi aprovado unanimemente o parecer
do relator. 9) Projeto de Lei n' 1.413/88 - do Sr. Paulo
Paim - que "Altera a redação do parágrafo único do artigo
82 da Consolidação das Leis do Trabalho e dá outras providên
cias". RELATOR: Deputado Carlos Alberto Campista. Pare
cer: favorável, com adoção do substitutivo da Comissão de

Constituição e Justiça e de Redação, Em votação, foi aprovado
unanimemente o parecer do relator. 10) Projeto de Lei n9

1.518-A/89 - do Sr. Geovani Borges - (emenda oferecida
em plenário ao Projeto de Lei n9 1.518-A, de 1989), - que
"Acrescenta parágrafo único ao art. 192 da Consolidação das
Leis do Trabalho", RELATOR: Deputado Carlos Alberto
Campista. Parecer: contrário. Em votação foi aprovado unani
memente o parecer do relator. 11) Projeto de Lei n° 3.343/89
- da Sra. Rita Camata - que "Dispõe sobre o acréscimo
de inciso VII ao artigo 131 da Consolidação das Leis do Traba
lho". RELATOR: Deputado Carlos Alberto Campista, Pare
cer: favorável, com emenda. Em votação foi aprovado unani
memente o parecer do relator. 12) Projeto de Lei n9 3.051189
- do Sr. Antônio Carlos Mendes Thame - que "Dispõe
sobre o Estatudo das Colônias, Federações e Confederações
dos Pescadores". RELATOR: Deputado Caldas Rodrigues.
Parecer: favorável, coin emendas. Em discussão, foi concedida
vista ao Deputado Paulo Rocha. Nada mais havendo a tratar,
às treze horas e vinte e cinco minutos foi encerrada a reunião
e, para constar, eu, Antônio Luis de S. Santana, Secretário,
lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será
assinada pelo Presidente. Deputado Amaury Müller, Presi
dente.

DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS
COMISSÁO DE EDUCAÇÁO, CULTURA E DESPORTO

Distribuição n9 6/91

O SI. Presidente, Deputado Aécio de Borba, fez, na
data de hoje, a seguinte distribuição:

Ao Sr. Deputado SAMIR TANNÚS
1) Projeto de Decreto Legislativo n9 62/91-da Comissão

de Relações Exteriores - que "Aprova o texto do Acordo
sobre Cooperação Cultural celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República
Popular da Bulgária, em Brasília, em 25 de julho de 1990".

Sala da Comissão, 12 de junho de 1991. - Jussara M.G.
Brasil de Araújo, Secretária.

Distribuição no 7/91
O Sr. Presidente, Deputado Aécio de Borba, fez, na

data de hoje, a seguinte distribuição:
Ao SI. Deputado ERALDO TINOCO
1) Emendas oferecidas em Plenário ao Projeto de Lei

n' 2.405-A, de 1989, que "Dispõe sobre a concessão de bolsa
de estudo e pesquisa aos pós-graduados e dá outras provi
dências",

Aos Sr. Deputado ONAIREVES MOURA
2) Projeto de Lei n° 3.974-A/89 - do Sr. Aécio de Borbó.

que "Fixa Bases e Diretrizes do Desporto Nacional e dá outras
providências". (Apensados: PL n' 936/91, do Sr. Max Rosen
mann; PL no' 4,039-B/90, 4.040-A/89 e 4.041-B/89, do Sr.
Aécio de Borba e PL nº 992/91, do Sr. José Felinto.) .

Sala da Comissão, 17 de julho de 1991. - Jussara M.G.
Brasil de Araújo, Secretária.



MESA

Presidente:
IBSEN PINHEIRO (PMDB)

1° Vice-Presidente:
GENÊSIO BERNARDINO (PMDB)

29 Vice-Presidente:
WALDIR PIRES (PDT)

l~ Secretário:
INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL)

2° Secretário:
ETEVALDO NOGUEIRA (PFL)

3° Secretário:
CUNHA BUENO (PDS)

4\' Secretário
MAX ROSENMANN (PRN)

Suplentes:

JAIRO AZI (PDC)

ROBSON TUMA (PL)

JABES RABELO (PTB)

IRMA PASSONI (PT)

r-------------UDERANÇAS------~-------T

BLOCO PARLAMENTAR
PFLlPRN/PSC/PMN/PST

Líder

RICARDO FIÚZA

Vice-Líderes

PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA

-PDT-
Líder

VIVALDO BARBOSA

Líder

GENEBALDO CORREIA

Vice-Líderes

PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

-PMDB-

Vice-Líderes

Líder

JOSÊSERRA

Ângela Amin ,
Celso Bernardi

Célia Mendes
Maria Valadão

Liberaro Caboclo
Mendonça Neto
Sérgio Gaudenzi

Vital do Rego

Paulinho Cícero de Vasconcelos
Artur da Távola

Rubens Bueno
João Faustino

Vice-Líderes

Líder

VICTOR FACCIONI

Vice-Líderes

Carrion Júnior
Páulo Ramos
Carlos Lupi
Edson Silva
Haroldo Sabóia

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL

-PDS-

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA

-PSDB-

Gerson Peres
AmaralNetto
Marcelino Romano Machado
JoséLuiz Mafa
Roberto Campos

Jutahy Júnior
Sérgio Machado
Antônio Carlos Mendes Thame
Paulo Hartung

Henrique Eduardo Alves
Germano Rigotto

Luiz Carlos Santos
Hermínio Calvinho

Gonzaga Mota
Dejandir Dalpasquale

Fernando Bezerra Coelho
Lázaro Barbosa

Délio Braz
Cid Carvalho

João Teixeira
José Carlos Aleluia

José Santana de Vasconcelos
Luís Eduardo
Maluly Neto

Maurici Mariano
Maviael Cavalcanti

Messias Góis
Ney Lopes

Osório Adriano
Paes Landim

Paulo Octávio
Ricardo Murad

Marcelo Barbieri
Ubiratan Aguiar
Felipe Neri
João Rosa
João Almeida
Maurílio Ferreira Lima
Luiz Roberto Ponte
Euler Ribeiro
Rita Camata
João Maia

Arnaldo Faria de Sá
Antônio dos Santos
Átila Lins
Basílio Vilani
Ciro Nogueira
Cleto Falcão
Eraldo Trindade
"Euclides Mello.
Evaldo Gonçalves
Francisco Dornelles
Gilson Machado
Ivan Buriti
Jesus Tajra



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

-PTB-

PARTIDO LIBERAL

-PL-
Líder

GASTONE RIGHI

Vice-Líderes
Jones Santos Neves

Líder

RICARDO IZAR

Vice-Líderes

Irani Barbosa

Sólon Borges dos Reis
Rodrigues Palma
José Elias
Mário Chermont

Júlio Cabral
Edson Fidélis
João Mendes

PARTIDO SOCIAL BRASILEIRO

-PSB-
Líder

JOSÉ CARLOS SABÓIA

Vice-Líderes

PARTIDO DOS TRABALHADORES

-PT-

Célio de Castro
Sérgio Guerra

Maria Luiza Fontenele

Líder

EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS

PARTIDO DEMOCRÁTICO CRISTÃO

-PDC-

Aloizio Mercadante
Eduardo Jorge
Hélio Bicudo
Pedro ToneIli

Paulo, Mandarino
José Maria Eymael
Samir Tannus

Líder

JOSÉ GENOÍNO

Vice-Líderes

Vice-Líderes

Sandra Starling
Nilmário Miranda

Paulo Paim

Jair Bolsonaro
Paudemey Avelino

PARTIDO COMUNISTA
DO BRASIL

-PCDOB-
Líder

HAROLDO LIMA

Vice-Líder

Aldo Rebelo

PARTIDO TRABALHISTA
RENOVADOR

-PTR-
Líder

BENEDITO DOMINGOS

Vice-Líder

Carlos Camurça



-----------COMISSÕES PERMANENTES------------.



PT PDS

Alcides Modesto Valdir Ganzer Carlos Virgilio Teresa Jucá
.João Paulo Wagner do Nascimento (PTB) Marcelino Romano 1 vaga

PDC PSDB

Mauro Borges Roberto Balestra Koyu Iha Paulo Silva
Magalhães Teixeira Roberto Freire (PCB)

PL

Jarvis Gaidzinski Wellington Fagundes PTB

PSB
José Elias Paulo Heslander
Luiz Moreira ValdeilOr Guedes

Luiz Piauhylino
PCdoB

Djenal Gonçalves (PDS) PT

PTR Irma Passoni Sandra Starling
Pascoal Novaes Lourival Freitas Tilden Santiago

PRS

Nilton Baiano (PMDB) PDC
PCB Ary Kara José (PMDB) Leomar Quintanilha

1 vaga
PL

Secretário: José Maria de Andrade Córdoba Ribeiro Tavares
Ramal: 6978/6979/6981 PSB

Ariosto Holanda

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, PCdoB

CO~CAÇÃOE INFORMÁTICA Edivaldo Motta (PMDB)
PTR

Presidente: Dep. Antonio Britto (PMDB-RS) Hélio Rosas (PMDB)
19 Vice-Presidente: Dep. Aloísio Vasconcelos (PMDB-MG)
29 Vice-Presidente: Arolde de Oliveira -(Bloco'- RJ) Suplentes
39 Vice-Presidente: Dep. Koyu Iha (PSDB-SP)

BLOCO

Titulares Antonio Holanda Paulo Duarte
Arolde Cedraz Paulo Marinho

BLOCO
Benedito de Figueiredo Pedro lrujo
Cesar Bandeira Renato Johnsson

Angelo Magalhães Jerônimo Reis José Reinaldo Ricardo Murad
Arolde de Oliveira José Moura Leur Lomanto Tadashi Kuriki (PTB)
Carlos Roberto Massa Malulv Netto Luciano Pizzatto
Cesar Souza Matheus Iensen (PTB)
Eraldo Trindade Pinga Fogo de Oliveira PMDBFausto Rocha Vadão Gomes
Flávio Derzi Eliel Rodrigues Mendes Ribeiro

José Dutra Paulo Titan

PMDB José Felinto Pedro Tassis

Aloisio Vasconcelos
Jurandyr Paixão Sérgio Naya

Luiz Henrique Marcelo Barbieri Tidei de Lima
Aluizio Alves Luiz Tadeu Leite 1 vaga
Antônio Britto Maun1io Ferreira Lima PDT
Domingos Juvenil Nelson Proença

Beraldo Boaventura Sidney de MiguelHenrique Eduardo Alves Roberto Valadão
Laprovita Vieira Mendonça Neto 1 vaga

PDT
Paulo Ramos

Beto Mansur Edson Silva PDS

Cidinha Campos Eduardo Mascarenhas Francisco Diógenes Ruberval Pilotto
Edi Siliprandi 1 vaga Gerson Peres 1 vaga



PSDB PMDB

Artur da Távola Jackson Pereira João Natal Luiz Soyer
Flávio Arns Sérgio Arouca (PCB) João Rosa Mauri Sérgio

José Dutra Mendes Ribeiro
José Luiz Clerot Nelson Jobim

PTB José Thomaz Nonô Nilson Gibson
Jurandyr Paixão Renato Vianna

Aldir Cabral Paulo Almeida
Luiz Carlos Santos

Gastone Righi Nobel Moura PDT

Beth Azize Vital do Rego
Eden Pedroso Vivaldo Barbosa

PT Francisco Evengelista
Florestan Fernandes Nilmário Miranda PDSJosé Dirceu Ricardo Moraes

Adylson Motta Oscar Travassos

PDC Gerson Peres Osvaldo Melo
Ibrahim Abi-Ackel

Eduardo Siqueira Campos Samir Tannús
PSDB

PL
André Benassi Jutahy Júnior
Edevaldo Alves da Silva (PDS) Sigmaringa Seixas

Irani Barbosa Jayme Santana

PSB PTB

Roberto Franca Carlos Kayath Rodrigues Palma

PCdoB Gastone Righi Nelson Trad

PT
1 vaga Edésio Passos José Dirceu

PTR Hélio Bicudo Luiz Gushiken

João Henrique (PMDB) PDC

Eduardo Braga José Maria Eymael
Secretária: Maria Ivone do Espírito Santo

PLRamal: 6906/6907

João Mellão Neto Robson Tuma

PSB

COMISS.t\O DE CONSTITUIÇÃO
Luiz Piauhylino

E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO
PCdoB

Haroldo Lima

PTR
Presidente: Dep. João Natal (PMDB - GO)

Benedito Domingos19 Vice-Presidente: Dep. Roberto Magalhães (BLOCO - PFL
-PE) PRS
29 Vice-Presidente: Dep. Jurandyr Paixão (PMDB - SP)

Wanda Reis (PMDB)39 Vice-Presidente: Dep. Edevaldo Alves da Silva (PDS -
SP

Titulares Suplentes

BLuCO BLOCO

Antonio dos Santos Nelson Morro Arolde de Oliveira José Falcão
Átila Lins Pães Ladim Evaldo Gonçalves Maluly Netto
Benedito de FÍlmeiredo Paulo Marinho Everaldo de Oliveira Ney Lopes
Ciro Nogueira Pedro Valadares Fernando Freire Osório Adriano
Cleonâncio Fonseca Roberto Magalhães Flávio Palmier da Veiga Raul Belém
Cleto Falcão Tony Gel Flávio Rocha Ricardo Fiúza
José Burnett Vitório Malta Gilvam Borges Rubem Medina
Messias Gois Jesus Tajra



PMDB Titulares

Alberto Goldman Luiz Tadeu Leite
Antônio de Jesus Neif Jabur Bloco
Ary Kara José Ubiratam Aguiar

José Mendonça BezerraCarlos Benevides Ulysses Guimarães Augusto Farias
Felipe Neri Valter Pereira Everaldo de Oliveira Luciano Pizzatto

Ivo Mainardi ',2 Vagas Ivan Burity NanSouza
1 Vaga

PDT
.João Teixeira

PMDB

Aroldo Goes Regina Gordilho Armando Costa . José Felinto
Carlos Alberto Campista Sérgio Cury Fernando Diniz Mauricí Mariano
Liberato Caboclo João Almeida Rita Camata

João Maia
PDS PDT

Delfim Netto Roberto Campos José Carlos Coutinho Sidney de Miguel.
João de Deus Antunes Vasco Furlan
José Luiz Maia

Regina Gordilho

PDS
PSDB

Aécio Neves (PSDB) João Tota
Fábio Feldmann Marcelino Romano Machado (PDS) Amaral N~tto
João Faustino Moroni Torgan PSDB

. Magalhães Teixeira

PTB Elias Murad Fábio Feldmann

Cardoso Alves Mário Chermont PTB
Edison Fidélis Roberto Jefferson Aldir Cabral Marilu Guimarães

PT PT

Agostinho Valente Pedro ToneIli José Cicote Valdir Ganzer
José Genoíno Sandra Starling PDC

PDC Francisco Silva

Francisco Coelho Paulo Mourão PL

PL WeIlington Fagundes

Maurício Campos Ricardo Izar PSB

PSB
Uldurico Pinto

PCdoB
Miguel Arraes Socorro Gomes

PCdoB PRS

Aldo Rebelo José Ulisses de Oliveira

PCB
PTR

Rose de Freitas (PSDB)Eurides Brito

PRS

Israel Pinheiro Suplentes
Bloco

Secretária: Hilda de Sena Correia Wilderhecker Ciro Nogueira Pedro Corrêa
Ramal: 6922 a 6925 Fátima Pelaes Sandra Cavalcanti

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
George Tlikimoto Sarney Filho
Jonas Pinheiro Zé Gomes da Rocha

MEIO AMBIENTE E MINORIAS PMDB

Aloízio Santos Nestor Duarte
Carlos Scarpelini 3 vagas

Presidente: Dep. Fabio Feldmann (PSDB-SP)
EtevaIda Grassi de Menezes

l'-Vice-Presidente: Dep. Marilu Guimarães (PTB-MS). PDT
'2' Vict<-Presiçlente: Dep. Luciano Pizzatto (Bloco PRN-PR) Beth Azize Wilson'Müller
.3'-Vice-Presidente: Dep. Valdir Ganzer (PT-PA) Raquel Cândido

I'



PDS PSDB

Adroaldo Streck (PSDB) Teresa Jucá Ernani Viana Vittorio Medioli

Marcelo Luz Sérgio Machado

PSDB PTB

Antônio Carlos Mendes Thame Geraldo Alckmin Filho João Mendes 1 Vaga

PTB
Wagner do Nascimento

PT
Hilário Coimbra Nelson MarquezeIli

Jaques Wagner Vladimir Palmeira
PT José Fortunati

Aloizio Mercadante Jaques Wagner PDC

PDC Eduardo Siqueira Campos Roberto Balestra

Pauderney Avelino PL

PL Jarvis Gaidzinski

Avelino Costa PSB

PSB José Carlos Sabóia

Álvaro Ribeiro

PCdoB Suplentes

Renildo Calheiros

PRS
Bloco

Annibal Teixeira (PTB)
Adauto Pereira José Múcio
Ângelo Magalhães José Moura

PCB Basílio Villani Manoel Castro

Jutahy Júnior (PSDB) Carlos Roberto Massa Nelson Morro
Francisco Dornelles Rivaldo Medeiros

Secretário: Aurenilton Aroruma de Almeida PMDB
Ramal: 6930/6931 Aluízio Alves Germano Rigotto

Délio Braz Neuto de Conto

COMISSÃO DE ECONOMIA, Derval de Paiva Ronaldo Perim

INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Fernando Bezerra Coelho 1 Vaga

PDT

Presidente: Dep. Reinhold Stephanes (Bloco PFL - PR) Eduardo Mascarenhas 2 vagas

l' Vice-Presidente: Dep. Ezio Ferreira (Bloco PFL - AM) Luiz Girão

2' Vice-Presidente: Dep. Alberto Goldman (PMDB - AM) PDS
3' Vice-Presidente: Dep. Jarvis Gaidzinski (PL - Se) Aéciq de Borba Fábio Meirelles

Angela Almin
Titulares PSDB

José Serra Saulo Coelho

Bloco
Paulo Hartung

Ézio Ferreira Reinhold Stephanes
PTB

Flávio Rocha Renato Johnsson Félix Mendonça Wilson Cunha
Gilson Machado Roseana Sarney Onaireves Moura
José Carlos Aleluia Rubem Medina PT
Osório Adriano Waldir Guerra

Paulo Bernárdo Paulo Rocha
PMDB Paulo Delgado

Alberto Goldman Lúcia Vânia PDC
Gonzaga Mota Luis Roberto Ponte

Jonival LucasIsrael Pinheiro (PRS) Luiz Viana Neto Paulo Mandarino

José Geraldo Romero Filho PL
Jorge Tadeu Mudalen Jones Santos Neves

PDT

César Maia
PSB

Marino Clínger
Márcia Cibilis Viana Miro Teixeira

Ariosto Holanda

PDS

Fetter Júnior Pedro Pavão
Secretário: Ronaldo Alves da Silva

José Luiz Maia Ramal: 7024 a 7026



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Deputado Aécio de Borba (PDS - CE)
1" Vice-Presidente: Dep. Ângela Amin (PDS - Se)
29 Vice-Presidente: Dep. Sólon Borges dos Reis (PTB - SP)
39 Vice-Presidente: Dep. Virmondes Cruvinel (PMDB-GO)

Titulares

Bloco

Arnaldo Faria de Sá Paulo Octávio
Eraldo Tinoco Ricardo Murad
EucIydes Mello Ruben Bento
Evaldo Gonçalves Sandra Cavalcanti
Eurides Brito (PTR)

PMDB

Adelaide Neri Ronivon Santiago
Délio Braz Ubiratan Aguiar
Hermínio Calvinho Valter Pereira
Renildo Calheiros (PCdoB) Virmondes Cruvinel

PDT

Carlos Lupi Mendonça Neto
José Vicente Brizola

PDS

Aécio de Borba Celso Bernardi
Ângela Amin

PSDB

Artur da Távola Osmânio Pereira
Flávio Arns

PTB

Fábio Raunheitti Sólon Borges dos Reis
Onaireves Moura

PT

Florestan Fernandes Paulo Delgado

PDC

Raul Pont (PT) Samir Tannús

PL

Álvaro Valle

PSB

Maria Luiza Fontenele

Suplentes

Bloco

Carlos Camurça (PTR) João Alves
Christovam Chiaradia OdelmoLeão
Cleonâncio Fonseca Osvaldo Coelho
Costa Ferreira Roberto Magalhães
Edmar Moreira

PMDB

Armando Costa José Luiz Clerot
Jandira Feqhali (PCdoB) Luiz Viana Neto
João Rosa Mário Martins
José Belato Zaire Rezende

PDT
Beto Mansur Vital do Rego
Elio Dalla-Vecchia

PDS

Edevaldo Alves Telmo Kirst
José Diogo

PSDB
Ernani Viana Rubens Bueno
Mauro Sampaio

PTB

Jabes Rabelo Nelson Trad
Marilu Guimarães

PT

Chico Vigilante Hélio Bicudo

PDC

Maria Laura (PT) Pedro Novais

PL

José Augusto Curvo

PSB

José Carlos Sabóia

Secretária: Jussara Maria Goulart Brasil de Araújo

Ramal: 6903/69051701017013

COMISSÃO DE FINANÇAS
E TRIBUTAÇÃO

Presidente: Dep. Benito Gama (Bloco PFL - BA)
19 Vice-Presidente: Dep. José Belato (PMDB - MG)
29 Vice-Presidente: Dep. Fernando Freire (Bloco PFL - RN)
39 Vice-Presidente: Dep. Nelson Bornier (PL - RJ)

Titulares

BLOCO

Basílio Villani João Alves
Benito Gama José Falcão
Fernando Freire Luiz Eduardo
Flávio Palmier da Veiga Luiz Dantas
Francisco Dornelles Manoel Castro

PMDB

Fernando Bezerra Coelho José Belato
Germano Rigotto Luiz Carlos Hauly
Ivandro Cunha Lima WalterNory
João Carlos Bacelar Wilson Campos
João Henrique

PDT

Carrion Júnior Sérgio Gaudenzi
Élio Dalla-Vecchia

PDS

Delfim Netto Roberto Campos
José Lourenço

PSDB

Jackson Pereira Paulo Hartung
'José Serra



PTB COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Félix Mendonça Roberto Torres
Mário Chermont Presidente: Dep. Sérgio Brito (PDC - BA)

Pi' l' Vice-Presidente: Dep. Avenir Rosa (PDC - RR)

Aloízio Mercadante Paulo Bernardo
2' Vice-Presidente: Dep. Ruberval Pilotto (PDS - SC)

José Genoíno
3' Vice-Presidente: Dep. Elísio Curvo (Bloco PRN - MS)

PDC
Titulares

Paulo Mandarino Pedro Novais

PL BLOCO

Nelson Bornier Aracely de Paula José Santana de Vasconcellos
Elísio Curvo Marcos Medrado

PSB Getúlio Neiva Murilo Pinheiro
Sérgio Guerra Gilvam Borges

PCdoB PMDB
Francisco Diógenes (PDS) Avenir Rosa (PDC) Pascoal Novaes (PTR)

Eduardo Moreira Paulo Titan

Suplentes João Fagundes Prisco Viana
Marcos Lima

BLOCO PDT
Amo Magarinos Gustavo Krause Paulo Ramos Wilson Müller
Cleto Falcão Jerônimo Reis Raquel Cândido
Eraldo Trindade José Carlos Vasconcellos
Ézio Ferreira Simão Sessim PDS
Getúlio Neiva Waldir Guerra Carlos Azambuja Ruberval Pilotto

PMDB Marcelo Luz

Cid Carvalho Joni Varisco PSDB
Fernando Diniz Luis Roberto Ponte Adroaldo Streck Oswaldo Stecca
Geddel Vieira Lima Nelson Jobim

PTBGonzaga Mota Odacir Klein
1 vaga Jabes Rabelo Maurício Calixto

PDT
PT

César Maia Edi Siliprandi
Alcides Modesto Ricardo MoraesClóvis Assis

2DS PDC

Felipe Mendes Vasco Furlan Sérgio Brito

Pedro Pavão PL

PSDB Irani Barbosa

Edmundo Galdino Sérgio Machado PCB
José Linhares

Pedro Tassis (PMDB)
PTB

PSD
Julio Cabral Maurício Calixto

Sérgio Barcellos (Bloco)Luiz Moreira

PT SEM PARTIDO
Olavo Calheiros

Luiz Gushiken Vladimir Palmeira
Raul Pont

PDC Suplentes

José Maria Eymael O~ório Santa Cruz BLOCO
PL Alacid Nunes OttoCunha

João Mellão Neto Gilson Machado Salatiel Carvalho

PSB José Carlos Aleluia Vicente Fialho

Laire Rosado (PMDB)
Mário de Oliveira

PCdoB PMDB

João Tota (PDS) Aloisio Vasconcelos Nícias Ribeiro
João Almeida Reditário Cassol (PTR)

Secretária: Maria Linda Magalhães Jorge Tadeu Mudalen Zila Bezerra
Ramal: 6959/6960/6989 Mauro Miranda



PDT PSDB

Éden Pedroso 2 vagas João Faustino Paulino Cícero de Vasconcelos
Jorge Uequed

PDS PTB
Carlos Virgílio Osvaldo Melo Cardoso Alves Júlio Cabral
Hugo Biehl

PSDB
PT

Marco Penaforte Wilson Moreira Agostinho Valente Benedita da Silva

PTB PDC

Paulo Heslander Valdenor Guedes Jones Santos Neves (PL)

PT PL

Adão Pretto Lourival Freitas Diogo Nomura

PDC PSB

Leomar Quintanilha Miguel Arraes

PL PTR

Valdemar Costa Salatiel Carvalho (Bloco)

PCB PRS

Laire Rosado (PMDB) Anníbal Teixeir.wPTB)

PSD

Werner Wanderer (Bloco)

SEM PARTIDO Suplentes
1 vaga

BLOCO
Secretária: Maria Eunice Torres Vilas Bôas

Átila Lins Paes LandimRamal: 6944/6946
Eraldo Tinoco Paulo Octávio
Fausto Rocha Roseana Sarney
Luis Eduardo TonyGel

COMISSÃO DE RELAÇÕES PMDB
EXTERIORES Antônio Faleiros Maun1io Ferreira Lima

Lázaro Barbosa Murilo Rezende
Presidente: Dep. Ulysses Guimarães (PMDB - SP) Leopoldo Bessone Ronivon Santiago
lQ Vice-Presidente: Dep. Neif Jabur (PMDB - MG) Luiz Henrique
29 Vice-Presidente: Dep. Diogo Nomura (PL - SP) PDT
3Q Vice-Presidente: Leur Lomanto (Bloco PFL - BA) Amaury Müller Sérgio Gaudenzi

Dércio Knop

Titulares PDS

Adylson Motta Osvaldo Melo

BLOCO
Marcelino Romano

Antônio Holanda Leur Lomanto
PSDB

Antônio Ueno Ney Lopes Aécio Neves Rose de Freitas
Costa Ferreira Raul Belém Jutahy Junior
Jesus Tajra Sarney Filho PTB

PMDB Alceste Almeida Sólon Borges dos Reis
FelipeNeri NeifJabur PT
Geddel Vieira Lima Nestor Duarte
Genebaldo Correia Ulysses Guimarães Inna Passoni Tilden Santiago
Manoel Moreira PDC

PDT Álvaro Valle (PL)
Edésio Frias SérgioCury PL
Haroldo Sab6ia

Nelson Bornier
PDS

Djenal Gonçalves
PSB

José Teles
Uldurico PintoJoão de Deus Antunes



PTR Suplentes
Messias Gois (Bloco)

PRS BLOCO

José Aldo

Secretária: Andréia Maura Versiani de Miranda

Ramal: 6992 a 6996

Arnaldo Faria de Sá
Iberê Ferreira
Jairo Carneiro
José Mendonça Bezerra
Luiz Dantas

Maviael Cavalcanti
Pinga Fogo de Oliveira

Reinhold Stephanes
Vitório Malta

PMDB

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMÍLIA

Presidente: Dep. Roberto Jefferson (PTB - RJ)
19 Vice-Presidente: Dep. José Linhares (PSDB - CE)
29 Vice-Presidente: Dep. Eduardo Matias (PDC - MA)
39 Vice-Presidente: Dep. Nilton Baiano (PMDB - ES)

Antônio Britto
Augusto Carvalho (PCB)
Eduardo Moreira
Laprovita Vieira

Cidinha Campos
Eduardo Mascarenhas

B.Sá
João Rodolfo

Merval Pimenta·
Nelson Proença

Rita Camata
WandaReis

PDT

Lúcia Braga

PDS

Socorro Gomes (PCdoB)

PSDB

Titulares

Secretária: Maria Inês de Bessa Lins

Ramal: 7018 a 7021

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E

SERVIÇO PÚBLICO

Presidente: Dep. Amaury Müller (PDT-RS)
19 Vice-Presidente: Dep. Carlos Alberto Campista (PDT/RJ)
29 Vice-Presidente: Dep. Jabes Ribeiro (PSDBIBA)
39 Vice-Presidente: Dep. Zaire Rezende (PMDB/MG)

Mário de Oliveira
Osvaldo Coelho

Ricardo Fiúza
Zé Gomes da Rocha

Matheus Iensen

Osmânio Pereira

Paulo Paim

Munhoz da Rocha (PSDB)

PT

PL

PTB

PSB

PDC

BLOCO

Diogo Nomura

Benedita da Silva

Elias Murad
Jorge Uequed

Jair Bolsonaro

Fábio Raunheitti
João Mendes

Célio de Castro

Caldas Rodrigues
Camilo Machado
Edmar Moreira
'Humberto Souto

Titulares

BLOCO

Daniel Silva Orlando Bezerra
Fátima Pelaes Paulo Duarte
George Takimoto Pedro Corrêa
Ivânio Guerra Rivaldo Medeiros
José Egydio

PMDB

Antonio Faleiros Nilton Baiano
Delcino Tavares Said Ferreira
Euler Ribeiro Sérgio Arouca (PCB)
Jório de Barros ZilaBezerra

PDT

Clóvis Assis Paulo Portugal
Liberato Caboclo

PDS

CéliaMendes Jandira Feghali ~PCdoB)
Heitor Franco

PSDB

Geraldo Alckmin Filho Marco Penaforte
José Linhares

PTB

Alceste Almeida Roberto Jefferson
Nobel Moura

PT

Eduardo Jorge João Paulo

PDC

Eduardo Matias Tuga Angerami (PSDB)

PL

José Augusto Curvo

PSB

.Jamil Haddad



Augusto Carvalho (PCB)
Marcelo Barbieri
Tidei de Lima

Amaury Müller
Beraldo Boaventura

Aldo Rebelo (PC do B)
Felipe Mendes

PMDB

Zaire Rezende
3 vagas

PDT

Carlos Alberto Campista

PDS

Orlando Pacheco (BLOCO)

PSDB

PT

Edésio Passos
Ernesto Grãaeii"

PDC

Jairo Azi

PL

Robson Tuma

PSB

Jamil Haddad

José Fortunati

Osvaldo Reis

Antônio Carlos Mendes Thame
Jabes Ribeiro

PTB

Maria Laura (PT)

PT

Chico Vigilante
Paulo Paim

PDC

Jairo Bolsonaro

PL

Ricardo Izar

PSB

Célio de Castro

Mauro Sampaio

Mendes Botelho

Paulo Rocha

Joni'(al Lucas

Secretário: José Roberto Nasser Silva

Ramal: 6986/6987/6990/700417007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES,
DESENVOLVIMENTO URBANO

E INTERIOR

Presidente: Dep. Carlos Santana (PT/RJ)
1. Vice-Presidente: Dep. Nilmário Miranda (PTIMG)
2' Vice-Presidente: Dep. José Reinaldo (BLOCO-PFLlMA)
3. Vice-Presidente: Dep. Lúcia Braga (PDT/PB)

Titulares

Suplentes

BLOCO

Antônio dos Santos
Benito Gama'
Efraim Morais
Freire Júnior

Ivânio Guerra
José Bumett

Pedro Valadares
Sérgio Barcellos

Alacid Nunes
Antônio Barbará
César Bandeira
Christovam Chiaradia
Efraim Moraes
Gustavo Krause
Jairo Carneiro

BLOCO

José Carlos Vasconcellos
José Múcio

José Reinaldo
Lael Varella
Pedro Irujo

Romel Anísio

PMDB

Hermínio Calvinho
Nilson Gibson
Renato Vianna

PDT

Carlos Lupi

PDS

Ibrahim Abi-Ackel
Jandira Feghali (PC do B )

PSDB

Jayme Santana
Sigmaringa Seixas

PTB

Carlos Santana (PT)

Roberto Freire (PCB)
Wilson Campos

2 vagas

Haroldo Sabóia
1 vaga

José Lourenço

Tuga Angerami

1 Vaga

PMDB

Aloízio Santos Mário Martins
Carlos Benevides Mauro Miranda
Carlos Scarpelini Murilo Rezende'
José Maranhão Nicias Ribeiro
Laire Rosado Sérgio Naya
Leopoldo Bessone

PDT

DércioKnop Lúcia Braga
Hagahús Araújo (PMDB) Valdomiro Lima
Junot Abi~Ramia

PDS

Fernando Carrion José Diogo
João Rodolfo Telmo Kirst

PSDB

João Baptista Motta Munhoz da Rocha
Luiz Pontes Saulo Coelh0



COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

Presidente: Dep. Maurício Campos (PL - MG)
I" Vice-Presidente: D~p. Aldir Cabral (PTB - RJ)
29 Vice-Presidente: Dep. Wilson Müller (PDT - RS)
3" Vice-Presidente: Dep. Jair Bolsonaro (PDC - RJ)

PTB

Francisco Rodrigues Paulo de Ahneida
Hilário Coimbra Simào Sessim (Bloco)

PT

Carlos Santana Nilmário Miranda
Ernesto Gradella Osvaldo Reis (PDC)

PDC

Jairo Azi Osório Santa Cruz

PL

Paudemey Avelino (PDC) Valdemar Costa

PSB
o

Roberto França

PTR

Carlos Camurça

Suplentes

BLOCO

PDC

Avenir Rosa

PL

Eduardo Braga (PDC)

PSB

Maria Luíza Fontenele

PTR

Benedito Domingos

Secr"tária: Mariza da Silva Mata

Ramal: ó!)?3 a ól}7ó

Sérgio Brito

Ribeiro Tavares

Titulares
Aracely de Paula
Caldas Rodrigues
Camilo Machado
Elísio Curvo
Humberto Souto
Ivan Burity
Jorge khoury

José Santana de Vasconcellos
Marcos Medrado
Murilo Pinheiro

Nan Souza
Ronaldo Caiado (Sem Partido)

Vadão Gomes

PMDB

BLOCO

Alacid Nunes
Edmar Moreira
Mário de Oliveira
Orlando Bezerra

Paes Landim
Paulo Octávio

Roberto Magalhães
Vitório Malta

Eliel Rodrigues
José Ulisses de Oliveira (PRS)
Henrique Eduardo Alves
Jório de Barros
Marcos Lima
Mauri Sérgio

PDT

Edésio Frias
Edson Silva
Giovanni Queiroz

PDS

Celso Bernardi
Fetter Júnior

Pinheiro Landim
Prisco Viana

Roberto Valadão
Sebastião Ferreira

1 vaga

Laerte Bastos
Marino Clinger

Maria Valadão
Oscar Travassos

PMDB

Antônio de Jesus
Cid Carvalho
Etevalda Grassi de Menezes
Hélio Rosas

PDT
Paulo Ramos
Wilson Müller

PDS

Carlos Virgílio
Fábio Meirelles

PSDB

João Fagundes
Manoel Moreira
Marcelo Barbieri

1 vaga

Heitor Franco

PSDB

Koryu Iha
Oswaldo Stecca

Augustinho Freitas
Carlos Kayath

Eduardo Jorge
Eduardo Matias (PDC)

Paulino Cícero de Vasconcelos
Vittório Medioli

PTB

Mendes Botelho
Wilmar Peres (Bloco)

PT

José Cicote

Luci Choinacki

Mauro Borges (PDC)

Moroni Torgan

PTB

Aldir Cabral

PT

Hélio Bicudo

PDC

Jair Bolsonaro

Rose de Freitas

Francisco Rodrigues

José Dirceu



PL

Maurício Campos

PSB

Roberto França

COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO

DESTINADA À APURAÇÃO
DA REFORMA ADMINISTRATIVA

DO BANCO DO BRASIL E
DO FECHAMENTO DE AGÊNCIAS

E POSTOS DE SERVIÇOS
DAQUELA INSTITUIÇÃO

Requerimento n' 1/91
Suplentes

Bloco

Fernando Freire José Mendonça Bezerra
Fausto Rocha Luciano Pizzatto
Jesus Tajra Paulo Duarte

Vicente Fialho

PMDB

Aloízio Santos José Maranhão
Euler Ribeiro Pinheiro Landin
João Almeida 2 vagas

PDT

Carrion Júnior 1vaga
José Carlos Coutinho

PDS

Amaral Netto Osvaldo Bender
João de Deus Antunes

PSDB

.André Benassi Paulo Silva
Francisco Silva (PDC)

PTB

Carlos Kayath Gastone Righi

PT

Paulo Delgado Sandra Starling

PDC

José Marial Eymael

PL

Robson Tuma

PSB

Mosto Holanda

Secretária: Marci Bernardes Ferreira

Ramal: 699817001/7002

Prazo: 18-4 a 15-08-91

Presidente: Odacir Klein
Vice-Presidente: Ruben Bento
Relator: Leomar Quintanilha

Titulares

BLOCO

Ruben Bento - RR
Osvaldo Coelho - PE

PMDB

João Henrique - PI
Odacir Klein - RS

PDT

Beraldo Boaventura - BA

PDS

Fernando Carrion - RS

PSDB

João Faustino- RN

PTB

Nelson MarquezeIli - SP

PT

Paulo Bernardo - PR

PDC

Leomar Quintanilha - TO

PL

WeIlinton Fagundes - MT

Freire Júnior - TO

José Dutra - AN'



Suplentes Titulares

BLOCO

Aracely de Paula - MG
Efraim Morais - PB

PMDB

Alísio Santos - ES
José Felinto - PR

PDT

Eden Pedroso ..L RS

PDS

Fetter Júnior - RS

PSDB

Adroaldo Streck - RS

PTB

Hilario Coimbra - PA

PT

Luiz Gushiken - SP

PDC

Paulo Mandarino - GO

PL

Ribeiro Tavares - BA

Elísio Curvo - MS

Ronaldo Perim - MG

BLOCO

George Takimoto - MS

PMDB

Laprovita Vieira - RJ
Elias Murad - MG (PSDB - MG)

PDT

Wilson Müller - RS

PSDB

Moroni Torgan - CE

PDS

Tereza Jucá - RR

PTB

Eduardo Braga - AM

PT

Agostinho Valente - MG

PDC

Pauderney Avelino - AM

PL

Robson Tuma - SP

,Ivânio Guerra - PR

Valter Pereira - MS

Reuniões-
Local - Anexo lI, Plenários 13 ou 17
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho: 311-7060

COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO

DESTINADA A INVESTIGAR A
IMPUNIDADE DE TRAFICANTES

DE DROGAS NO PAÍS, BEM COMO
O CRESCIMENTO DO CONSUMO

Requerimento n' 3/91

Prazo: 19-4 a 16-8-91
Presidente: Elias Murad
Vice-Presidente: Pauderney Avelino
Relator: Moroni Torgan

Suplentes

BLOCO

Iberê Ferreira - RN
Jairo Carneiro - BA

PMDB

Nilson Gibson - PE
Pedro Tassis - MG

PDT

Clovis Assis - BA

PSDB

Osmânio Pereira - MG

PDS

Oscar Tavassos - MT

OttoCunha-PR

Wanda Reis - RJ



PTB

Alceste Almeida - RR

PT

"Hélio Bicudo - SP

PDC

José Maria Eymael- SP

PL

Ricardo Izar - SP

Reuniões: Plenários 13 ou 17 do Anexo II
Secretário: Lázaro Pedro Silvério - Ramal: 7056

COMISSÃO PARLAMENTAR DESTINADA
A OFERECER A MESA ESTUDOS

E SUGESTÕES OBJETIVANDO AO
APERFEIÇOAMENTO DOS TRABALHOS
ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS

DA CÂMARA. (Ato da Mesa n9 2/90)

Supervisor: Deputado Inocêncio Oliveira - 1" Secretário
Coordenador: Deputado Miro Teixeira
Relator: Deputado Nelson Jobim
Sub-relatores: Deputado Adylson Motta

Deputado Tony Gel

BLOCO

PT

Paulo Delgado

PDC

Pauderney Avelino

PL

João Mellão Neto

PSB

,rut. 2", § 1\', do Ato da Mesa n" 2, de 1991)

Luiz Piauhylino

COMISSÃO MISTA INCUMBIDA
DE REVER AS DOAÇÕES,
VENDAS E CONCESSÕES

DE TERRAS PÚBLICAS

(Art. 51 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias)

Titulares

Eraldo Tinoco - PFLlBA
Messias Goís - PFLlSE
José Burnett - PRN/MA

Nelson Jobim
Antônio Britto

Miro Teixeira
Regina Gordilho

Adylson Motta
Bonifácio de Ahdr~da

Magalhães Teixeira

Carlos Kayath

Roberto Magalhães - PFLlPE
Sandra Cavalcanti - PFLlRJ

Tony Gel- PRN/PE

PMDB

Luiz Henrique
Luís Carlos Santos

PDT

PDS

PSDB

Rubens Bueno

PTB

Rodrigues Palma

Senadores

Flaviano Melo
Antonio Mariz
Onofre Quinan
Júlio Campos
Odacir Soares
João Rocha
Chagas Rodrigues
Albano Franco
Louremberg Nunes Rocha

. Darcy Ribeiro
Epitácio Cafeteira

Suplentes

Alfredo Campos
Meira Filho
José Richa
José Eduardo
Júnia Marise

Prazo: 5-10-91

Deputados

Jonas Pinheiro
Gilson Machado
Edmar Moreira

Carlos Scarpelini
Hermínio Calvinho
Edmundo Galdino

OscÇlrTravássos
Francisco Rodrigues

Amaury Müller
Valdir Ganzer

Paudemey Avelino

Amo Magarinos
Derval de Paiva

Paulo Silva
Ibrahim Abi-Ackel

Carlos Cardinal



COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA
DE INQUÉRITO DESTINADA

A INVESTIGAR IRREGULARIDADES
NA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Titulares

BLPFI.JPRNIPSC/PMN/PST

(Requerimento n" 446/91-CN)

Composição

Presidente: Senador Amazonino Mendes
Vice-Presidente: Deputado Sérgio Gaudenzi
Relator: Deputado Maunlio Ferreira Lima

Titulares

Amo Magarinos - RS
Orlando Bezerra - CE

PMDB

Antônio de Jesus - GO
Armando Costa - MG

PDT

Getúlio Neiva - MG

I.aire Rosado - RN

Suplentes

RLPFLIPRNIPSCIPMN/PST

Senadores
Ruy Bacelar
Cid Sabóia de Carvalho
Divaldo Suruagy
Nabor Júnior
Élcio Álvares
Odacir Soares
Carlos Patrocínio
Almir Gabriel
Beni Veras
Jonas Pinheiro
Nelson Wedekin
Ney Maranhão
Amazonino Mendes
Esperidião Amin
Eduardo Suplicy

Deputados
José Egydio

Arnaldo Faria de Sá
Luiz Carlos Hauly

Maurílio Ferreira Lima
Sérgio Gaudenzi

Reinhold Stephanes
Osvaldo Melo

Jackson Pereira
Cardoso Alves
Eduardo Jorge
Francisco Silva .
Célio de Castro
Jandira Feghali

Eurides Brito

Márcia Cibilis Viana - RJ

Ângela Amin - SC

Wilson Moreira - PR

Nobel Moura - RO

Jaques Wagner - RA

José Maria Eymael - SP

José Augusto Curvo - MT

PDS

PSDB

PTB

PT

PDC

PL

Suplentes
Senadores
Alfredo Campos
CesarDias
AmirLando
Hydekel Freitas
Dario Pereira
Meira Filho
Teotônio Vilela Filho
Wilson Martins
Valmir Campelo
Lavoisier Maia
Júnia Marise
Ivanio GueITa
Gilson Machado

Designação da Comissão: 4-4-91
Prazo: 18-5-91

Deputados
Flávio Rocha

Eduardo Moreira
Nilton Baiano

Regina Gordilho
Marcelino Romano

Geraldo Alckmin Filho
Paulo Almeida

Paulo Rocha
Eduardo Braga

José Augusto Curvo
Luiz Piauhylino

Aldo Rebelo
Reditário CassoI

Camilo Machado - MG
Jorge Khoury - BA

PMDB

AdcIaide Ncri - AC
Ivandro Cunha Lima - PB

PDT

Ilcrnldo Bo;wcntura - RA

PDS

IIcitor Franco - SP

PSDB

Ernani Viana -:- CE

Ivan Burity - PB

J6rio de Barros - ES

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A EXAMINAR AS

CAUSAS DA FOME E A IMINENTE AMEAÇA
À SEGURANÇA ALIMENTAR

Requerimento nO 5-91

Prazo: 10-5 a 6-9-91

Presidente: Armando Costa
Vice-Presidente: Getúlio Neiva

/. Relatora: Márcia Cibilis Viana

PTB

Tadashi Kuriki - SP

PT

Pedro T(lnelli - PR

PDC

Leomar Quintanilha - TO
Reuniões:
Local: Ancxo Il - Plenário 13 ou 17
Ramnl: 7(J54



COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR AS ORIGENS,

CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS DA VIOLÊNCIA
NO CAMPO BRASILEIRO.

PMDB

Delcino Tavares - PR Luiz Tadeu Leite - MG
Eliel Rodrigues - PA

PDT

Regina Gordilho - RJ

REQUERIMENTO N" 02/91

PRAZO: 10/05 A 06/9/91

PDS
Hugo Biehl - SC

PSDB

Presidente: Deputado Roberto RolIemberg/SP
Vice-Presidente: Deputada Socorro GomeslPA
Relator: Deputado Jonas Pinheiro/MT

Jabes Ribeiro - BA

PTB
Nelson Trad - MS

PT

Titulares Valdir Ganzer - PA

PDC
Paulo Mourão - TO

Jonas Pinheiro - MT
Roberto Magalhães-PE

BLPFL

VadãoGomes-SP

Reuniões:
Local: Anexo 11, Plenários 13 ou 17

Telefone: 7060

Secretário:

Fone
223-1395
223-1743
223-6543
223-9398
225-1765
223-7398
223-2095

223-3555
223-7548

223-4593
223-1348
223-0498
223-6993
223-9499
226-5712

512
609
636
441
543
915

Gab.
737
406
658
824
310
833
246

*370
723

RJ
RN
BA
MT
MA
PE

AL
SE

COMISSAo MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS
Pú'BLICOS E FISCALIZAÇAO

5-6-91
Presidente: Senador Ronaldo Aragão (PMDB/RO)
1.0 Vice-Presidente: Deputado Sérgio Gaudenzi

(PDT/BA)

2.0 Vice-Presidente: Senador Teotônio Vilela Filho
(PSDB/AL)

3.o Viee-Presidente: Deputado Osvaldo Melo
(PDS/PA)

TITULARES
BLOCO PFL/PRN/PSC/PMN/PST

PARTIDO
Deputados

Parlamentar UF
Antonio Bárbara PR
Antonio dos Santos CE
Christovam Chiaradia MG
Cleonâncio Fonseca SE
Eraldo Tinoco BA
Evaldo Gonçalves PB
Flávio Palmier da RJ

Veiga
Francisco Dorn.::lles
Iberê Ferreira
João Alves
Jonas Pinheiro
José Burnett
José Carlos

Vasconcellos
Luiz Dantas
Messias G6is

PMDB

PL

Suplentes

BLPFL

PDC

Alcides Modesto - BA

Cardoso Alves - SP

PT

PDS

PDT

PTB

Giovani Queiroz - PA

PSDB

Osório Santa Cruz - GO

Flávio Arns - PR

Ribeiro Tavares - BA

Fábio MeirelIes - SP

Antonio Faleiros - GO Roberto RolIemberg-SP
Socorro Gomes (PCdoB) - PA

Benedito de Figueiredo - SE Romel Anísio - MG
José Falcão ---: BA



N"lson Morro se 418 223-9395 Paulo Hartung ES 514 223-9048
Ow!::tldo Coêlho PE 444 223-6845 Rose de Freitas ES 960 223-1493
Paes Landim PI 560 223-9484
Fi.·(1ro Irujo BA 818 226-6272

Saulo Coelho MG 602 224-4569

Rivaldo Medeiros PB 227 225-3242 Sigmaringa Seixas DF 454 223-3593

Roseana Sarney MA 554 223-8893 PTB

S~rgio Barce~los AP 301 223-5843 Carlos Kayath PA 218 223-2493
Werner Wandcrer PR 806 223-3095 Fábio Raunheitti RJ 628 223-5593

PMDB Félix Mendonça BA 912 223-0793
Aluízio Alves RN 558 223-0198 Francisco Rodrigues RR 304 224-1752
Oid Carvalho MA 710 223-7148
DcJcino Tavares PR 929 223-7743

José Elias MS 448 226-6917

Domingos Juvenil PA 702 223-5598 Nelson Marquezelli SP 920 223-9943

Fernando Diniz MG 307 223-8245 Vago
Geddel Vieira Lima BA 612 223-3448 PT
Hélio Rosas SP *478 224-9735
João Carlos Bacelar BA 827 226-3917

Alcides Modesto BA 954 223-0095

.'UJ'l,:E' Tad':7n Muc1.aIen SP 552 223-6348 Aloízio Mercadante SP 825 223-8743

José Geraldo MG 226 226-0909 Eduardo Jorge SP *371 225-6399

José Maranhão PB 236 223-0643 Irma Passoni SP 237 223-4845
Luís Roberto Ponte RS 956 223-1698 .In:;::,> Paulo MG 211 223-3430
Mauri Sérgio AC *568 226-6991 José Dirceu SP
Nilson Gibson PE 410 223-9893

706 225-2162

Pinheiro Landim C~ 636 223-7643
Renato Vianna SC 639 223-3693

PDC

Rita Camata ES 905 223-9945 Eduardo Braga . AM 256 223-3540
Sérgio Naya MG 435 223-2943 Francisco Coelho MA 525 223-9498
Vago Jonival Lucas BA 815 223-6245
Vago Paulo Mandarino GO 862 223-7448

PDT PL
Beto Mansur SP 837 223-4348 Jones Santos Neves ES 327 223-1643
Carlos Cardinal RS *277 225-4741 Maurício Campos
EUo Dalla-Vecchia . PR 916 224-2419

MG 239 223-4648

Francisco Evangelista PB 442 223-8443 Valdemar Costa Neto SP 542 223-9793

Giovanni Queiroz PA 534 223-9643 PSB

Mendonça Neto AL 258 223-9443 Luiz Piailhy!ino PE 224 226-7661

Paulo Portugal RJ 516 223-2990 Sérgio Guerra PE 426 223-6398
Sérgio Gaudenzi BA 320 223-4395 PC do B

PDS Haroldo Lima BA 456 223-6693

Carlos Azambuja RS *469 225-7790 PTR

Fábio Meirelles SP 526 223-5298 Carlos Camurça RO 342 223-3584
Felipe Mendes PI 654 223-5545
Francisco Diógenes AC 745 223-7731 PRS

José Lourenço BA 311 223-7545 Israel Pinheiro MG 540 226-3631

José Luiz Maia PI 640 223-4398
Osvaldo Melo PA 809 223·-0945 TITULARES
Ruberval Pílotto SC 254 223-7543 Senadores

PSDB PMDB

Aécio Neves MG 648 223-2298 Parlamentar UF Gab. Fone

Geraldo Alckmin SP 656 223-6945
César Dias RR * 43 224-2855

Filho Coutinho Jorge PA * 26 226-3479

Marco Penaforte CE 238 223-5348 Flaviano Melo AC * 14 321-5365

'-' Gabinete localizado no Anexo J,II Irapuan Costa Júnior GO * 16 224-6623



João Calmon ES ** 06 226-3303 Flávio Derzi MS 934 223-5643
M::msueto de Lavor PE * 25 311-3182/83 C::orge Takimoto MS 635 223-9543
Onofre Quinan ao * 32 224-6834 Gilson Machado PE 334 223-2695
Pedro Simon as * 18 226-4693 Humberto Souto MG 914 223-0395
Ronaldo Aragão RO ** 08 223-2492 Jorge Khoury BA 212 223-3298

José Carlos Aleluia BA 856 223-9693
PFL José Múcio Monteiro PE 458 223-0098

Alexandre Costa MA *** 50 224-7934 rvIaluly Netto SP 219 223-9399
Carlos Patrocínio TO 05 224-4366 Manoel Castro BA 760 223-3518
Dario Pereira RN Ed. Pro 223-0313 r~arcos ~Iedrado BA 313 223-5448
Guilherme Palmeira AL Ed. Pro 223-6792 Osório Adriano DF 446 223-5743

Henrique Almeida AP * 38 224-5009 Otto Cunha PR 662 223-5148

Hugo Napoíeão
Ricardo Murad ·MA 354 223-4245

PI ** 04 224-1953 Rubem Medina RJ 610 226-2937
Lourival Baptista SE ***. 56 224-8262 Ruben Bento RR 524 226-2375

PSDB Simão Sessim RJ 709 223-8348
Almir Gabriel PA * 42 224-4389 Tony Gel PE 423 223-9448
Chagas Rodrigues PI * 17 311-3167/68 Vadão Gomes SP 750 223'-6298

José Richa PR *** 49 224-0059 Zé Gomes da Rocha GO 748 '224-0769

Teotônio Vilela Filho AL * 08 223-5100 * Gabinete .localizado na Ala Teotônio Vilela

Louremberg Nunes MT 30 223-8834
** Gabinete localizado na Ala Afonso 'Ai'inos

Rocha
"'*** Gabinete localizado na Ala Nilo Coelho

u*** Gabinete localizado no Anexo I - 27.0 andar
Marluce Pinto RR **** 01 224-3953
Valmir Campelo DF * 48 225-7379 PMDB

...illtônio Britto RS 518 '223-7443
PDT C~'trlos Benevides CE 926 321-3488

Magno Bacelar MA ***** 54 224-1934 Eduardo Moreira SC 616 223;-8198
Maurido Corrêa DF ** 03 224-2903 Etevalda Grassi de RS 213 223-4095

Menezes
PRN Ivandro Cunha Lima PB 605 223-9457

Albano Franco SE **** 06 224-8208 João Fagundes RR 550 223-0593
Áureo Mello AM * 40 223-0315 João Henrique PI 617 226-6119

PDC José Dutra AM 943 223-4048

Gerson Camata ES * 12 224-9853
José Thc:naz Nonô AL 812 225-1932
Jurandyr Paixão SP *569 223-3741

PDS Lu:z Viana Neto BA 913 223-7395
Lucídio Portella PI * 15 226-2588 Marcos Lima MG 220 225-1951

PT/PSB Nicias Ribeiro PA *278 225-5048
Eduardo Suplicy SP Ed. Pro 224-9934 Nilton Baiano ES 618 223-5245

Said Ferreira MS 845 223-7735
* Gabinete localizado no Anexo m ,,'alt2r PC'feira ES 618 223-5245

** Gabinete localizado na Ala Afonso Arinos Zila Bezerra AC 510 223-6598
*"* Gabinete localizado na Ala Tancredo Neves

Vago

SUPLENTES
Vago PDT

Deputados Beth Azize AM 646 223-5048

BLOCO PFL/PRN/PSC/PMN/PST Clovis Assis BA *586 226-9817
Edson Silva CE 726 223-8148

Parlamentar UF Gab. Fone Eduardo Mascarenhas RJ 944 223-1048
Alacid Nunes PA 519 223-3550 Haroldo Sabóia MA 660 223-8493

Arno Magarinos RS 839 224-1215 Luíz Girão CE 439 223-5945
Aroldo Cedraz BA 312 223-9245 Miro Teixeira RJ 272 224-0310
Ézio Ferreira AM 515 223-7943 Paulo Ramos RJ 830 223-1448



PDS PTR

Carlos Virgilio CE 537 223-3455 Benedito Domingos DF 945 223-7942

lrdevaldo Alves da SP 348 226-1472 PRS
Silva José Ulisses de MG 250 223-5648

Ibrahim Abi-Ackel MG 319 223-8543 Oliveira

João de Deus RS 720 321-1705 SUPLENTES
Antunes Senadores

Maria Valadão GO 520 223-2498 PMDB
Osvl'lldo Bt,mder RS *274 224-9033 Parlamentar UF Gab. Fone
Roberto Campos RJ 629 223-5395 Alfredo Camp03 MG *** 58 224-4903
Teresa Jucá RR 401 223-2348 Amir Lando RO * 35 225-1628

PSDB Antônio Mariz PB * 45 224-6997
Adroaldo Streck RS 744 223-8943 Cid Sabóia de CE ** 02 226-3488
Flávio Arns PR 850 223-2893 Carvalho

Jabes Ribeiro BA 214 223-6843 Divaldo Suruagy AL ! 47 224-3884

Mauro . Sampaio CE 356 311-5356 José Fogaça RS ** 07 226-7238

Sérgio Machado CE 53G 223-2448 Márcio Lacerda MT * 46 224-3373

TugaAngerami SP 562 223-8448 Ronan Tito MG Ed. Pro 224-1803

Wilson Moreira PR 819 223-3098 Ruy Bacelar BA * 05 224-4684

C2bine~e localizado no Anexo III * Gabinete localizado no Anexo In
** Gabinete localizado na Ala Afonso Arinos

PTB
".,' ,. (.T<.:binete localizado na Ala Tancredo Neves

Annibal .Teixeira MG 450 223-1845
Luiz Moreira BA 729 223-9548

PFL

Matheus Iensen PR 641 223-5543 Francisco Rollemberg SE * 24 225-8515
Nobel Moura RO 835 223-0248 Hydekel Freitas RJ Ed. Pro 224-2934
Rodrigues Palma MT 528 223-9598 João Rocha TO * 13 224-4270
Valdenor Guedes AP 848 223-3548 Júlio Campos MT * 36 224-4059

PT Meir~ Filho DF * 39 225-8257
Jos(\ Fortunati ns *372 224-0403 Odacir Soares RO • 29 224-7434
Lourival Freitas AP *574 225-0470 Raimundo Lyra PB ! 19
Marin Laura DF *475 225-2737

224-9834

Paulo Bernardo PR *379 225-4664 PSDB

Pedro Tonelli PR *585 226-0622 Beny Veras CE • 04 224-2884
Valdir Ganzer PA *434 225-3198 Jutahy Magalhães BA *** 53 224-9803

PDC Mário Covas SP ••* 51 224-9903
Avenir Rosa RR 437 223-8048 Wilson Martins MS * 34
Frnn':'isc:o Silva RJ 716 225-2601

224-0953

Osório Santa Cruz GO 644 223-8548 ! Gabinete localizado na Ala Alexandre Costa

Pedro Novais MA 813 223-6548 * Gabinete localizado no Anexo III

PL u* Gabinete localizado na Ala Tancredo Neves
Nelson Bornier RJ 936 223-3148 PTB
Ribeiro Tavares BA 812 224-4493 Jonas Pinheiro AP **** 10 226-4392
Wellington Fagundes MT 523 223-7945 José Eduardo PR .*** 08 311-4059

PSB
Levy Dias MS * 28 224-3059

Célio de Castro MG 462 224-7419
Uldurico Pinto BA * 269 226-3641 PDT

PC do B Lavoisier Maia RN Ed. Pro 224-1!1t'l4

Aldo Rebelo SP 924 223-3813 Nelson Wedekin SC ·11 224-7834



PRN

,Túnia Marise MG • 02 226-6939

Rachid saldanha MS ! 01 223-3019
Derzi

PDC

Epitácio Cafeteira MA 09 224-4280

PDS

Esperidião Amin SC • 23 224-8037

PT/PSB
José Paulo Bisol RS"· 59 223-1549

! Gabinete localizado na Ala Alexandre Costa
* Gabinete localizado na Ala Teotônio Vilela

*** Gabinete localizado na Ala Nilo Coelho
**** Gabinete localizado na Ala Nilo Coelho



DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

PREÇO DE ASSINATURA

(Inclusas as despesas de correio via terrestre)

SEÇÃO I (Câmara dos Deputados)

~~IIl~!itrélI •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SEÇÃO 11 (Se~ado Federal)

~~IIl~!ttréll •••••••••••••••••••~••••o ••••••••••••

~. éllTlll!i() •••••••••••••••••••••••••••••••e ••••••••

Cr$ 5.770,57'

Cr$ 5.770,57

Cr$ 117,93

Os pedidos develll ser acolllpanhàdos de cheque pagável

elll Brasília, Nota de ElIlpenho ou Ordelll de Pagalllento pela

Caixa Econôlllica Federal - Agência - P~-CEGRAF, conta

corrente n9 920001-2, a favor do

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
Praça dos Três Poderes - Brasília - DF

CEP: 70160

Maiores infonnações pelos telefones (061) 311-3738 e 311-3728

na ~upervisãode Assinaturas e Distribuição de Publicações - Coordenação

de Atendilllento ao Usuário.



Cen.tro Gráficl) rlCl iiei!ado Federal
Caixa Postal 07/1203

Brasília - DF

1_ EDIÇÃO DE HOJE: 112 PÁGINAS r


