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PROJETOS APRESENTADOS

Projeto de Resolução n' 9, de 1991 (Do
Sr. Avenir Rosa) - Cria o Grupo Parla
mentar Bra,sil-Japão.

Projeto tJe Resolução n' 10, de 1991
(Do Sr. Avenir Rosa) - Cria o Grupo
Parlamentar Brasil-América Latina.

Projeto de Resolução n' 11, de 1991
(Do Sr. Avenir Rosa) - Cria o Grupo
Parlamentar Brasil-Venezuela-Guiana.

(À Comissão de Relaç6esEXteriorés
e à Mesa)

Projeto de Resolução n' 12, de 1991
(Do SI. Avenir Rosa) - Cria o Grupo
Parlamentar Brasil-Itália.

Projeto de Resolução n' 16, de 1991
(Do SI. Rubens Bueno) - Regula o for
necimento de passagens de transporte aé
reo para os deputados.
'·Projeto de Resolução n' 17, de 1991

(Do Sr. Rubens Bueno) - Determina a
publicação mensal, no Diário do Congres
so Nacional, dos nomes dos deputados au
sentes às sessões realizadas na Câmara.

Projeto de Lein' 335; de 1991 (Do Sr.
Carlos Cardinal) - Regulamenta o dis
posto no inciso XXV do artigo 7' da Cons
tituiçãp Federal.

Projeto de Lei n' 349, de 1991 (Do SI.
Carlos Cardinal) - Acrescenta parágrafo
único ao artigo 708 do Código de Processo
Civil.

Projeto de Lei n' 354, de 1991 (Do Sr.
Carlos Cardinal) - Regula o artigo 7',
inciso XXVII, da Constituição Federal.

Projeto de Lei n' 355, de 1991 (Do SI.
Carlos Cardinal) - Disciplina a preser
vação e defesa do meio ambiente. J;!efen
dendo os processos ecológicos e a manu
tenção dos ecossistemas, pune a agressão
ambiental e disciplina as atividades lesivas
ao meio ambiente (artigo 225, parágrafos
1',2' e 3', da Constituição Federal).

l>rõjet~ de Lei n--:356, de 1991 (Do SI.
Carlos Cardinal) - Disciplina a represen
tação dos trabalhadores nas empresas.

Projeto de Lei n' 367, de 1991 (Do SI.
Geraldo Alckmin Filho) - Altera dispo
sitivos da Consolidação das Leis do Tra
balho, referentes à remuneração de perío
dos incompletos de férias.

. Pr~j~t;de Lei n' 374, de 1991 (Do SI.
Paulo Paim) - Acrescenta parágrafo ao
artigo 477 da Consolidação das Lei do
Trabalho.

Projeto de Lei n' 385, de 1991-Dispõe
sobre aplicações financeiras das compa
nhias seguradoras, de capitalização e das
entidades de previdência privada, modifi
cando redação de Lei n' 8.177, de I' de
março de 1991.

Projeto de Lei n' 386, de 1991 (Da Sra.
Cidinha Campos) - Dispõe sobre a co
brança de crédito hipotecário vinculado
ao Sistema Financeiro da Habitação.

Projeto de Lei n' 388, de 1991 (Do SI.
Mendonça Neto) - Dispõe sobre bene
fícios fiscais nas áreas dos impostos sobre
renda e proventos de qualquer natureza,
sobre produtos industrializados e sobre
operações de crédito, câmbio e seguro,
ou relativas a títulos ou valores mobiliá
rios, concedidos a empresas por doações
às produções teatrais e cinematográficas,
e dá outras providências.

Projeto de Lei n' 391, de 1991 (Do SI.
Carlos Alberto Campista) - Altera a re
dação dos artigos 192 e 193, parágrafos
I', da CLT, para dispor sobre pagamento

dos adicionais de insalubridade, penosi
dade e periculosidade.

Projeto de Lei n" 399, de 1991 (D,! SI.
Nilson Gibson) - Dispõe sobre o enqua
dramento de servidores administrativos
do Departamento de Polícia Federal e dá
outras providêncil!s.

Projeto de Lei n" 400, de 1991 (Do Sr.
Nilson Gibson) - Dispõe sobre o acesso
inicial ao cargo do.: despachamc aduano.:il'U"

Projeto de Lei n' 401,'de 1991 (Do Sr.
Paulo Paim) - Define os serviços ou ati
vidades esenciais, para os efeitos do direi
to de greve, previstos no parágrafo I' do
artigo 9' da Constituição Federal, e dá
outras providências.

Projeto de Lei n" 458. de 1991 (Do Sr.
Rubens Bueno) - Altera dispositivo do
Código de Processo Penal.

Projeto de Lei n' 460, de 1991 (Do SI.
Dércio Knop) - Dispõe sobre a proibição
de fumar no interior dos veículos terres·
tres de transporte coletivo de passageiros.

Projeto de Lei n' 484. de 1991 (Do SI.
Ruberval Pilotto) ~ Cçmcede título de
"Patrono da Ecologia do Brasil" ao cien
tt?ta e pesquisador Augusto Ruschi.

Projeto de Lei n'! 490, de 1991 (Do Sr.
Costa Ferreira) - Dispõe sobre a suces·
são de bens de estrangeiros situados no
País. nos termos do disposto no inciso
XXXI do art. 5" da Constituição Federal.

Projeto de Lei n" 492, de 1991 (Do SI.
Costa Ferreira) - Autoriza o Poder Exe
cutivo a instituir a Escola Técnica'Federal
de Bacabal, no Estado do Maranhão.

. - '. .
Projeto de Lei n" 494, de 1991 (Do SI.

Sarney Filho) - Define os crimes de res
ponsabilidade do Presidente da Repúbli
ca, do Vice-Presidente e dos Ministros de
Estado, regula as normas de processo e
dá outras providências.
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Projeto de Lei n° 520, de 1991 (Do Sr.
Carlos Alberto Campista) - Altera o art.
73, caput, da Consolidação das Leis do
Trabalho, dispondo sobre a remuneração
do trabalho noturno.

Projeto de Lei n° 524, de 1991 (Do Sr.
Rubens Bueno) - Autoriza a conversão
dos cruzados novos retidos no Banco Cen
tral para o pagamento de tributos muni
cipais.

Projeto de Lei n" 526, de 1991 (DoSr.
Costa Ferreira) - Dispõe sobre falta ao
trabalho em dia de prova escolar, acres
centando inciso ao art. 473 da Consoli
dação das Leis do Trabalho.

Projeto de Lei no 535, de 1991 (Do Sr.
José Carlos Coutinho) - Dispõe sobre
permissão a menor de 16 ànos para dirigir
automóvel. .

Projeto de Lei n" 574, de 1991 (Do Sr.
Matheus Iensen) - Dispõe sobre a reali
zação de exames oftalmológicos nos alu
nos dos estabelecimentos de ensino.

Projeto de Lei n° 5R8, de 1991 (Do Po
der Executivo) - Mensagem n" 142/91
- Disciplina a transação nas causas de .
interesse da União, suas autarquias, fun
dações e empresas públicas federais; dis
põe sobre a intervenção da União Federal
nas causas em que figurarem como auto
res ou réus entes da administração indire
ta, regula os pagamentos devidos pela Fa
zenda Pública, em virtude de sentença ju
diciária; revoga a Lei n° 6.825, de 22 de
setembro de 1980, e dá outras providên
cias.

IV - Pequeno Expediente

JAIR BOLSONARO - Registro da
passagem de comando do Estado-Maior
áas Forças Armadas. Ilegalidade da pri
são de Antônio de Souza Garcia, Presi
dente da Federação das Associações de
Militares da Reserva.

FERNANDO CARRION - Precarie
dade da administração, pela Caixa Econô
mica Federal, do FGTS.

PRESIDENTE (Amaury Müller) 
Resposta ao Deputado Fernando Car
rion.

UBIRATAN AGUIAR - Falecimen
to do ex-Deputado Federal Furtado Lei
te.

PRESIDENTE (Amaury Müller) 
Solidariedade da Mesa às manifestações
de pesar pelo falecimento do ex-Depu
tado Furtado Leite.

DEJANDIR DALPASQUALE 
Despropósito da intimidação do Governo
Federal ao jornal Folha de S. Paulo.
Transcurso do 31° aniversário de circula
ção do jornal Correio Braziliense, do Dis
trito Federal.

NEUTO DE CONTO - Transcurso
do "Dia da Terra".

ROMERO FILHO - Transcurso do
"Dia da Terra". Importância do progra-

ma de manejo integrado da conservação
dos solos e das águas.

HAGAHÚS ARAÚJO - Adequação
do Projeto de Reconstrução Nacional às
realidades das áreeas industrial e agrícola.

PAULO PAIM'- Transcurso do "Dia
Nacional dos Metalúrgicos". Extinção do
seguro obrigatório para veículos automo
tores. Inquietação dos mutuários do SFH
com a nova forma de reajustamento das
prestaÇões:
L(JIZMOREIRA.~Nota sob o título

"Prostituição", constante da coluna "Vis
to, lido e ouvido", do jornalista Ary Cu
nha, publicada nó Correio Braziliense.

OSVALDO BENDER - Prioridade
de investimentos governamentais na agri
cultura.

ORLANDO PACHECO - Registro
da atuação do Governo do Estado de San
ta Catarina. Aprovação pela Assembléia
Legislativa do Estado de Santa Catarina
do plano de reforma administrativa do
qoverna.c!or Vils~n Kleinubing.

PEDRO NOVAIS - Considerações
sobre o Plano Diretor do Corredor da Es
trada de Ferro Carajás, àpresentado pelâ
Secretaria-Executiva do Programa Gran
de Carajás.

RUBEN BENTO - Agravamento da
falta de combustíveis no Estado de Ro
raima.

VLADIMIR PALMEIRA - Entrevis
ta do Coronel da Reserva Péricles Cunha,
publicada no Jornal do Brasil, sobre a
atuação das Forças Armadas brasileiras.

PEDRO TONELLI - Profundidade e
inovação do projeto de lei do Senador
Eduardo Suplicy que institui o Programâ
de Garantia de Renda Mínima.

LOURIVAL FREITAS-Transcrição
de ofício encaminhado ao Ministro da
Educação, Carlos Chiarelli, sobre implan
tação da Universidade do Amapá.

AUGUSTO CARVALHO - Postura
crítica ante a campanha privatizante do
Governo Federal.

MENDONÇA NETO":"'- Imediata cria
ção pelo Presidente Fernando Collor de
política de emprego pleno para o País.

NILSON GIBSON - Potencialidades
dos recursos naturais da Amazônia.

JANDIRA FEGHALI - Transcurso
do "Dia do Índio". Descaso governamen
tal para com a questão indigenista.

ALACID NUNES - Apelo ao Ibama
em favor da indústria madeireira da Ama
zônia.

ÁTILA LINS - Resultados salutares
da política econômica do Governo Fede
ral para a Zona Franca de Manaus, Esta
do do Amazonas.

GIOVANNI QUEIROZ - Necessida
de de combate à escalada da violência.

AVENIR ROSA - Transcurso do 50"
aniversário do cantor Roberto Carlos.

GERMANO RIGOTTO - Manifes
tação contra a ameaça de fechamento pela
Caixa Econômica Federal de agências
consideradas deficitárias. Fortalecimento
da instituição. .

AUGUSTINHO FREITAS - Doação
complementar pelo Governo Féderal dos
equipamentos dos armazéns estruturais e
emergenciais entregues às prefeituras mu
nicipais.

IVO MAINARDI - Insuficiência de
recursos destinados pelo Governo Fede
ral para socorro às regiões gaúchas atingi
das pela estiagem.

COSTA FERREIRA - Registro da
posse do Dr. Antônio Dal Fabbro no car
go de Presidente da Companhia Siderúr
gica Paulista - Cosipa.

FERNANDO FREIRE - Desempe
nho administrativo do Governador José
Agripino Maia, no Estado do Rio Grand:
do Norte. .

ELIEL RODRIGUES - Transcrição
do artigo "A Maratona de Brasl1ia", pu
blicado no jornal Correio Brazilil1nse.

EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS
- Solidariedade do orador aos funcio
nários públicos do Estado do Tocantins.

V - Comunicações de Lideranças
ERALDO TRINDADE - Atuação

do Governo Fernando Collor.
HÉLIO BICUDO - Anúncio de apre

sentação de emendas constitucionais pro
pondo a desvinculação das polícias milita
res do Exército, maior dinamismo do Po
der Judiciário e instituição denormas fun
damentais para ressocialização do deten
to.

BETH AZIZE - Proposta de amparo
ao meio ambiente da Amazônia.

MAURÍCIO CALIXTO - Despropó
sito do processo movido pelo ex-Gover
nador Jerônimo Santana contra o jornal
O Estadão, do Estado de Rondônia.

VI - Grande Expediente
MANOEL CASTRO - Projeto de Re

construção Nacional do Governo Fernan
do Collor.

CARLOS SCARPELINI - Importân
cia do município na organização político
administrativa da Federação.

MENDONÇA NETO (Pela ordem) 
Necessidade de maior participação dos
deputados nas sessões ordinárias das se
gundas e sextas-feiras.

PRESIDENTE (Luiz Carlos Hauly) 
Resposta ao Deputado Mendonça Neto.

JANDIRA FEGHALI - Considera
ções da oradora sobre a saúde p~bl!ca no
Brasil. Importância do Sistema Umco de
Saúde.

HAROLDO LIMA - Política de pri
vatização do Governo Fernando Collor.
Atuação do capital estrangeiro na econo
mia brasileira.

EURIDES BRITO - Importância dQ .
programa de governo do Governador Joa- .
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quim Roriz para a integração ~ôcio-eco

nômico-cultural de Brasília com as dife
rentes regiões brasileiras.

PRESIDENTE (Luiz Carlos Hauly) 
Aviso da Mesa sobre realização de sessão
conjunta do Congresso Nacional, terça
feira. dia 23, à~ 10 hora~, e de abertura
do prazo para apre,entação de emendas
ao Projeto de Resolução n" 8, de 1990,
do Congresso Nacional.

VII - Comunicações Parlamentares
CHICO VIGILANTE - Repercussão

econômica provocada pela crescente eclo
são de greves no Brasil.

BENEDITO DOMINGOS - Realiza
ção do 21" Festival Nacional de Repen
tistas Poetas Cordelistas no transcurso do
31' aniversário de Brasília.

ORLANDO PACHECO - Registro
das visitas dos Ministros Carlos Chiarelli
e Eduardo Teixiera ao Estado de Santa
Catarina.

VIII - Encerramento

2 - AlOS DO PRESIDENTE
a) Exoneração: Eudes Gomes de Oli

veira
b) Nomeações: Adélia Lúcia Arrudas

Santos Gil; Gastão de Bem; Maria Ivone
do Espírito Santo; Paulo Roberto Isaac
Freire; Sueli Aparecida Navarro Garcia.

c) Apostila: Nicanor Soucasaus de No
ro.nha

COMISSÕES

3 - DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Agricultura e Política

Rural, n° 2/91, em 22-4-91;
b) Comissão de Ciência e Tecnologia,

Comunicação e Informática, n' 7, em
16-4-91; n" 8/91, em 17-4-91;

c) Comissãq de Economia, Indústria e
Comércio, n° 1/91, em 27-3-91; n" 2/91,
em 2-4-91; n" 3/91, em 18-4-91;

d) Comissão de Educação, Cultura e
Desporto, em 22-4-91;

e) Comissão de Minas e Energia, n"
2/91, em 18-4-91;

f) Comissão de Relações Exteriores; n"
4/91, em 18-4-91;

g) Comissão de Trabalho, de Adminis
tração e Serviço Público. n" 4/91, em
17-4-91; n" 5/91. em 17-4-91; n" 6191, em
18-4-91; n" 7/91. em 18-4-91;

h) Comissão de Viaçãu c Transportes.
Desenvolvimento Urbano e Interior. n"
1/91. em 17-4-91; avocou PL 1.391. em
17-4-91

4 - REDISTRIBUIÇÃO DE PROJE·
TOS

a) Comissão de Ciencia e Tecnologia,
Comunicação e Informática. no 1/91, em
17-4-91.

5 - ATIVIDADES DAS COMISSÕES
a) Comissão de Seguridade Social e Fa

mília, conclusões da reunião de 17-4-91.
6- ERRATAS
a) Comissão de Economia, Indústria e

Comércio.
7- MESA
8 - LÍDERES E VICE-LÍDERES
9 - COMISSÕES

Ata da 40~ Sessão, em 22 de abril de 1991

Presidência dos Srs,: Amaury Müller, Wilson Campos, Luiz Carlos Hauly,
§ 2'1 do artigo 18. do Regimento Interno

ÀS 13H30MIN COMPARECEM OS SE·
NHORES:

Roraima
Alceste Almeida - PTB; Avenir Rosa

PDC; Julio Cabral - PTB; Rubem Bento
- Bloco; Teresa Jucá - PDS.

Amapá
Aroldo Góes - PDT; Lourival Freitas 

PT; Valdenor Guedes PTB.
Pará

Alacid Nunes - Bloco; Domingos Juvenil
-PMDB; Eliel Rodrigues-PMDB; Valdir
Ganzer-PT.

Amazonas
José Dutra - PMDB.

Rondônia
Reditário Cassol - PTR.

Acre
Adelaide Neri - PMDB; Ronivon San

tiago -PMDB.
Tocantins

Hagaús Araújo - PMDB; Leomar Quin
tanilha - PDC.

Maranhão
João Rodolfo - PDS; Pedro Novais 

PDC.
Ceará

Ubiratan Aguiar - PMDB.
Piauí

B. Sá-PDS.

Pernambuco
Nilson Gibson - PMDB; Renildo Calhei

ros - PC do B; Wilson Campos - PMDB.
Bahia

Jorge Koury - Bloco; Luiz Moreira 
PTB.

Minas Gerais
Christovam Chiaradia - Bloco; Sandra

Starling - PT.
Espirito Santo

Etevalda Grassi de Menezes - PMDB.
Rio de Janeiro

Jair Bolsonaro - PDC; Jandira Feghali;
PC do B; Sandra Cavalcanti - Bloco.

São Paulo
Aldo Rebelo - PC do B; Fabio Meiretes

- PDS; Hélio Bicudo - PT; Liberato Cabo
clo -PDT.

Mato Grosso
Jonas Pinheiro - Bloco; José Augusto

Curvo -PL.
Distrito Federal

Augusto Carvalho - PCB; Benedito Do
mingos - PTR; Osório Adriano - Bloco.

Goiás
João Natal- PMDB.

Paraná
Elio Dalla-Vecchia - PDT; Romero Filho

-PMDB.
Santa Catarina

Dejandir Dalpasquale - PMDB; Nelson
Morro - Bloco; Orlando Pacheco - Bloco.

Rio Grande do Sul
Amaury Müller - PDT; Antônio Britto

- PMDB; Fernando Carrion PDS; Osvaldo
Bender - PDS; Paulo Paim - PT.

I - ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Amaury Müller) 

A lista qe presença registra o comparecimen
to de 53 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. NILSON GIBSON, servindo como

29 Secretário, procede à leitura da ata da ses
são antecedente, a qual é, sem observações,
aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Amaury Müller) 
Passa-se à leitura do expediente.

111 - EXPEDIENTE
Não há expedÍente a ser lido.
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* PROJETO DE RESOLUÇÃO
N" 9, DE 1991

(Do Sr. Avenir Rosa)

Cria o Grupo Parlamentar Brasil-Ja
pão.

(Á Comissão de Relações Exteriores
e à Mesa.)

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. l' Fica criado, como serviço de coo

peração interparlamentar, o Grupo Parla
mentar Brasil-Japão..

Parágrafo único. O grupo será composto
por membros do Congresso Nacional que a
ele aderirem.

Art. 2' O grupo parlamentar reger-se-á
por seus estatutos, aprovados pelos respec
tivos integrantes, cujos dispositivos deverão
respeitar a legislação ordinária e regimental
em vigor.

Art. 3' O grupo atuará sem ônus para
a Câmara dos Deputados.

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

Justificação

É de notório conhecimento a posição privi
legiada que ocupa o Estado japonês no cená
rio internacional, seja como paradigma eco
nômico, seja no setor social. Quanto ao pri
meiro aspecto maiores considerações não ne
cessitam ser tecidas e, quanto ao segundo,
cumpre lembrar que o Japão ostenta uma
das mais elevadas expectativas de vida no
mundo, atingindo, já em 1987, a impressio
nante marca de 75,2 e 80,9 anos para homens
e mulheres, respectativamente.

Até o ano de 1979 o Japão era um dos
principais parceiros comerciais do Brasil. No.
entanto, contrariando a expectativa geral, os
anos 80 contabilizaram uma brusca queda nas
relações econômicas entre os dois países. O
Brasil deve e certamente voltará a represen
tar um importante pólo de atração para o
investimento japonês, o que nos auxiliará,
sem sombra de dúvidas, a conduzir com mais
eficiência o País em direção de um seguro
desenvolvimento, mormente naqueles seto
res onde, historicamente, carecemos de com
petividade.

Este esforço de reaproximação no plano
econômico deverá, obrigatoriamente, passar
por uma fundamental aproximação política
da qual o Parlamento, como legítimo repre
sentante dos interesses da Nação, não poderá
se abster.

Por isso, julgamos que a nossa proposição
merecerá todo o apoio e acolhida em sua
tramitação nesta Casa.

Sala das Sessões, 12 de março de 1991.
- DeputadoAvenir Rosa.

(* Republica-se em virtude de novo despacho.)

* PROJETO DE'RESOLUÇÃO
N' 10, DE 1991

(Do Sr. Avenir Rosa)

Cria o Grupo Parlamentar Brasil-A
mérica Latina.

(Á Comissão de Relações Exteriores
e à Mesa.)

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1" Fica criado, como serviço de coo

peração interparlamentar, o Grupo Parla
.mentar Brasil-América Latina.

Parágrafo Único. O grupo será composto
por membros do Congresso Nacional que a
ele aderirem.

Art. 2" O grupo parlamentar reger-se-á
por estatuto próprio, a ser aprovado na pri
meira assembléia geral ordinária, cujas dispo
sições deverão respeitar as prescrições legais
e regimentais em vigor.

Art. 3" O grupo parlamentar atuará sem
ônus para a Câmara dos Deputados.

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

Justificação

A certeza de um destino comum integra
já de há muito a consciência dos povos da
América Latina. Os· países latino-america
nos, além de compartilharem a mesma histó
ria, encontram-se estreitamente ligados por
laços étnicos, culturais e econômicos, dentre
outros.

Conseqüência direta dessa realidade foi
uma natural tendência à cooperação interna
cional na região, a qual, tendo como ponto
de partida o monroísmo, resulta hoje no que
se convencionou denominar "Sistema Intera
mericano", que nada mais é do que o com
plexo de iniciativas de cooperação empreen
didas pelos estados da região, muitas das
quais resultaram na criação de organismos
internacionais.

Infelizmente porém, os povos do nosso
subcontinente nem sempre souberam apro
veitar as identidades que aprioristicamente
possuem para o fim de satisfazer suas necessi
dades individuais e coletivas. A cooperação
entre os países latino-americanos avança a
duras penas, esbarrando em obstáculos de
diversa ordem, ligados porém, sobretudo, às
suas condições de países em via de desenvol
vimento.

Tal situação não pode e não deve mais per
durar. Não se trata mais de mera possibi
lidade, na condução das respectivas políticas
externas. O ambiente internacional é inusi
tado. Nunca antes as relações econômicas en
tre as nações foram tão intensas e interde
pendentes em escala global. A América Lati
na não poderá se abster da tentativa de obter
uma posição confortável, tanto quanto possí
vel, na nova cena econômica internacional
que se afigura, bem como, e correlatamente

às questões das trocas, deverá continuar ten
tando um equacionamento para o problema
comum do endividamento externo.

Algumas ações já se concretizaram nesse
sentido. É forte o movimento integraciomsta
no continente. Iniciativas concretas como a
integração do Cone Sul (Brasil, Argentina
e Uruguai) e o Pacto Andino (Bolívia, Co
lômbia, Equador, Peru e Venezuela) são
exemplos dessas ações.

Faz-se mister, portanto, unir ainda mais
esforços no sentido de intensificar a coope
ração em todos os níveis, numa ação franca
mente multilateral, o que depende em boa
parte do entendimento político.

No plano político, outrossim, cabe ressal
tar a derrocada, um após o outro, dos siste
mas ditatoriais no continente, onde a demo
cracia se reabilitou em quase todas as nações

.e os parlamentos nacionais readquiriramseus
poderes, funções e prerrogativas.

Por essas razões, pretendemos com a for
mação deste grupo criar um foro para a refle
xão e o debate, bem como possibilitar um
maior interessamento e participação dos par
lamentares no que se refere às questões abor
dadas.

Assim sendo, esperamos contar com o
apoio dos ilustres Deputados para a aprova
ção deste projeto.

Sala das Sessões, 12 de março de 1991.
- DeputadoAvenir Rosa.

*PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 11, DE 1991

(Do Sr. Avenir Rosa)

Cria o Grupo Parlamentar Brasil-Ve
nezuela-Guiana.

Á Comissão de Relações Exteriores
e à Mesa)

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. l' Fica criado, como serviço de coo

peração interparlamentar, o Grupo Parla
mentar Brasil-Venezuela Guiana.

Parágrafo único. O grupo será composto
por membros do Congresso Nacional que a
ele aderirem.

Art. 2' O grupo Parlamentar reger-se-á
por seus estatutos, aprovados pelos respec
tivos integrantes, cujos dispositivos deverão
respeitar a legislação ordinária e regimental
em vigor.

Art. 3° O grupo atuará sem ônus para
a Câmara dos Deputados.

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

Justificação

Por representar importante fator de equilí
brio no ecossistema do planeta, a Amazônia
ocupa, hoje, lugar de destaque na crônica
internacional, sobretudo após a proliferação
de organização nacionais e supramencionais
voltadas ao estudo da ecologia, marcando o
nascimento de uma consciência mundial a
respeito da necessidade de preservação ,do
meio ambiente e de questões correlatas.
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o debate acerca dos problemas que afligem
a região amazônica, que desconhece as fron
teiras, ganha vulto e complexidade quando,
à preservação se conjuga o fator desenvol
vimento.

Nos últimos anos, notam-se alguns esforços
do Brasil, da República da Venezuela e da
República Cooperativa da Guiana em buscar
soluções que se adaptem às peculiaridades
locais nas áeas da saúde, transporte, proteção
às minorias indígenas e da floresta equatorial.

Os parlamentares brasileiros, ativos parti
cipantes do processo político, não podem se
furtar ao debate e a incessante busca de solu
ções, mormente quando o problema ganha
foro e dimensões internacionais.

Por isso, julgamos que a nossa proposição
merecerá todo o apoio e acolhida dos ilustres
colegas em sua tramitação nesta Casa.

Sala das Sessões, 12 de março de 1991.
- Deputado Avenir Rosa

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 12, DE 1991

(Do Sr. Avenir Rosa)

Cria o Grupo Parlamentar Brasil-itá
lia.

(À Comissão de Relações Exteriores
e à Mesa)

Art. l' Fica criado, como serviço de coo
peração interparlamentar, o Grupo Parla
mentar Brasil-Itália.

Parágrafo único. O Grupo será composto
por membros do Congresso Nacional que a
ele aderirem.

Art. 2' O Grupo Parlamentar reger-se-á
por estatuto próprio, a ser aprovado na pri
meira Assembléia Geral Ordinária, cujas dis
posições deverão respeitar as prescrições le
gais e regimentais em vigor.

Art. 3' O Grupo Parlamentar atuará sem
ônus para a Câmara dos Deputados.

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

Justificação

São de conhecimento geral os fortes laços
de amizade entre o Brasil e a Itália. A coope
ração entre os dois países é há muito tempo
uma constante nas relações exteriores de am
bos, assentados sobretudo nas políticas e nos
movimentos migratórios ocorridos ao longo
de um século, mas também na política, no
âmbito econômico-financeiro, comercial,
cultural e estratégico-militar.

Não obstante isso, já se passava muito tem
po desde que tais vínculos não mereciam ade
quado tratamento no plano das relações go
vernamentais entre os dois países.

Efetivamente, na esteira destes sólidos e
históricos laços de amizade e cooperação, o
Brasil e a Itália firmaram recentemente, em
17 de outubro de 1989, um amplo acordo
de cooperação nos campos econômicos, téc
nico, industrial, científico, tecnológico e cul
tural e que prevê a aplicação de créditos ita
lianos no Brasil no valor de 1,5 bilhão de
dólares, ao longo de 3 anos. O acordo abran-
*(Republica-se em virtude de novo despacho.

ge desde a concessão de empréstimos de ban
cos italianos (800 milhões de dólares) para
o financiamento às exportações de bens para
o Brasil, até a alocação de recursos a serem
utilizados no incentivo e financiamento das
pequenas e médias empresas brasileiras, pas
sando por projetos de preservação do meio
ambiente e pela abertura de créditos a fundo
perdido.

Firmado no Governo do Presidente José
Sarney, o acordo já foi objeto de atenção
do Chanceler Francisco Rezek, em recente
visita à Itália. Pende ainda porém, o acordo,
da. aprovação dos legislativos nacionais, bra
sileiro e italiano, para que possa ocorrer a
ratificação.

Cremos por isso ser o momento oportuno
para se implementarem as relações interpar
lamentares entre o Brasil e a Itália. Dadas
as circunstâncias da hora, parecem claros a
conveniência e o interesse mútuo de que se
facultem possibilidades de cooperação entre
os parlamentos nacionais dos dois países,
cooperação esta que haverá como finalidade
precípua inserir-se no âmbito de cooperação
do acordo-quadro, exercendo função contro
ladora e fiscalizadora sobre o mesmo.

Por estas razões contamos com o apoio de
nossos ilustres pares para a aprovação do pre
sente projeto.

Sala das Sessões, 12 de março de 1991.
- Deputado Avenir Rosa.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 16, DE 1991

(Do Sr. Rubens Bueno)

Regula o fornecimento de passagens de
transpore aéreo para os deputados.

(À Mesa.)

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. l' A Mesa providenciará, mensal

mente, a requisição de passagens de trans
porte aéreo destinadas aos deputados, nas
seguintes condições:

I - nos meses de fevereiro a dezembro,
quatro passagens (ida e volta) ao estado de
origem do deputado, sendo duas com destino
à capital e duas com destino ao município
mais próximo de seu domicílio eleitoral, onde
haja linha aérea regular;

II - no mês de janeiro, se houverem sido
convocados os deputados, a requisição se fará
nos mesmos moldes do inciso anterior.

Art. 2' As requisições deverão ser feitas
diretamente às companhias de navegação aé
rea para emissão de passagens em nome pes
soal do deputado.

Art. 3' Emitidas as passagens em nome
do parlamentar, ficarão à sua disposição.

Art. 4° As passagens serão pagas, póste
riormente, pela Câmara, mediante processa
mento regular das faturas emitidas pelas res
pectivas companhias de navegação aérea.

Art. 5" Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.

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

Justificação

A Lei n" 5 277/67, que autorizou a inclusão,
no Orçamento federal, de verba destinada
a despesas decorrentes de passagens aéreas
concedidas aos parlamentares, foi recente
mente alterada em seu artigo 2", outorgando
ao Plenário de cada uma das Casas do Con
gresso a competência para regulamentar o
assunto, através de resolução específica.

Até então, vigorava o Ato da Mesa n' 4,
de 1971, que deixava de atender ao próprio
objetivo da lei autorizativa, qual seja, o de
viabilizar um maior estreitamento nas rela
ÇÕt;S entre o parlamentar e seu eleitorado.

E forçoso reconhecer que, conquanto o
mandato político no Brasil seja formalmente
do tipo representativo, com ampla liberdade
de atuação para o mandatário, a evolução
do processo político tem promovido uma re
lativa mas crescente vinculação entre o repre
sentante e seus representados, tornando cada
dia mais concreta a possibilidade de realiza
ção da verdadeira vontade popular.

Foi sem dúvida para atender a essa feição
quase imperativa do mandato político que
se previu, legalmente, o fornecimento de pas
sagens aéreas aos congressistas. com o fim
de tornar viável o contato mais freqüente en
tre o parlamentar e o eleitorado.

Mas, como se disse, o Ato da Mesa n' 4
não cumpria os propósitos da lei. Concediam
se apenas duas passagens mensais à capital
do estado de origem do deputado, mais uma
inexplicável passagem à mesma capital. via
Rio de Janeiro, e uma despropositada passa
gem para o Rio de Janeiro, mesmo para os
parlamentares eleitos por outros estados da
Federação.

O que se propõe agora é o fornecimento
de passagens com algum critério de razoabi
lidade. A concessão de quatro passagens
mensais ao estado de origem do deputa dos,
sendoduas com destino à capital e duas com
destino ao município mais próximo de seu
domicílio eleitoral, onde haja linha aérea re
guiar, parece atender de fato às necessidades
políticas contempladas na lei.

Neste momento em que nos comprome
temos com a renovação de idéias e de práticas
políticas, a superação de normas ultrapassa
das e desprovidas de sentido lógico é medida
que se impõe.

Estes os motivos por que contamos com
o endosso de nossos ilustres pares na Câmara
dos Deputados para a aprovação deste pro
jeto.

Sala das Sessões, 27 de março de 1991.
- DeputadoRubens. Bueno,

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇ-40 DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N" 5.277
DE 24 DE ABRIL DE 1967

Autoriza o Poder Executivo a abrir,
ao Congresso Nacional, o crédito especial
de NCr$ 3.000.000.00 (três milhões de
cruzeiros novos), destinado a atender a
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despesas decorrentes de pagamento de
passagens aéreas de âmbito nacional, ne
cessárias ao deslocamento dos congres
sistas, e dá outras providências.

Art. 2" As Mesas do Senado Federal e
da Câmara dos Deputados, nas suas respec
tivas esferas de ação, regulamentarão o dis
posto no artigo anterior, atendendo à propor
cionalidade de cada uma das Casas do Con
gresso.

ATO DA MESA N' 4, DE 1971

Regula o fornecimento de requisições
de passagens de transporte aéreo aos de
putados,

A Mesa da Câmara dos Deputados resolve:

Art. l' Requisição, pela Câmara dos
Deputados. para fornecimento de passagens
de transporte aéreo, ida e volta, nas seguintes
condições:

1) Quatro passagens, nos meses de março
a dezernbro, a saber:

aI duas passagens de Brasília à capital do
estado;

b) uma passagem de BrasI1ia à capital do
estado, via Rio;

c) uma passagem de BrasI1ia ao Rio.
2) Duas passagens, nos meses de janeiro

e fevereiro, de Brasília à capital do estado.
Art. 2' As requisições serão feitas direta

mente pela Câmara às companhias de nave
gação aérea, para emissão de passagens em
nome pessoal do deputado. em ofício-pa
drão, assinado pelo Diretor-Geral e visado
pelo Senhor 3" Secretário.

Art. 3' Emitidas as passagens, em nome
do parlamentar, elas ficarão à sua disposição.

Art. 4" As passagens serão pagas, poste
riormente, pela Câmara, mediante processa
mento regular das faturas emitidas pelas res
pectivas companhias de navegação aérea.

Art. 5" Este ato passará a vigorar a partir
de janeiro de 1972, revogadas as disposições
contrárias.

Sala das Reuniões, 11 de novembro de
1971. -Pereira Lopes,Presidente da Câmara
dos Deputados.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 17, DE 1991

(Do Sr. Rubens Bueno)

Determina a publicação mensal, no
Diário do Congresso Nacional, dos no
mes dos deputados ausentes às sessões
realizadas na Câmara.

(À Mesa.)

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1" O Presidente da Mesa determi

nará seja publicada, mensalmente, no Diário
do Congresso Nacional, a relação dos deputa
dos ausentes às sessões realizadas na Câmara
no mês anterior, bem como os valores dos
subsídios variáveis descontados a cada parla
mentar em decorrência de tais ausências.

Parágrafo único. A publicação de que
trata este artigo deverá ocorrer até o quinto
dia útil de cada mês.

Art. 2" Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as dispo
sições em contrário.

Sala das Sessões, 3 de abril de 1991. 
Deputado Rubens Bueno.

Justificação

Um dos pontos primordiais de nossa atua
ção, desde já convertido em sério compro
misso de mandato, deverá ser o de devolver
ao Poder Legislativo e a esta Casa de Leis,
especialmente, a confiabilidade e o respeito
da população que representam.

O Poder Legislativo, que nas três últimas
décadas teve sua imagem pública extrema
mente prejudicada pela perda gradual e ine
xorável de suas principais prerrogativas, tem
hoje contribuído decisivamente para a conso
lidação do espaço democrático neste País, ir
manado com o povo numa luta sem quartel
contra os inimigos da liberdade e da verdade.
Entretanto, de um modo geral. a imagem
anterior permanece muito marcante, macu
lada por práticas ainda remanescentes do pe
ríodo ditatorial.

No intuito de contribuir para a recuperação
do respeito popular por esta instituição, pro
pomos o presente projeto de resolução, que
determina sejam divulgadas, no Diário do
Congresso Nacional, as ausências dos parla
mentares às sessões da Casa. A transparência
de nossas atividades será demonstração ine
quívoca de que nada temos a ocultar do povo
que representamos. Pelo contrário: os valo
res dos subsídios variáveis serão descontados
a cada parlamentar conforme sua própria
atuação.

Estamos exercendo um mandato e deve
mos prestar contas de nossas atividades a nos
sos mandatários. Se o Poder Legislativo é
o poder legitimado pela população para im
primir as grandes transformações nacionais,
nada mais acertado que começarmos pela
própria Casa, livrando-a dos empecilhos bu
rocráticos, moralizando suas atividades, di
vulgando-as aos eleitores.

Solicito aos nobres pares, em face dos argu
mentos aduzidos, o devido apoiamento ao
projeto, a fim de que vejamos concretizadas
efetivamente neste poder as recentes con
quistas democráticas.

Sala das Sessões, 3 de abril de 1991. 
Deputado Rubens BUl:no

PROJETO DE LEI N' 335, DE 1991

(Do Sr. Carlos Cardinal)

Regulamenta o disposto no inciso XXV
do artigo 7' da Constituição Federal.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' É assegurada assistência gratuita

aos filhos e dependentes dos trabalhadores

desde o nascimento até seis anos de idade,
em creches e pré-escola, a cargo da entidade
de Serviço Social a que estiver vinculada a
empresa.

Art. 2" A contribuição das empresas pa
ra os respectivos Serviços Sociais será acres
cida de mais dois por cento.

Art. 3" Esta lei entra em vigor cento e
vinte dias após a sua publicação.

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

Justificação

A nova Constituição brasileira assegurou
expressamente:

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

xxv - assistência gratuita aos filhos
e dependentes desde o nascimento até
seis anos de idade em creches e pré-es
cola."

Impõe-se, a fim de que deixem de ser letras
inseridas na Constituição e passem a cons
tituir direitos efetivamente assegurados aos
trabalhadores, a regulameIÍtaçao da matéria.

Este o objetivo da presente proposição,
que acreditamos ser aplicável ao interesse ge
ral de todos os trabalhadores brasileiros, com
vistas à garantia de acesso aos meios de ensi
no, por parte de todas as crianças, indepen
dentemente da classe social.

Pela abrangência da matéria, esperamos
merecer a aprovação dos nossos Pares ao pre
sente projeto de lei.

Sala das Sessões, 14 de março de 1991.
- Deputado Carlos Cardinal.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO II
Dos Direitos Sociais

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

xxv - assistência gratuita aos filhos e de
pendentes desde o nascimento até seis anos
de idade em creches c pré-escolas;



Abril de 1991 DIÁRIO no CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Terça-feira 23 4379

PROJETO DE LEI N' 349, DE 1991
(Do Sr. Carlos Cardinal)

Acrescenta parágrafo único ao art~ 708
do Código de Processo Civil. . "

(À Comissão de Const"ituição e Justiça
e de Redação - art. 24, lI) "

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O art. 708, do Código de Pro

cesso Civil, instituído pela Lei n" 5.849, de
11 de janeiro de 1973, passa a viger acrescido
do seguinte parágrafo único:

·'Art. 708. . .
Parágrafo único. Q.uando os bens

descritos no inciso II deste artigo forem
insuficientes para cqbrir a dívida, o juiz
dispensará a licitação, determinando sua
imediata adjudicação ao credor."

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Justificação

O propósito desta iniciativa é modificar o
Código de Processo Civil no sentido de adju
dicar ao credór~ dispensando:se a hasta públi
ca, os bens in"óveis que rião sejam suficiéntes
para cobriro montante da dívida, incluídas
as despesas processuais.

Ora, o problema fundamental da execução
reside na transformação, em dinheiro, de
bens existentes no contexto do patrimônio
do devedor, para a satisfação do direito do
credor, mas' o nosso estatuto adjetivo civil
não permite a adjudicação 'de outros bens,
como os móveis, que vão diretamente a lei"
lão.

Nesse sentido, a medida "alvitrada permi
tirá que o processo exécutório se exerça com
o máximo de economia e simplicidade, pois
o credor, pela adjudicação de bens móveis,
poderá incorporá-los no seu patrimônio.

Sala das Sessões, 14 de março de 1991.
- Deputado Carlos Cardinal.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N' 5.869,
DE 11 DE JANEIRO DE 1973
Institui o Código de Processo Civil

LIVRO II
Do Processo de Execução

TÍTULO fI
Das Diversas Espécies

de Execução

CAPÍTULO IV
Da Execução por Quantia Certa Contra

Devedor Solvente

SEÇÃO II
Do Pagamento ao Credor

SUBSEÇÃO I
Das Disposições Gerais

Art. 708. .o pagamento ao credor far-se-
á:

I - pela entrega do dinheiro;
11-pela adjudicação dos bens penhora

dos;
III - pelo usufruto de bem imóvel ou de

empresa.

PROJETO DE LEI N" 354, DE 1991
(Do Sr. Carlos Cardinal)

Regula o art. 7', inciso XXVII, da
Constituição Federal.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); e de Traba
lho, de Administração e Serviço Público
- art. 24, 11)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Os trabalhadores urbanos e ru

rais não poderão ser demitidos em face de"
automação na empresa, correspondente aos
serviços prestados tJelos servif1ores.

Art. 2' A em"";~a dev,:;ra promover, du
rante o período rr:, limo de 90 (noventa) dias,
o treinamento dos trabalhadores afetados pe
la automação implantada, com vistas ao seu
aprendizado e adaptação a uma nova modali
dade de serviço.

Art. 3' Os trabalhadores de que trata o
artigo anterior, que não puderem ser remane
jados para outra(s) atividade(s), por motivos
pertinentes aos interesses da empresa, serão
aposentados com direito a vencimentos pro
porcionais ao tempo de serviço.

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

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

Justificação

O dispositivo constitucional, inserido no
inciso XXVII do art. 7', prevê como direito
dos trabalhadores urbanos e rurais "a prote
ção em face de automação". Trata-se de pre
ceito pendente de regulamentação, através
de lei ordinária, objeto precípuo deste pro
jeto.

O trabalhador brasileiro não pode estar à
mercê de sua própria sorte, quando o pro
gresso se alastra pelo meio empresarial, pas
sando pelo serviço público, arriscando o em
prego, a segurança e até a sobrevivência de
quem se dedica ao trabalho, empenhando-se
através de sua capacidade profissional.

Atualmente, em que o avanço tecnológico,
notadamente na área de informática, é irre
versível e vem sendo aplicado em benefício
não só da produção, como também em função
mesmo do melhor desempenho dos servido
res, faz-se mister que a legislação vigente am
pare o cidadão contra as demissões, em vista
da automação.

Complementando o trlibàlho constituinte
por nós desenvolvido, em função de uma jus
tiça maior e mais adequada ao trabalho brasi
leiro, vimos propor a presente matéria, que,
pelo seu alcance social, esperamos seja devi
damente aprovada pelos nossos pares.

Sala das Sessões, 14 de março de 1991.
- Deputado Carlos Cardinal.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÓES PERMANENTES

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO II
Dos Direitos Sociais

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

XXVII - proteção em face da automação,
na forma da lei;
..................................... ~ " ..

PROJETO DE LEI N' 355, DE 1991
(Do Sr. Carlos Cardinal)

Disciplina a preservação e defesa do
meio ambiente, defendendo os processos
ecológicos e a manutenção dos ecossis
temas, pune a agressão ambiental e disci
plina as atividades lesivas ao meio amo
biente (artigo 225, parágrafos 1',2' e 3",
da Constituição Federal)

(Às Comissões de Constituição e Ju~
tiça e de Redação (ADM); e de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Mi
norias - art. 24, lI)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O meio ambiente ecologicamen

te equilibrado se constitui em direito de todos
e especial obrigação do poder público, pre
servado todos os bens de uso comum, essen
ciais à sadia qualidade de vida, cada qual
obrigado a defendê-lo e preservá-lo para a
presente e às gerações futuras.

Art. 2" A defesa ambiental e a preser
vação ecológica serão providas pela União.
pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos
municípios, mediante órgãos e instrumentos
criados por lei, que visem a:

a) garantir a diversidade e a integridade
do patrimônio genético do País, criando e
fiscalizando entidades encarregadas de sua
pesquisa e manipulação;

b) fomentar o estudo dos processos ecoló
gicos indispensáveis ao manejo e equilíbrio
biótico dentro dos diferentes ecossistemas,
mantendo-os harmônicos:

c) fiscalizar as entidades dedicadas ao es
tudo e pesquisa dos recursos naturais, abran-
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gendo a flora e a fauna terrestre e aquática
e o equihbrio das condições climáticas.

Art. 3" Para os efeitos desta lei, quanto
à definição de atribuições do poder público
e da competência de cada unidade federada,
o País é dividido em três grandes regiões:

I - a primeira, abrangente da Amazônia,
em toda a extensão da Mata Atlântica, a zona
semi-árida e o cerrado.

Parágrafo único. Um órgão federal, cria
do pelo Poder Executivo, quando da regula
mentação desta lei, definirá, por meio de três
instituições setoriais, a política preservacio
nista e conservacionista a ser seguida pelos
estados, criando parques nacionais, reservas
florestais e indígenas, santuários ecológicos,
zonas de preservação e de manutenção per
manente, só permitida a sua supressão atra
vés de lei, proibida qualquer utilização que
ameace a integridade dos atributos que justi
ficarem essa proteção especial.

Art. 4' O órgão federal de que trata o
parágrafo anterior terá, em cada estado, uma
delegação que fiscalizará:

I - a alteração de qualquer elemento natu
ral que se traduza em mundança ambiental
ou distorção ecológica;

II - a instituição de qualquer obra ou ati
vidade potencialmente causadora de degra
dação do meio ambiente;

lU - o cumprimento de estudo prévio de
impacto ambiental, para o deferimento de
qualuqer alteração do ecossistema;

IV - o controle da produção, comercia
lização e emprego de técnicas, métodos e
substâncias que importem risco de vida ou
em alteração maléfica do meio ambiente ou
do equilíbrio ecológico.

Art. 5'.' Cumpre aos organismos esta
duais controlar a atuação dos diversos órgãos
municipais de preservação do meio ambiente,
criando instituições destinadas a:

I - promover a educação ambiental em to
dos os níveis de ensino;

U - orientar a conscientização pública pa
ra a preservação do meio ambiente;

UI - proteger a t10ra e a fauna, vedadas
práticas que coloquem em risco sua função
ecológica, como as queimadas, as pororocas,
a erradicação de espécies nativas e a redução
da fauna aquática e terrestre;

IV - vedar a crueldade contra os animais,
só permitida a criação em cativeiro nos esta
belecimentos públicos, com orientação cien
tífica.

Art. 6" A exploração de recursos mine
rais obriga quem a promova a recuperar o
meio ambiente degradado, de acordo com
a solução técnica exigida pelo órgão público
competente.

§ I' A recuperação de que trata este arti
go implica a devolução do ambiente ao estado
de higidez ecológica anterior, com plena inte
gração ao ecossistema.

§ 2" Todos os dispêndios com os técnicos
oficiais necessários à restauração ordenada
neste artigo serão pagos pelo agente da alte
ração ambiental.

Art. 7" As pessoas físicas e jurídicas pro
motores de atividades lesivas ao meio am-

biente serão obrigadas à reparação dos danos
e à perda dos bens que hajam auferido por
meio dessa exploração ilegal.

Parágrafo único. As pessoas físicas que
praticaram atos danosos à ecologia, assim ca
pitulados a pesca e caça proibidas, o comércio
de peles e animais silvestres, a lavra e coleta
de minérios sem permissão legal, as queima
das e derrubadas das matas, o emprego de
agrotóxicos desfolhantes, e o cativeiro de ani
mais silvestres, serão criminalmente proces
sadas pelo órgão competente do Ministério
Público, sofrendo, além da apreensão e mui
tas cabíveis, pena de detenção de dois a oito
anos, e o dobro na reincidência.

Art. 3' O Poder Executivo regulamenta
rá esta lei no prazo de cento e vinte dias,
criando os órgãos previstos no art. 3'

Art. 9' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 10. Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

A preocupação com o equilíbrio biótico
em toda a natureza vem do século passado,
com os mais adiantados estudos da biogeo
grafia, mas neste século, a partir da quarta
década, que -e acentua, em todo o mundo,
um interesse especial pc I, ecologia, temerosa
a humanidade inteira L,ante das mudanças
climáticas produzidas no planeta, como con
seqüência da própria ação deletéria do ho
mem, milhares de vezes mais eficaz do que
aquelas produzidas pelos fenômenos natu
rais, como terremotos, maremotos, vulcções,
grandes degelos e mutações orognósicas que
levam muitos milênios a se processar.

Estudos científicos, feitos depois do lança
mento dos prodigiosos engenhos estratosfé
ricos, os satélites artificiais, nas três últimas
décadas, demonstram que a camada de pOZô
nio, que nos protege da intensidade dos raios
infravermelhos, tem sido destruída por aeros
sóis, pela fumaça das chaminés fabris, pelos
milhões de motores movidos a petróleo, pro
duzindo a poluição pelo monóxido de carbo
no, numa ameaça crescente.

Esses informes são acrescentados pelos de
outros estudiosos, que classificam a nossa flo
resta equatorial como "pulmão do mundo",
denunciando o desmatamento e as queimadas
como ameaçadores para o futuro da huma
nidade.

Temos respondido, convenientemente, a
essa preocupação e, sob esse aspecto, a Cons
tituição brasileira de 1988 é o documento
mais avançado do mundo, principalmente no
capítulo dedicado ao meio ambiente, cujo
art. 225 procuramos regulamentar.

Evidentemente, não pretendemos ter reali
zado um trabalho definitivo, mas queremos
iniciar uma tarefa que, com o conveniente
e necessário apoio das comissões técnicas e
a colaboração do Plenário do Congresso Na
cional, contribuirá para o definitivo equacio
namento do problema, já elaborado em deze
nas de documentos legislativos em vigor, en
tretanto dispero, exigir uma tarefa de codifi
cação, que poderia, sem falsa modéstia, par-

tir do presente trabalho em que se contem
plam os aspectos científico, aconômico, social
e penal do problema, deferindo-se ao Execu
tivo sua regulamentação definitiva.

Sala das Sessões, 19 de março de 1991.
- Deputado Carlos Cardinal.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

.................. "TíTULO·vú·i··· .. ·········· .. ··
Da Ordem Social

...................CAPfTüiO'vi·············· ....
Do Meio Ambiente

Art. 225. Todos têm direito ao meio am
biente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia quali
dade de vida, impondo-se ao poder público
e à coletividade o dever de defendê-lo e pre
servá-lo para as presentes e futuras gerações.
§ lo Para assegurar a efetividade desse di

reito, incumbe ao poder público:
I - preservar e restaurar os processos ecoló

gicos essenciais e prover o manejo ecológico
das espécies e ecossistemas;
II - preservar a diversidade e a integridade
do patrimônio genético do País e fiscalizar
as entidades dedicadas à pesquisa e manipu
lação de material genético;
III - definir, em todas as unidades da Fede
ração, espaços territoriais e seus componen
tes a serem especialmente protegidos sendo
a alteração e a supressão permitidas somente
através de lei, vedada qualquer utilização que
comprometa a integridade dos atributos que
justifiquem sua proteção;
IV - exigir, na forma da lei, para instalação
de obra ou atividade potencialmente causa
dora de significativa degradação do meio am
biente, estudo prévio de impacto ambiental,
a que se dará publicidade;
V - controlar a produção, a comercializa
ção e o emprego de técnicas, métodos e subs
tâncias que comportem risco para a vida, a
qualidade de vida e o meio ambiente;
VI - promover a educação ambiental em to
dos os níveis de ensino e a conscientização
pública para a preservação do meio ambien
te;
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas,
na forma da lei, as práticas que coloquem
em risco sua função ecológica, provoquem
a extinção de espécies ou submetam os ani
mais a crueldade.
§ 2" Aquele que explorar recursos mine
rais fica obrigado a recuperar o meio ambien
te degradado, de acordo com solução técnica
exigida pelo órgão público competente, na
forma da lei.
§ 3' As condu,tas e atividades consideradas

lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infra
tores, pessoas fisícas ou jurídicas, a sanções
penais e administrativas, independentemente
da obrigação de reparar os danos causados.
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PROJETO DE LEI N' 356, DE 1991

(Do,Sr. Carlos Cardinal)

Disciplina a representpção dos traba
lhadores nas empresas.

(As Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); e de Traba
lho, de Administração de Serviço Públi
co~ art. 24, 11)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 É assegurada aos trabalhadores

a representação, junto à empresa, para o en
tendimento direto com os empregadores.

§ 19 A representação de que trata este
artigo far-se-á mediante a eleição direta de
um trabálhador, eleito pelos seus pares em
assembléia, para o mandato de dois anos.

§ 29 O representante dos trabalhadores
será o porta-voz do pensàmento, das reivindi
cações e das necessidades dos empregados,
participando das reuniões em que estejam
ém pauta os assuntos de interesse direto da
classe trabalhadora.

Art. 29 As empresas sujeitas à presente
lei são todas aquelas cujo contingente de tra
balhadores ultrapasse os duzentos emprega
dos, em conformidade com o art. 11 da Cons
tituição Federal.

Art. 39 As empresas em descumprimen
to à presente lei ficam sujeitas ao pagamento
de multa estipulada pelo Ministério do Traba
lho e Previdência Social, órgão fiscalizador
de seu cumprimento.

Art. 49 Esta lei entra em vigor 120 (cento
e vinte) dias após a sua publicação.

Art. 59 Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

O art. 11 da Constituição Federal expressa
o direito dos trabalhadores das empresas com
mais de 200 empregados de elegerem um re
presentante, junto aos empregadores, para
a promoção de entendimentos entre os mes
mos.

O referido artigo requer uma regulamen
tação tácita, razão por que vimos propor o
presente projeto, que tem esse objetivo precí
pUD. Trata-se de medida das mais justas e
atualmente das mais necessárias, em face dos
constantes distúrbios ocorridos entre as c1as·
ses dos empregados e empregadores.

Acreditamos ser o Ministério do Trabalho
e Previdência Social o órgão propício à regu
lamentação da presente lei e da futura neces
sária 'fiscalização junto às empresas em ques
tão.

Por ser essa uma medida justa e altamente
necessária à categoria de trabalhadores, que
soube conquistar esse direito na Constituinte,
espero merecer a aprovação de meus pares.

Sala das Sessões, 14 de março de 1991.
- Deputado Carlos Cardinal.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

TíTULon
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPITuLO II
Dos Direitos Sociais

Art. 11. Nas empresas de mais de duzen
tos empregados, é assegurada a eleição de
um representante destes com a finalidade ex
clusiva de promover-lhes o entendimento di
reto com os empregadores.

PROJETO DE LEI N' 367, DE 1991
(Do Sr. Geraldo Alckmin Filho)

Altera dispositivos da Consolidação
das Leis do Trabalho, referentes à remu
neração de períodos incompletos de fé
rias.

(As Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); e de Traba
lho, de Administração e Serviço Público
- art.24, lI)

O Congresso Nacional decreta:

Art. l' Fica suprimido o parágrafo úni
co, do art. 146, da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n9
5.452, de l' de maio de 1943.

Art. 2' O art. 147, da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
n9 5.452, de 19 de maio de 1943, passa a vigo
rar com a seguinte redação:

"Art. 147. Na cessação do contrato
de trabalho, o empregado, desde que
não haja sido demitido por justa causa,
terá direito à remuneração relativa ao
período incompleto de férias, de acordo
com· o art. 130, na proporção de 1/12
(um doze avos) por mês de serviço ou
fração superior a 14 (quatorze) dias."

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

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

Justificação '

O parágrafo único do art. 146, da Conso
lidação das Leis do Trabalho, assegura ao
empregado, por ocasião da cessação do con
trato de trabalho após 12 meses de serviço,
desde que não haja sido demitido com justa
causa, a remuneração relativa ao período in
completo de férias, na proporção de 1112 por
mês de serviço ou fração superior a 14 dias.

Na hipótese, porém, de o contrato de tra
balho cessar antes de completados 12 meses
de serviço, o empregado, nos termos do art.
147 da Consolidação das Leis do Trabalho,
somente fará jus à remuneração relativa ao
período incompleto de férias se for demitido
sem justa causa ou se o contrato de trabalho
se extinguir em tempo determinado.

Portanto, na forma do disposto atualmente
pela CLT, o empregado que pedir demissão
somente terá direito à remuneração relativa
ao período incompleto de férias se a cessação
do contrato de trabalho se der após comple
tados doze meses de serviço. Aquele que pe
dir demissão antes desse período perde o di
reito à remuneração.

Essa discriminação, entretanto, parece in
justa e desprovida de qualquer fundamento
razoável, pois, se um empregado que traba
lhou 14 meses, por exemplo, tem direito à
remuneração de um período completo de fé
rias (relativo aos primeiros 12 meses) e mais
à remuneração do período incompleto (refe
rente aos dois últimos meses), por que, então,
não consentir que o trabalhador que pedir
demissão antes de completar 12 meses de ser
viço faça jus a uma remuneração, a título
de férias, proporcional aos meses trabalha
dos?

A presente proposta visa, pela supressão
do parágrafo único do art. 146 e conseqüente
alteração do art. 147, corrigir essa injustiça,
assegurando o mesmo tratamento aos traba
lhadores, em ambos os casos.

Espera-se, assim, o apoio e a aprovação
dos membros das duas Casas do Congresso
Nacional para sua efetivação legal.

Sala das Sessões, 19-3-91. - Deputado Ge
raldo Alckmin Filho.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES 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

,CAPÍTULO IV
Das Férias Anuais

SEÇÃO V
Dos Efeitos da Cessação
do Contrato de Trabalho

Art. 146. Na cessação do contrato de tra
balho, qualquer que seja a sua causa, será
devida ao empregado a remuneração simples
ou em dobro, conforme o caso, correspon
dente ao período de'férias, cujo direito tenha
adquirido.

Parágrafo único. Na cessação do contrato
de trabalho, após 12 (doze) meses de serviço,
o empregado, desde que não haja sido demi
tido por justa causa, terá direito' à remune
ração relativa ao período incompleto de fé
rias, de acordo com o art. 130, na proporção
de 1112 (um doze avos) por mês de serviço
ou fração superior a 14 (quatorze) dias.

Art. 147. O empregado que for despe
dido sem justa causa, ou cujo contrato de
trabalho se extinguir em prazo predetermi-
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nado, antes de completar 12 (doze) meses
de serviço, terá direito à remuneração rela
tiva ao período incompleto de férias, de con
formidade com o disposto no artigo anterior.

PROJETO DE LEI N' 374, DE 1991

(Do Sr. Paulo Paim)

Acrecenta parágrafo ao artigo 477 da
Consolidação das Leis do Trabalho.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); e de Traba
lho, de Administração e Serviço Público
- art. 24, 11).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O art. 477, da Consolidação das

Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
n' 5.452, de l' de maio de 1943 passa a viger
acrescido dos seguintes §§ 6" e 7'.

"Art. 477 .

§ 6' No caso de reclamação apresen
tada contra a empresa, esta não poderá
rescindir o contrato de trabalho antes
de ser transitada em julgado a sentença,
salvo motivo de força maior ou justa cau
sa.

§ 7" Se ocorrer rescisão do contrato
de trabalho durante o curso da reclama
ção, a empresa, será obrigada a pagar
ao empregado a importância reclamada,
além de multa em valor equivalente à
indenização prevista no § 3' do art. 499
desta Consolidação"

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

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

Justificação

Não raras vezes, o empregado que se vê
compelido a apelar à Justiça do Trabalho para
ver reconh'ecidos os seus direitos sociais, é
pressionado pela empresa, sendo coagido a
firmar acordos nocivos aos seus interesses ou
até mesmo a renunciar à reclamatória. Em
casos extremos, o empregador chega ao cú
mulo de rescindir o pr6prio contrato de traba
lho.

Para evitar as situações de espécie, tão da
nosas aos interesses dos trabalhadores alvi
tramos o acréscimo de parágrafo ao art. 477,
da Consolidação das Leis do Trabalho, esta
belecendo que o contrato de trabalho não
poderá ser resci.ndido durante o curso da re
clamat6ria trabalhista, salvo força maior ou
justa causa. E, se tal descisão ocorrer será
a empresa obrigada a pagar ao trabalhador,
além da importância por este reivindicada,
multa de valor equivalente à indenização pre
vista no § 3' do art. 499, La CLT.

Em se tratando de medida de justiça, temos
plena convicção de sua acolhida.

Este projeto que estou apresentando se ba
seou em um anterior do Deputado Floriceno
Paixão, que não concorreu para a atuallegis
latura. Por se tratar de assunto da maior im-

portância a votação em regime de urgência,
seria uma homenagem a classe trabalhadora
e ao Deputado Floriceno Paixão pelos valoro
sos serviços prestados durante os seus man
datos.

Em se tratando de medida de justiça, temos
plena convicção de sua acolhida.

Sala das Sessões, 19 de março de 1991.
- Deputado Paulo Renato Paim. PTIRS

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÓES PERMANENTES

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

Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho
....................................................

TÍTULOIV
Do Contrato Individual do Trabalho

CAPíTULO V

Da Rescisão

..........................................................
Art. 477. É assegurado a todo emprega

do, não existindo prazo estipulado para a ter
minação do respectivo contrato, e quando
não haja ele dado motivo para cessação das
relações de trabalho, o direito de haver do
empregado uma indenização paga na base
da maior remuneração que tenha percebido
na mesma empresa.

§ I" O pedido de demissão 08'recibo de
quitação de rescisão do contrato de trabalho
firmado por empregado com mais de um ano
de serviço s6 será válido quando feito com
a assistência do respectivo sindicato ou peran
te a autoridade do Ministério do Trabalho.

§ 2' O instrumento de rescisão, ou recibo
de quitação, qualquer que seja a causa ou
forma de dissolução do contrato, deve ter
especificada a natureza de cada parcela paga
ao empregado e discriminando o seu valor,
sendo válida a quitàção, apenas, relativamen
te às mesmas parcelas.

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

§ 4' O pagamento a que fizer jus o em
pregado será efetuado no ato da homologaão
da rescisão do contrato de trabalho, em di
nheiro ou em cheque visado, conforme acor
dem as partes, salvo se o empregado for anal
fabeto, quando o pagamento somente poderá
ser feito em dinheiro.

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

··················cAPiTüfü.:.Ví-(···············.
Da Estabilidade

..........................................................
Art. 499. Não haverá estabilidade no

exercício dos cargos de diretoria, gerência
ou outros de confiança imediata do empre-

gaaor, ressalvado o cômputo do tempo de
serviço para todos os efeitos legais.

§ 3~ A despedida que se verificar com o
fim de obstar ao empregado a aquisição de
estabilidade, sujeitará o empregador a paga
mento em dobro da indenização prescrita nos
arts. 477 e 478.
...........................................................

PROJETO DE LEI N' 385, DE 1991
(Do Sr. Adylson Motta)

Dispõe sobre as aplicações rmanceiras
das companhias seguradoras, de capitali
zação e das entidades de previdência pri
vada, modificando redação da Lei n'
8.177, de I' de março de 1991.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM), de Finanças
e Tributação; e de Seguridade Social e
Família-Art. 24, 11.)

O Congresso· Nacional decreta:
Art. 1~ O art. 29 e seu parágrafo único

da Lei n' 8.177, de l' de março de 1991,
passam a vigorar com as seguintes redações:

. "Art. 29. As companhias segurado
ras de capitalização e as entidades de
previdência privada ficam sujeitas, com
relação às aplicações de suas reservas
técnicas, ao cumprimento das diretrizes
do Conselho Monetário Nacional, fixa
das com o obj.etivo de assegurar a solva·
bilidade e a garantia dos direitos dos se
gurados e participantes.

Parágrafo único. O disposto neste
artigo não modifica a competência, rela
tiva àquelas instituições, do Ministério
do Trabalho e da Previdência Social e
da Superintendência de Seguros Priva
dos, que deverão comunicar as irregula
ridades constatadas ao Banco Central do
Brasil- Bacen e à Comissão de Valores
Mobiliários - CVM, bem como, poste
riormente, o resultado das apurações
realizadas e eventuais sanções aplica
das."

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

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

Justificação

Ocaput do art. 29 da Lei n' 8;177, de
1'-3-91, equipara as companhias seguradoras,
de capitalização e entidades de previdência
privada, às instituições financeiras e às de
mercado de valores mobiliários, submeten
do-as ao Banco Central e à Comissão de Va
lores Mobiliários para fins de fiscalização das
suas aplicações financeiras. A proposição em
pauta visa corrigir as distorções do texto vi
gente, como se expõe a seguir:

1Q- Sobre equiparar as instituições visadas
às financeiras e do mercado de valores mobi
liários, cabem duas observações: a primeira,
de ordem constitucional, há que se referir
ao art. 192 da Constituição Federal que, ao
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agrupá-Ias em ítens distintos, deixa claro que
se deva ter legislação também distinta. A
equiparação, sob esse aspecto, é contrária
ao espírito revelado na Constituição. Em se
gundo lugar, destaca-se que as empresas se
guradoras, de capitalização e de previdência
privada, são aplicadoras nos mercados finan
ceiro e de valores mobiliários, enquanto as
instituições equiparadas, são tomadoras, isto
é, estão na outra ponta do mercado; as pri
meiras, estão do lado da demanda, as outras
do lado da oferta. O, objeto da disposição
é caracterizar um poder fiscalizador. O pre
sente projeto de lei chega integralmente a
esse objetivo sem passar pela is6lita equipa
ração.

2' - Foi estabelecido o mesmo poder ao
Banco Central e à CVM, sem estabelecer li
mites, criando-se um dualismo conflitante.

3' - Pelo texto atual da lei, a fiscalização
se estenderia apenas às aplicações financeiras
e valores mobiliários enquanto sabe-se que
o Conselho Monetário Nacional estabelece
regramento para todos os' tipos de investi
mento. A proposição em pauta é mais abran
gente, pois submete à fiscalização todas as
aplicações representativas das reservas ga
rantidoras, inclusive os bens imóveis.

A lei, ao fixar-se nas aplicações financeiras,
esqueceu~se que o imponante, do ponto de
vista de garantia para os segurados e, ainda,
da responsabilidade policial do Estado, são
as aplicações das reservlls técnicas, pois e!>tas
é que garantem a solvabilidade dos planos
de seguros, capitalização e previdência. O
que o poder público deve fiscalizar não são
apenas as aplicações financeiras, mas todas
as aplicações representàtivas das reservas téc-
nicas. ' '

Quanto 'ao parágrafo, proéura-se restabe
lecer a autoridade da Superintendência 'de
Seguros Privados - Susep', como órgão fisca
lizador específico do Sistema. Leve-se em
conta que a Constituição'assim exige ao pedir
regras para a "autorização e financiamento
dos estabelecimentos... bem como do 6rgão
fiscalizador 'e do órgão oficial ressegurador" .

Nã? .há porque estabelecer três organismos
pol1clando atos de mesma origem, conflitan- ,
do-se não apenas na ação ,fiscalizadora mas
também na judicante, no que se refere àapli
cação das penalidades. O projeto em pauta
reafirma o 'privilégio da Susep, porém pre
serva o Banco Central e a CVM como uma
segunda instância para efeitos corretivos,
quando e' apenas na ocorrência de irregula
ridades.

A prevalecer 0 dispositivo atual, certamen
te irá se caracterizar uma, superposição de
poderes altamente nociva para a normalidade
das operações das instituições visadas e para
o próprio,exercício da função pública.

Sala das Sessões, 20 de março de 1991.
- Deputado Adylson Motta.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÓES PERMANENTES

LEI N' 8.177, de I" de março de 1991.

Estabelece regras para a desindexação
da economia e dá outras providências.

Art. 29. As entidades de previdência pri
vada, as companhias seguradoras e as de capi
talização são equiparadas às instituições fi
nanceiras e às instituições do sistema de dis
tribuição do mercado de valores mobiliários,
com relação às suas operações realizadas nos
mercados financeiro e de v_alores mobiliários,
respectivamente, inclusive em relação ao
cumprimento das diretrizes do Conselho Mo
netário Nacional quanto às suas aplicações,
para efeito de fiscalização do Banco Central
do Brasil e da Comissão de Válores Mobi
liários e da aplicação de penalidades previstas
nas Leis n" 4.595, de 31 de dezembro de
1964, e 6.385, de 7 de dezembro de 1976.

Parágrafo único. O disposto neste artigo
não modifica o tratamento tributário definido
em lei nem a competência específica, relativa
mente àquelas entidades do Ministério do
Trabalho e da Previdência Social e da Supe
rintendência de Seguros Privados, que deve
rão ser comunicadas sobre quaisquer irregu
laridades constatadas pelo Banco Central do
Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliá
rios.

PROJETO DE LEI N' 386, DE 1991
(Da Sr' Cidinha Campos)

Dispõe sobre a cobrança de. crédito hi·
potecário vinculado ao Sistema Financei·
ro de Habitação...

(Às Comissáes de Constituição e Jus
tiça e de Redação; e de Finanças e Tribu
tação ...:.- art. 24, n.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. I' Fica proibida a execução extraju
dicial de contrato de mútuo, 'com garantia
hipotecária; vinculado ao Sistema Financeiro
da Habitação.

Art.. 29 A cobrança de crédito .hipotecá
rio oriundo ,do .Sistema Financeiro de Habita
ção será promovida nos termos das regras
contidas nos artigos segundo e seguintes da
Lei n' 5.741 de primeiro de dezembro de 1971
ou na forma do Código de Processo Civil.

Art. 3' O executado terá de ser assistido
em juízo por defensor habilitado.

Art. 4' Ficam revogadas as disposições
em contrário, especialmente os arts. 29, 30
e 31 com a redação que lhe deu a Lei n'
8.004 de 14 de março de 1990 os arts. 32
a 38, todos do Decreto Lei n' 70 de 21-11-66
e ainda, o artigo primeiro da Lei n' 5.741
de primeiro de dezembro de 1971.

Art. 5' A presente lei entrará em vigor
na data de sua publicação.

Justificação

A execução extrajudicial, na realidade,
tem atingido especialmente a camada pobre
da população brasileira, tirando-lhe a mora
dia, sem apreciação prévia do Judiciário. Tal
fato é de grande gravidade, pois, os agentes
financeiros, não raro, acrescem nos débitos
valores, a seu exclusivo critério e que pode
riam ser contestados no Judiciário.

Não pode ser ignorada a origem e a finali
dade social do Sistema Financeiro da Habi
tação.

Os conflitos de interesses devem ser sem
pre discutidos e apreciados no Judiciário.
Não há fundamento moral para continuar a
se excluir parcela da população das decisões
do Judiciário, dando um tratamento discrimi
natório ao devedor com o fim de colocá-lo
em posição de inferioridade absoluta junto
ao credor booqueiro.

Ninguém ignora que o direito à moradia
é inerente ao próprio homem, sendo que o
Sistema Financeiro de Habitação almeja re
presentar a política do Estado para se atingir
tal fim.

Portanto, maior deve ser a participação do
Estado e não excluir o Judiciário dos confli
tos, por qualquer origem, que venham a sur
gir.

Atualmente, o art. 29 do Decreto-Lei n'
70/66 prevê, expressamente, que as hipotecas
resultantes dos c'ontratos de empréstimos
oriundos do Sistema Financeiro de Habita
ção, podem à escolha do credor, ser objeto
de execução, na forma do CPC (arts. 566
a 747) oudos arts. 31 a38 daquele decreto-lei.

Optando pelas regras do Decreto-Lei n'
70/66, o empresário assume dupla função: a
de exeqüente e julgador, conforme salientou
em magistral trabalho no Suplemento Jurí
dico - Coletânea deEmentários - Jurispru
dência dos Tribunais do Estado do Rio de
Janeiro, Ano II - n" 22 - abril de 1990,
o eminente Jurista Paulo César Ribeiro Ga
lliez, destacando ainda Que:

"O procedimento traçado pelos arts. 31 a
38 do Decreto-Lei em questão é feito de for
ma sumária, pois o credor, por intermédio
do agente fiduciário, comunica ao devedor
que lhe é assegurado o prazo de 20 dias para
purgar o débito e, caso não o faça, o im6vel
será objeto de público leilão.

Ao devedor não cabe formular qualquer
tipo de defesa, além de inexistir instância'liu
periar para recorrer. O empresádô'; lia verdà·
de, está revestido de um poder inquisitorial:,
arbitrário e onipotente". Embora, quem o
represente seja o agente fiduciário que atua
na mesma atividade e é detentor dos mesmos
interesses.

Mesmo ap6s a Magna Carta de cinco de
outubro de 1988, é comum a opção pelo De
creto-Lei n" 70, por exemplo, pela própria
Caixa Econq,mica Federal, apesar do dirigen
te maior do 'País se posicionar como um de
fensor dos menos favorecidos.
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Na verdade, decisões recentes, ainda, con
tinuam a admitir constitucionalidade do cita
do Decreto-Lei n" 70, tal como entendera
anteriormente o Supremo Tribunal Federal.

Assim, é indispensável a aprovação ime
diata do presente Projeto de lei com o obje
tivo de assegurar a todos o contraditório e
ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes.

Sala das Sessões, 20 de março de 1991.
Cidinba Campos, Deputada Federal.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N 9 5.741
DE 19 DE DEZEMBRO DE 1971

Dispõe sobre a proteção do imancia
mento de bens imóveis vinculados ao Sis
tema Financeiro de Habitação.

Art. I' Para a cobrança de crédito hipo
tecário vinculado ao Sistema Financeiro de
Habitação criado pela Lei n9 4.380, de 21
'de agosto de 1964, é lícito ao credor promover
a execução de que tratam os artigos 31 e 32
do Decreto-Lei n" 70, de 21 de novembro
de 1966, ou ajuizar a ação executiva na forma
da presente lei.

Art. 2' A execução terá início por peti
ção escrita, com os requisitos do art. 158 do
Código de Processo Civil, (2) apresentada
em três vias, servindo a segunda e terceira
de mandado e contrafé, e sendo a primeira
instruída com:

I - o título da dívida devidamente inscrita;
II - a indicação do valor das prestações

e encargos cujo não, pagamento deu lugar
ao vencimento do contrato;

III - o saldo devedor, discriminadas as
parcelas relativas a principal, juros, multa e
outros encargos contratuais, fiscais e hono
rários advocatícios;

IV - cópia dos avisos regulamentares re
clamando o pagamento da dívida, expedidos
segundo instruções do. Banco Nacional da
Habitação. '

'. Art. 39 O devedor será citado para pagar
o valor do crédito reclamado ou depositá-lo
em juízo no prazo de vinte e quatro horas,
sob pena de lhe ser penhorado o imóvel hipo
tecado.

§ 19 A citação far-se-á na pessoa do réu
ou do seu representante legal. Mas, a do ma
rido dispensa a da' mulher, quando aquele
for o devedor.

§ 29 Se o executado e' seu cônjuge se
acharem fora da jurisdição da situação do
imóvel, a citação far-se-á por meio de edital,
pelo prazo de 10 (dez) dias, publicado, uma
vez no órgão oficial do Estado e, pelo menos,
duas vezes, em jornal local de grande circula
ção onde houver.

Art. 4' Se o executado não pagar a dívida
indicada no inciso 11 do art. 2' acrescida das
custas e honorários de advogado ou não de
positar o saldo devedor, efetuar-se-á a penho
ra do imóvel hipotecado, sendo nomeado de
positário o exeqüente ou quem este indicar.

§ I' Se o executado não estiver na posse
direta do imóvel, o juiz ordenará a expedição
de mandado de desocupação contra a pessoa
que o estiver ocupando, para entregá-lo ao
exeqüente no prazo de 10 (dez) dias.

§ 2' Se o executado estiver na posse dire
ta do imóvel, o juiz ordenará que o desocupe
no prazo de 30 (trinta) dias, entregando-o
ao exeqüente.

Art. 5' O executado poderá opor embar
gos no prazo de 10 (dez) dias, contados da
penhora e que serão recebidos com efeito
suspensivo, desde que alegue e prove:

I - que depositou, por inteiro, a impor
tância reclamada na inicial;

II - que pagou a dívida, oferecendo desde
logo a prova da quitação.

Parágrafo único. Os demais fundamentos
de embargos, previstos no art. 741 do Código
de Processo Civil, não suspendem a execu
ção. e)

Art. 69 Rejeitados os embargosreferidos
no caput do artigo anterior, o juiz ordenará
'a venda do imóvel hipotecado em praça públi
ca por preço não inferior ao saldo devedor,
expedindo-se edital pelo prazo de 10 (dez)
dias.

Parágrafo único. O edital será afixado à
porta do edifício onde tiver sede o juízo e,
publicado três vezes, por extrato, em um dos
jornais locais de maior circulação, onde hou
ver.

Art. 7' Não havendo licitante na praça
pública, o juiz adjudicará, dentro de quarenta
e oito horas, ao exeqüente o imóvel hipote
cado, ficando exonerado o executado da obri
gação de pagar o restante da dívida.

Art. 8' É lícito ao executado remir o
imóvel penhorado, desde que deposite em
juízo, até. a assinatura do auto de arrema
tação, a importância que baste ao pagamento
da dívida reclamada mais custas e honorários
advocatícios; caso em que convalescerá o
contrato hipotecário.

Art. 9' Constitui crime de ação pública,
punido com a pena de detenção de 6 (seis)
meses a 2 (dois) anos e multa' de cinco a
vinte salários mínimos, invadir alguém, ou
ocupar com o fim de esbulho possessório,
terreno ou unidade residencial, construída ou
em construção, objeto de financiamento do
Sistema Financeiro de Habitação.

§ I' Se o agente usa de violência, incorre
também nas penas a esta cominada.

§ 2" É isento da pena de esbulho o agente
que, espontaneamente, desocupa o imóvel
antes de qualquer medida coativa.

§ 3' O salário a que se refere este artigo
é o maior mensal vigente no País, à época
do fato.

Art. 10. A ação executiva, fundada em
outra causa que não a falta de pagamento
pelo executado das prestações vencidas, será
processada na forma do Código de Processo
Civil, que se aplicará, subsidiariamente, a
ação executiva de que trata esta lei.

Art. 11. Ficam dispensadas de averba
ção no Registro de Imóveis as alterações con
tratuais de qualquer natureza, desde que não

importem em novação objetiva da dívida,
realizadas em operações do Sistema Finan
ceiro de Habitação, criado pela Lei n9 4.380,
de 21 de agosto de 1964, sejam as operações
consubstanciadas em instrumentos públicos
ou particulares, ou em cédulas hipotecárias.

Parágrafo único. O registro da cédula hi
potecária limitar-se-á à averbação de suas ca
racterísticas originais, a que se refere o art.
13 do Decreto-Lei n9 70, de 21 de novembro
de 1966, ficando dispensadas de averbação
também as alterações que decorram da circu
lação do título.

Art. 12. As entidades credoras integran
tes do Sistema Financeiro da Habitação ficam
obrigadas a fornecer, por escrito, no prazo
de cinco dias, as informações sobre as altera
ções de que trata o art. 11, quando requeridas
por interessados.

Art. 13. Esta lei entra em vigor na data
Qe sua publicação.

Art. 14. Revogam-se as disposições em
contrário.

LEI N' 8.004,
DE 14 DE MARÇO DE 1990

Dispõe sobre transferência de financia
mento no âmbito do Sistema Financeiro
de Habitação e dá outras providências.

O Presidente da República, faço saber que
o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:

Art. 19 O mutuário do Sistema Financei
ro de Habitação - (SFH) pode transferir
a terceiros os direitos e obrigações decorren
tes do respectivo contrato, observado o dis
posto nesta Lei.

Parágrafo único. A formalização de ven
da, promessa de v~nda, cessão ou promessa
de cessão relativa a imóvel gravado em favor
de instituição financiadora do SFH dar-se-á
em ato concomitante à transferência do finan
ciamento respectivo, com a interveniência
obrigatória da instituição financiadora, me
diante a assunção, pelo novo mutuário, do
saldo devedor contábil da operação, obser
vados os requisitos legais e regulamentares
para o financiamento da casa própria, vigen
tes no momento da transferência, ressalvadas
as situações especiais previstas nos arts. 2'
e 3' desta lei.

Art. 2" A transferência dar-se-á median
te simples substituição do devedor, mantidas
para o novo mutuário as mesmas condições
e encargos do contrato original, desde que
se trate de financiamento destinado à casa
própria, cujo valor original não ultrapasse
os seguintes limites:

I - contratos firmados até 31 de dezembro
de 1979: 750 Valores de Referência de Finan
ciamento - VRF (art. 4');

II - contratos firmados de I" de janeiro
de 1980 a 31 de dezembro de 1984: 1.100
VRP'

m'- contratos firmados de I' de janeiro
de 1985 até a data da vigência desta lei: 1.500
VRF.

Art. 3' Nos financiamentos contratados
até 28 de fevereiro de 1986, não enquadrados
nas condições fixadas no artigo anterior, a
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transferência será efetivada mediante a as~

sunção, pelo novo mutuário, da metade do
saldo devedor contábil da operação, atuali
zado pro rata die da data do último reajuste
até a data da transferência.

§ J.P. A transferência, nos casos deste arti
go, se efetiv.ará mediante a contratação de
nova operação, que deverá observar as nor
mas em vigor relativas aos financiamentos
doSFH.

§. 29 Nas transferências de que se trata
este artigo, as instituições financiadoras ficam
dispensadas da observância das seguintes exi
gências:

a) limite máximo de financiamento, desde
que não haja desembolso adiciónal de recur-
sos; . .

b) limite máximo de preço de venda ou
de avaliação do imóvel financiado;

c) localização do imóvel no domicílio do
comprador; '.

d) contribuição ao Fundo de Assistência
Habitacional - FUNDHAB.

§. 39 As transferências que, adata da pu
blicação desta Lei, tenham sido celebradas
entre o mutuário e o adquirente, sem interve
niência da instituição-financiadora, serão re
gl!larizadas nos termos desta lei.
. Art. 49 Pãr'ã OS efeitosaeStãÍei, conside
.ra-se o Valor de Referência de Financiamen
to (VRF) aquele que, à época da contratação
original, tenha sido indicado no contrato co
mo referencial para efeito de atualização mo
netária do financiamento.

Ãrt...·S9· o' mütiIário'do SFH, que tenha
firmado contrato até 28 de fevereiro de.l986,
poderá, \\ qualquer tempo, liquidar antecipa
damente sua dívida, mediante o pagamento
de valor correspondente à metade do saldo
devedor contábil da operação, atualizado pro
rata die da data do último reajuste até a data
de liquidação.

§ 19 A critério do mutuáti,o, a liquidação
antecipada poderli ser efetivada, alternativa
mente, mediante o pagamento do montante
equivalente ao valor total das mensalidades
vincendas.

§ 29 O valor da mensalidade (§ 19) corres
ponde à soma dos encargos devidos mensal
mente pelo mutuário, em decorrência do con
junto de obrigações componentes da opera
ção. Esse valor será, para essa finalidade,
reajustado pro rata die, com base nos índices
de atualização dos depósitos de poupança,
a contar do dia 19do mês do último reajusta
mento até a data de liquidação da dívida.

Art: 69 O disposto nos arts. 29, 39 e 59
somente se aplica aos contratos que tenham
cláusulas de cobertura de eventuais saldos
devedores residuais pelo Fundo de Compen
sação de Variações Salariais - FCVS.

Art. 79 Os abatimentos de que tratam os
arts. 39e S9 serão suportados pelas instituições
financiadoras, em valores equivalentes a vin
te por cento do saldo devedor contábil, atuali
zado na forma definida nesta lei, podendo
ser diferidos em vinte semestres. As parcelas
remanescentes dos abatimentos, de responsa
bilidade do FCVS, poderão, a critério das

instituições fi'nanciadoras, ser por estas su
portadas.

Art. 89 No caso de descontos em contra
tos celebrados com recursos de repasse do
extinto Branco Nacional de Habitação 
BNH, será concedido, pela Caixa Econômica
Federal - CEF, desconto proporcional ao
montante repassado.

Ar!. 99 Tratando-se de descontos em
contratos caucionados para garantia de refi
nanciamento e de operações de outros fundos
geridos pelo extinto BNH, os vinte por cento
do saldo devedor de responsabilidade das ins
tituições financiadoras (art. 79) serão por es
tas repassados à CEF nas mesmas condições
bm que o FCVS vier a ressarci-las (art. 11,
IH). As instituições financiadoras cauciona
rão em favor da CEF os respectivos créditos
perante o FCVS.

Art. 10. Nas operações de que tratam os
arts. 89 e 99 e nas realizadas com recursos
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço .
- FGTS, em que tenha havido operação di
reta. da CEF como instituição financiadora,
ficará a cargo do FCVS a responsabilidade
sobre o desconto concedido.

Art. 11. O FCVS quitará o saldo de sua
responsabilidade junto às instituições finan
ciadoras e, nas hipóteses previstas nos arts.
89, 99 e 10, junto à CEF, na qualidade de
sucessora do BNH, o qual será reajustado

,mensalmente com base no índice de atuali
zação dos depósitos de poupança e com juros
calculados à taxa contratual, observado o se-
guinte: ,

I - os saldos decorrentes da aplicação do
art. S9, no prazo de até dez anos, sendo três
de car~cia,com pagamento mensal de juros,
~te de âmortização em parcelas mensais
consecutivas, vencendo a primeira no 379mês
a contar da liquidação efetivada pelo mutuá
rio;

H - os saldos decorrentes' da aplicação
do art. 39, no prazo de até oito anos, em
parcelas mensais consecutivas, vencíveis a
partir do trigésimo dia após a celebração do
contrato de transferência; e

IH - a parcela de vinte por cento de que
trata o art. 99, no prazo de cinco anos, em
parcelas mensais consecutivas, vencendo-se
a primeira no trigésimo dia após a liquidação
da dívida pelo mutuário ou após a transfe
rência do financiamento.

Ãrt. 12.. Os financiamentos concedidos
na forma dos arts. 69e 13 conservarão a classi
ficação original (novos ou usados).

Art. 13. A instituição financiadora po
derá, mediante liquidação do saldo devedor
existente e concessão do novo financiamento;
ampliar o valor financiado, utilizando como
garantia a hipoteca do respectivo imóvel, ob
servado (') disposto nos arts. 79e 11.

Art. 14. ·será considerada, para os efei
tos dos arts. 39e S9, a data do contrato original
do financiamento, ainda que tenha ocorrido
sub-rogação da dívida, desde que regular.

Art. IS. Para os contratos de financia
ménto com cronograma de desembolso par-

celado, a data a ser considerada para fins'
do disposto nos arts. 29, 39e S9 é a da liberação
da última parcela.

Art. 16. Os valores expressos em núme
ros de VRF (art. 49) correspondentes aos des
contos absorvidos pelas instituições financia
doras (arts. 3. e S9) serão considerados como
aplicação habitacional pelo prazo de um ano,
reduzindo-se em cinqüenta por cento após
a expiração desse prazo.

Art. 17. O reajustamento das prestações
dos mutuários enquadrados no Plano de
Equivalência Salarial por Categoria Profis
sional - PES/CP levará em consideração
também o reajuste de salário concedido no
próprio mês da celebração do contrato, ainda
que a título de antecipação salarial.
---:i\rt.-18-:- 0-§I9 do art. 39ciã Lei n· S.741,
de 19de dezembro de 1971, passa a vigorar
com a seguinte redação: .

"§ 19 A citação far-se-á na pessoa do réu
e de seu cônjuge ou de seus representantes
legais."

Art. 19. O art. 31 do Decreto-Lei n970,
de 21 de novembro de 1966, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 31. Vencida e não paga a dívida
hipotecária, no todo ou em parte, o credor
que houver preferido executá-lá de acordo
com este Decreto-lei formalizará ao agente
fiduciário a solicitação de execução da dívida,
instruindo-a com os seguintes documentos:

I - o título da dívida devidamente regis
trado;

H - a indicação discriminada do valor das
prestações e encargos não pagos; .

IH - o demonstrativo do saldo devedor,
discriminando as parcelas relativas a princi
pal, juros, multa e outros encargos contra
tuais e legais; e

IV - cópia dos avisos reclamando paga
mento da dívida, expedidos segundo instru
ções regulamentares relativas ao SFH.
f19 Recebida à. 'sõTfcitação '(Ia' éxecução

da dívida, oagente fiduciário, nos dez dias
subseqüentes, promoverá a notificação do
devedor, por intermédio de Cartório de Títu
los e Documentos, concedendo-lhe o prazo
de vinte dias para a purgação da mora~

§ 2· Quando o devedor se encontrar em
lugar incerto ou não sabido, o oficial certifi
cará o fato, cabendo, então, ao agente fidu
ciário promover a notificação por edital, pu
blicado por três dias, pelo menos, em um
dos jornais de maior circulação local, ou nou
tro de comarca de fácil acesso, se no local
não houver imprensa diária."

Art. 20. (Vetado.)
Art. 21. Somente serão objeto de execu

ção na conformidade dos procedimentos do
Decreto-Lei n9 70, de 21 de novembro de
1966, ou da Lei n9S.741, de 19 de dezembro
de 1971, os financiamentos em que 'se veri
ficar atraso de pagamento de três ou mais
prestações.

Art. 22. O ar!. 99 do Decreto-Lei n9
2.164, de 19 de setembro de 1984, passa' a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 99 As prestações mensais dos con
tratos de financiamento firmados no âmbito
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do SFH, vinculados ao Plano de Equivalência
Salarial por Categoria Profissional (PES/CP)
serão reajustadas no mês seguinte ao em que
ocorrer a data-base da categoria profissional
do mutuário, utilizando-se a variação do Índi
ce de Preços ao Consumidor (IPC) apurada
nas respectivas datas-base.

§ 1~ Nas datas-base o reajuste das presta
ções contemplará também o percentual rela
tivo ao ganho real de salário.

§ 2~ As prestações relativas a contratos
vinculados ao Plano de Equivalência Salarial
Plena serão réajustadas no mês seguinte ao
dos reajustes salariais, inclusive os de caráter
automático, complementar e compensató
rios, e as antecipações a qualquer título.

§ 39 Fica assegurado ao mutuário o direi
to de, a qualquer tempo, solicitar alteração
da data-base, nos casos de mudança de cate
goria profissional, sendo que a nova situação
prevalecerá a partir do reajuste anual seguin
te.

§ 49 O reajuste da prestação em função
da primeira data-base após a assinatura do
contrato, após a alteração da data-base ou
após a opção pelo PES/CP, terá como limite
o índice de reajuste aplicado ao saldo devedor
relativo ao período decorrido desde a data
do evento até o mês do reajuste a ser aplicado
à prestação, deduzidas as antecipações já re
passadas às prestações.

§ 59 A prestação mensal não excederá a
relação prestação/salário verificada na data
da assinatura do contrato, podendo ser solici
tada a sua revisão a qualquer tempo.

§ 69 Não se aplica o dispsoto no § 59 às
hipóteses de redução de renda por mudança
de emprego ou por alteração na composição
da renda familiar em decorrência da exclusão
de um ou mais co-adquirentes, assegurado

ao mutuário nesses casos o direito à renego
ciação da dívida junto ao agente financeiro,
visando restabelecer o comprometimento
inicial da renda.

§ 79 Sempre que em virtudé da aplicação
do PES a prestação for reajustada em percen
tagem inferior ao da variação integral do IPC
acrescida do índice relativo ao ganho real de
salário, a diferença será incorporada em futu
ros reajustes de prestações até o limite de
que trata o § 5'

§ 89 Os mutuários cujos contratos, firma
dos até 28 de fevereiro de 1986, ainda não
assegurem o direito de reajustamento das
prestações pelo PES/CP, poderão optar por
este plano no mês seguinte ao do reajuste
contratual da prestação.

§ 9~ No caso de opção (§ 8'), o mutuário'
não terá direito a cobertura pelo Fundo de
Compensação de Variações Salariais (FCVS)
de eventual saldo devedor residual ao final
do contrato, o qual deverá ser renegociado
com o agente financeiro."

Art. 23 - As importâncias eventualmente
cobradas a mais dos mutuários deverão ser
ressarcidas devidamente corrigidas pelos ín
dices de atualização dos depósitos de pou
pança, em espécie ou através de redução nas
prestações vincendas imediatamente subse
qüentes.

Art. 24 - O Banco Central do Brasil bai
xará as instruções nt:cessárias à aplicação des
ta lei.

Art. 25 - Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Brasília, em 14 de março de 1990; 169' da
Independência e 1029da República. -JOSÉ
SARNEY -Mailson Ferreira da Nóbrega.

DECRETO-LEI N9 70
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966

Autoriza o funcionamento de associa
ções de poupança e empréstimos e institui
a ~PiIQla hipotecária.

CAPÍTULO III
Art. 29 - As hipotecas a que se referem

os arts. 9' e 10 e seus incisos, quando não
pagas no vencimento, poderão, à escolha de
credor, ser objeto de execução na forma do
Código de Processo Civil (arts. 298 e 301)
ou deste decreto-lei (arts. 31 a 38).

Parágrafo único. - A falta de pagamento
do principal, no todo ou em parte, ou de
qualquer parcela de juros, nas épocas pró
prias, bem como o descumprimentodas obri
gações constantes do art. 21, importará, auto
maticamente, salvo disposição diversa do
contrato de hipoteca, em exigibilioade ime
diata de toda a dívida. (2)

Art. 30 - Para os efeitos de exercício da
opção do art. 29, será agente fiduciário, com
as funções determinadas nos arts. 31 a 38:

I - nas hipotecils compreendidas no Siste
ma Financeiro de Habitação o Banco Nacio
nal da Habitação;

11 - nas demais instituições finaceiras, in
clusive sociedade de crédito imobiliário, cre
denciadas a tanto pelo Banco Central da Re
pública do Brasil, nas condições que o Conse
lho Monetário Nacional venha a autorizar.

§ 19- O Conselho de Administração do
Banco Nacionàl da" Habitação poderá deter
minar que este exerça as funções de agente
fiduciário, conforme o inciso I, diretamente
ou através das pessoas jurídicas mencionadas
no inciso 11, fixando os critérios de atuação
delas.

§ 29- As pessoas jurídicas mencionadas
no inciso lI, a fim de poderem exercer as
funções de agente fiduciário deste decreto
lei, deverão ter sido escolhidas para tanto,
de comum acordo entre o credor e o devedOr
no contrato originário de hipoteca ou em adi
tamento ao" mesmo, saivo se estiverem agindo
em nome do Banco Nacional da: Habitação
ou nas hipótese do art. 41.

§39- Os agentes fiduciários não poderão
ter ou manter vínculos societários com os cre
dores ou devedores das hipotecas em que se
jam envolvidos.

§ 4" - É lícito às partes, em qualquer tem
po, substituir o agente fiduciário eleito, em
aditamento ao contrato de hipoteca.

Art. 31- Vencida e não paga a hipoteca
no todo ou em parte, o credor que houver
preferido executá-Ia de acordo com este de
creto-lei; participará o fato, até 6 (seis) meses
antes da prescrição do crédito ao agente fidu
ciário, sob pena de caducidade do direito de
opção constante do art. 29.

§ 19- Recebida a comunicação a' que se
refere este artigo, o agente fiduciário, nos
10 (dez) dias subseqüentes, comunicará ao
devedor que lhe é assegurado o prazo de 20
(vinte) dias para vir purgar o débito.

§ 2. - As participações e comunicações
deste artigo serão feitas através de <!arta en
tregue mediante recibo ou enviada pelo Re
gistro de Títulos e Documentos DU ainda os
meio de notificação judicial.

Art. 32 - Não acudindo o devedor à pur
gação do débito, o agente fiduciário estará,
de pleno direito autorizado a publicar editais
e a efetuar no decurso dos 15 (quinze) dias
imediatos, o primeiro público leilão do imó
vel hi~tecado.

§ l'-Se, no primeiro público leilão, o
maior lance obtido for inferior ao saldo deve
dor no momento, acrescido das despesas
constantes do art. 33 mais as do anúncio e
contratação da praça, será realizado o segun
do público leilão, nos 15 (quinze) dias seguin
tes, no qual será aceito o maior lance apura
do, ainda que inferior à soma das aludidas
quantias.
----§2·-=Se o maior lance do segundo públi
co leilão for inferior àquela soma, serão pagas
inicialmente as despesas componentes da
mesma soma, e a diferença entregue ao cre
dor, que poderá cobrar do devedor, por via
executiva o valor remanescente de seu crédi
to, sem nenhum direito de retenção ou inde
nização sobre o imóvel alienado.

§ 3· - Se o lance de alienação do imóvel,
em qualquer dos dois públicos leilões, for
superior ao total das importâncias refendas
no caput deste artigo, a diferença afinal apu
rada será entregue ao devedor.

§ 4' - A morte do devedor pessoa física,
ou a falência, concordata ou dissoulução do
devedor pessoa jurídica, não impede a aplica
ção deste artigo.

Art. 33 - Compreende-se no montante
do débito hipotecado, do art. 32, a qualquer
momento.de sua execução, as demais obriga
ções contratuais vencidas, especialmente em
relação à fazenda pública, federal, estadual
ou municipal. e a prêmios de seguro, que
serão pagos com preferência sobre o credor
hipotecário.

Parágrafo único. - Na hipótese do segun
do público leilão não'cobrir sequer as despe-
sas de artigo supra, o credor nada receberá,
permanecendo íntegra a responsabilidade do
adquirente do imóvel por este garantida. em'
relação aos créditos remanescentes da fazen
da pública e djis seguradoras.

Art. 34 - E lícito ao devedor, a qualquer
momento. até a assinatura do auto de arrema
tação, pulgar o débito totalizado de acordo
com o art. 33 e acrescido ainda dos seguintes
encargos:

I - se a purgação se efeutar conforme §
1" art. 31, do o débito será acrescido das pena
lidades previstas no contrato de hipoteca, até
10% (dez por cento) do valor do mesmo débi
to, e da remuneração do agente fiduciário;

11 - daí em diante, o débito, para os efei
tos de purgação, abrangerá ainda os juros
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de mora e a correção monetária inCidente
até o momento da purgação.

Art. 35 - O agente fiduciário é autoriza
do independentemente de mandado do cre
dor ou do devedor, a receber as quantias que
resultarem da purgação do débitou do primei
ro ou segundo públicos leilões, que deverá
entregar ao credor ou ao devedor, conforme
o caso, deduzidas de sua própria remune
ração.

§ l°-A entrega em causa será feita até
5 (cinco) dias após o recebimento das quan
tias envolvidas, sob pena de cobrança, contra
o agente fiduciário, pela parte que tiver direi
to às quantias, por ação executiva.

§ 2· Os créditos previstos neste artigo,
contra agente fiduciário, são privilegiados,
em caso de falência ou concordata.

Art. 36. Os públicos leilões regulados
pelo art. 32 serão anunciados e realizados,
no que este decreto-lei não prever, de acordo
com o que estabelecer o contrato de hipoteca,
ou quando se tratar do Sistema Financeiro
de Habitação, o que o Conselho de Adminis
tração do Banco Nacional da Habitação esta
belecer.

Parágrafo único. Considera-se não escri
ta a cláusula contratual que sob qualquer pre
texto preveja condições que subtraiam ao de
vedor o conhecimento dos públicos leilões
de imdvel hipotecado, ou que autorizem sua
promoção e realização sem publicidade pelo
menos igual ã usualmente adotada pelos lei
loeiros públicos em sua atividade corrente.

Art. 37. Uma vez efetivada a alienação
do imóvel, de acordo com o art. 32, será
emitida a respectiva carta de arrematação,
assinada pelo leiloeiro, pelo credor, pelo
agente fiduciário, e por cinco pessoas físicas
idôneas, absolutamente capazes, como teste
munhas, documento que servirá como título
para a transcrição no Registro Geral de Imó
veis.

§ 1· O devedor, se estiver presente ao
público leilão, deverá assinar a carta de arre
matação que, em caso contrário, conterá ne
cessariamente a constatação de sua ausência
ou de sua recusa em subscrevê-Ia.

§ 2· Uma vez transcrita no Registro Ge
raI de Imóveis a carta de arrematação, poderá
o adquirente requerer ao juízo competente
imissão da posse no imóvel que lhe será con
cedida liminarmente, após decorridas as 48
horas mencionadas no parágrafo 3. deste arti
go, sem prejuízo de se prosseguir no feito,
em rito ordinário, para o debate das alega
ções que o devedor porventura aduzir em
contestação.

§ 3· A concessão da medida liminar do
parágrafo anterior só será negada se o deve
dor, citado, comprovar, no prazo de 48 (qua
renta e oito) horas, que resgatou ou consig
nou judicialmente o valor de seu débito, antes
da realização do primeiro ou do segundo pú
blico leilão.

Art. 38. No período que medear entre
a transcrição da carta de arrematação no Re
gistro Geral de Imóveis e a efetiva imissão
do adquirente na posse do imóvel alienado

em público leilão, o juiz arbitrará uma taxa
mensal de ocupação compatível com o rendi
mento que deveria proporcionar o investi
mento realizado na aquisição cobrável por
ação executiva.

Art. 39. O contrato de hipoteca deverá
prever os honorários do agente fiduciário,
que somente lhe serão devidos se se verificar
sua intervenção na cobrança do crédito; tais
honorários não poderão ultrapassar a 5%
(cinco por cento) do mesmo crédito, no mo
mento da intervenção.

Parágrafo único. P!lra as hipotecas do
Sistema Financeiro de Habitação o Conselho
deAdministração do Banco Nacional da Ha
bitação poderá fixar tabelas de remuneração
do agente fiduciário, dentro dos limites fixa
dos neste artigo.

Art. 40. O a'gente fiduciário que, me
diante ato ilícito, fraude, simulação ou com
provada má-fé, alienar imóvel hipotecado em
prejuízo do credor ou devedor envolvido, res
ponderá por seus atos, perante as autoridades
competentes, .na forma do Capítulo V da Lei
n· 4.595, de 31 de dezembro dé 1964, e; pe
rante a parte lesada, por perdas e danos, que
levarão em conta os critérios lie correção mo-'
netária adotados neste decreto-lei ou no con
trãtn hiootp.r.árin

Art. 41. Se, por qualquer motivo, o
agente fiduciário eleito no contrato hipote
cário não puder continuar no exercício da
função, deverá comunicar o fato imediata
mente ao credor e ao devedor, que, se não
chegarem a um acordo para eleger outro, em
aditamento ao mesmo contrato, poderão pe
dir ao juízo competente, a nomeação de subs
tituto.

§ 1· Se o credor ou o devedor, a qualquer
tempo antes do início da execução conforme
o art. 31, tiverem fundadas razões para por
em dúvida a imparcialidade ou idoneidade
do agente fiduciário eleito no contrato hipo
tecário, e se não houver acordo entre eles
para substituí-lo, qualquer dos dois poderá
pedir ao juízo competente sua destituição.

§ 2. Os pedidos a que se referem este
artigo e o parágrafo anterior serão proces
sados segundo o que determina o Código de
Processo Civil para as ações declaratórias,
com a citação das outras partes envolvidas
no contrato hipotecário e do agente fiduciá
rio.

§ 3· O pedido previsto no parágrafo se
gundo pode ser de iniciativa do agente fidu
ciário.

§ 4· Destituído o agente fiduciário, o juiz
nomeará outro em seu lugar, que assumirá
imeaiatamente as funções, mediante termo
lvrado nos autos, que será levado a averbação
no Registro Geral de Imóveis e passará a
constituir parte integrante do contrato hipo
tecário.

§ 5· Até a sentença destituitória transitar
em.julgado, o agente fiduciário destituído
continuará no pleno exercí~io de suas fun
ções, sãlvo nos casos do parágrafo seguinte.

§ 6· Sempre que o Juiz julgar necessário,
poderá, nos casos deste artigo, nomear limi
narmente o novo agente fiduciário, manten-

do-o ou substituindo-o na decisão final do
pedido.

§ 7. A destituição do agente fiduciário
não exclui a aplicação de sanções cabíveis
em virtude de sua ação ou omissão dolosa.

LEI N.5.869,
DE 11 DE JANEIRO DÊ 1973

Institui o Código de Processo Civil.

PROJETO DE LEI N. 388, DE 1991
(Do Sr. Mendonça Neto)

Dispõe sobre benefícios fiscais nas
áreas dos impostos sobre renda e proven·
tos de qualquer natureza, sobre produtos
industrializados e sobre operações de cré·
dito, câmbio e seguro, ou relativas a títu·
los ou valores mobiliários, concedidos a
empresas por doações às produções tea·
trais e cinematográficas, e dá outras pro·
vidências.
. (As Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informá
tica; e de Finanças e Tributação - art.
24,11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1· As pessoas jurídicas contribuin

tes do imposto sobre renda e proventos de
qualquer natureza poderão abater da renda
bruta, ou deduzir tomo despesa operacional,
o valor das doações, inclusive despesas neces
sárias à sua efetivação, realizadas em favor
de entidades de natureza cultural, com ou
sem fins lucrativos, que se dediquem exclusi
vamente a produções teatrais ou cinemato
gráficas.

§ 1· Os contribuintes enquadrados no ca·
put deste artigo poderão abater do imposto
devido, o valor equivalente à aplicação da
alíquota cabível do Imposto de Renda, tendo
como base de cálculo o valor total das doa
ções.

§ 2· A dedução prevista no parágrafo an
terior terá colho limite máximo 5% (cinco
por cento) do imposto devido.

§ 3· Os benefícios previstos neste artigo
não excluem ou reduzem outros benefícios
ou deduções em vigor, constantes da legisla
ção do Imposto de Renda.

Art. 2· As pessoas jurídicas que recebem
doações de bens ou valores, na forma estabe
lecida no artigo anterior, ficam isentas da in
cidência do Imposto de Renda sobre a receita
não operacional decorrente da doação.

Art. 3· Ficam isentos do imposto sobre
produtos industrializados os produtos nacio
nais ou importados saídos, a título de doação,
do estabelecimento industrial, ou equiparado
a industrial, diretamente para as sedes de pes
soas jurídicas de natureza cultural, com ou
sem fins lucrativos, que se dediquem exclusi
vamente a produções teatrais ou cinemato
gráficas.
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Parágrafo único. O disposto neste artigo
aplica-se também aos produtos de procedên
cia estrangeira que, sem entrar no estabele
cimento do importador, sejam por este reme
tidos, como doações, às entidades de natu
reza cultural referidas no caput.

Art. 49 Os estabelecimentos industriais e
os que lhes são equiparados poderão credi
tar-se do imposto relativo a matérias-primas,
produtos intermediários e material de emba
lagem, adquiridos para emprego na industria
lização de produtos doados na forma do arti
go anterior.

Art. 5' Ficam isentas do imposto sobre
operações de crédito, câmbio e seguro, ou
relativos a títulos ou valores mobiliários, as
seguintes operações, quando efetuadas por
empresas, em caráter de doação, a favor de
entidades de natureza cultural, com ou sem
fins lucrativos, cujas atividades se destinem
exclusivamente a produções teatrais ou cine
matográficas:
1-transmissáo de títulos ou valores mobi

liários, públicos e privados, inclusive de ope
ração de curto prazo, tais como: letras de
câmbio, depósitos a prazo com ou sem emis
sáo de certificado, letras imobiliárias, debên
tures e cédulas hipotecárias;

U - transmissão de ações de companhias
de capital aberto e das respectivas bonifica
ções emitidas;

lU - transmissão de ouro definido como
ativo financeiro pela legislação;

IV - transmissão do título representativo
de ouro.

Art. 6' Para os efeitos desta lei, enten
de-se por doação a transferência definitiva
da titularidade do domínio pleno de bens ou
direitos, realizada a título gratuito pelo doa
dor.

§ I' O Departamento da Receita Federal
poderá determinar a realização de perícia
com vistas a comprovar a autenticidade e o
valor do bem doado, cujos honorários serão
da responsabilidade do doador.

§ 29 Quando ocorrer divergência entre o
valor atribuído pelo doador e o constante do
laudo pericial, caberá a prevalência deste,
para todos os efeitos fiscais.

Art. 7' Para a aplicação dos benefícios
fiscais previstos nesta lei, fica vedado qual
quer tipo de agenciamento, corretagem ou
intermediação.

Art. 8° As entidades beneficiadas pelos
incentivos fiscais estabelecidos nesta lei deve
rão comunicar, para fins de registro, ao De
partamento da Receita Federal, os subsídios
recebidos e enviar comprovante de sua apli
cação.

Art. 9' Fica terminantemente vedada a
doação de contribuinte a pessoa jurídica a
ele vinculada, na forma de coligada, contro
lada ou controladora.

Art. 10. Independentemente das san
ções penais cabíveis, as infrações a disposi
tivos da presente lei sujeitarão o contribuinte
à cobrança dos impostos não recolhidos,
acrescidos das penalidades cominadas na le
gislação de cada imposto, além da perda do

direito de usufruir, em exercícios posteriores,
dos benefícios fiscais ora instituídos.

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 12. Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

A Lei n' 8.134, de 27 de dezembro de 1990,
no seu art. 24, revogou os benefícios fiscais
na área do Imposto de Renda concedidos an
teriormente pela Lei n' 7.505, de 2 de julho
de 1986. Ora, sabemos que os objetivos coli
mados pela referida Lei n' 7.505 se revestiam
da mais alta pertinência num País como o
nosso, onde toda obra de cultura deve ser
constantemente incentivada pelo poder pú
blico.

O Poder estatal, em decorrência da vasti
dão territorial do País e das difíceis condições
de vida de seu povo, tem a urgente responsa
bilidade de promover o desenvolvimento de
atividades culturais, notadamente artísticas,
que visem a atingir todos os quadrantes do
território nacional. É este um veículo eficaz
para despertar o interesse de nosso povo pe
los valores culturais, artísticos e intelectuais,
tão necessários para aprimorar a convivência
social.

Neste sentido, demos prioridade às produ
ções teatrais e cinematográficas, as quais,
uma vez estimuladas, terão condições de co
locar ao grande público nacional toda a rique
za do seu repertório artístico e cultural. De
tal modo, as empresas nacionais terão condi
ções, mediante os incentivos fiscais previstos
neste projeto, de colaborar efetivamente pa
ra a promoção de um desenvolvimento maior
no setor das artes cênicas, propiciando assim
aos brasileiros meios mais aprimorados para
o exercício da cidadania.

Não podemos negar a enorme contribuição
que nos lega o empresariado brasileiro no
tocante ao campo econômico e social. As em
presas não só desenvolvem atividades econô
micas as mais variadas, como são fontes gera
doras de emprego da força de trabalho e
oportunizam a realização do bem-estar da co
letividade, através do recolhimento das obri
gações fiscais.

Por outro lado, de conformidade com os
postulados da Constituição, cabe ao Poder
estatal conceder incentivos, por meio da tri
butação, a fim de que grande número de em
presas colaborem, através de doações, para
a difusão das manifestações culturais, notada
mente no âmbito do teatro e do cinema. É
o que objetivamos nesta proposição.

A abrangência isencional postulada no pre
sente projeto é mais ampla que a prevista
na Lei n' 7.505, visto que estende os bene
fícios fiscais às áreas do Imposto de Ren.da,
do IPI e do imposto sobre operações finan
ceiras. Intentamos, pois, com tal medida,
priorizar o setor de produções teatrais e cine
matográficas dentro das esferas correspon
dentes aos três impostos citados, por nos pa
recer que em relação aos mesmos ocorreriam,
com maior regularidade, as hipóteses de inci
dência.

Esta é a medida que, pelo seu alcance cul
tural, submetemos à apreciação dos eminen
tes representantes do povo no Congresso Na
cional.

Sala das Sessões, 20 de março de 1991.
- Deputado Mendonça Neto.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COM~SÕESPERMANENTES

LEI N' 8.134,
DE 27 DE DEZEMBRO DE 1990

Altera a Legislação do Imposto de Ren
da e dá outras providências.

Faço saber que o Presidente da República
adotou a Medida Provisória n' 284, de 1990,
que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
Nelson Carneiro, Presidente do Senado Fe
deral, para os efeitos do disposto no pará
grafo único do art. 62 da Constituição Fede
ral, promulgo a seguinte lei:

Art. 24. A partir do exercício financeiro
de 1991, não serão admitidas as deduções,
para efeito do Imposto de Renda, previstas
nas Leis n" 7.505, de 2 de julho de 1986,
e 7.752, de 14 de abril de 1989.

(*) LEI N' 7.505,
DE 2 DE JULHO DE 1986

Dispõe sobre benefícios fiscais na área
do Imposto de Renda concedidos a opera
ções de caráter cultural ou artístico.

O Presidente da República, faço saber que
o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:

Art. l' O contribuinte do Imposto de
Renda poderá abater da renda bruta, ou de
duzir como despesa operacional, o valor das
doações, patrocínios e investimentos, inclu
sive despesas e contribuições necessárias à
sua efetivação, realizada através ou a favor
de pessoa jurídica de natureza cultural, com
ou sem fins lucrativos, cadastrada no Minis
tério da Cultura, na forma desta lei.

§ l' Observado o limite máximo de 10%
(dez por cento) da renda bruta, a pessoa física
poderá abater:

I - até 100% (cem por cento) do valor
da doação;

U - até 80% (oitenta por cento) do valor
do patrocínio;

lU - até 50% (cinqüenta por cento) do
valor do investimento.

§ 2' O abatimento previsto no § I' deste
lrtigo não está sujeito ao limite de 50% (cin
qüenta por cento) da renda bruta prevista
na legislação do Imposto de Renda.

§ 3' A pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido, valor equivalente à aplicação
da alíquota cabível do Imposto de Renda,
tendo como base de cálculo:

I - até 100% (cem por cento) do valor
das doações;
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II - até 80% (oitenta por cento) do valor
do patrocínio;

III - até 50% (cinqüenta por cento) do
valor do investimento.

§ 4" Na hipótese do parágrafo anterior,
observado o limite máximo de 2% (dois por
cento) do imposto devido, as deduções pre
vistas não estão sujeitas a outros limites esta
belecidos na legislação do Imposto de Renda.

§ 5" Os benefícios previstos nesta lei não
excluem ou reduzem outros benefícios ou
abatimentos e deduções em vigor, de maneira
especial as doações a entidades de utilidade
pública feitas por pessoas físicas ou jurídicas.

§ 6" Observaao o limite de 50%· (cm
qüenta por cento) de dedutibilidade do im
posto devido pela pessoa jurídica, aquela que
não se utilizar, no decorrer de seu período
base, dos benefícios concedidos por esta lei,
poderá optar pela dedução de até 5% (cinco
por cento) do imposto devido para destinação
ao Fundp de Promoção Cultural, gerido pelo
Ministério da Cultura.

Art. 2" Para os objetivos da presente lei,
no concernente a doações e patrocínio, consi
deram-se atividades culturais, sujeitas a regu
lamentação e critérios do Ministério da Cul
tura:

1-incentivar a formação artística e cultu
ral mediante <:oncessão de bolsas de estudo,
de pesquisa, e de trabalho, no Brasil ou no
exterior a autores, artistas e técnicos brasi
leiros, ou estrangeiros residentes no Brasil;

II - conced.er prêmios a autores, artistas,
técnicos de arte, filmes, espetáculos musicais
e de artes cênicas, em concursos e festivais
realizados no Brasil;

III - doar bens m6veis ou im6veis, obras
de arte ou de valor cultural a museus, biblio
tecas, arquivos, e outras entidades de acesso
público, de caráter cultural, cadastradas no
Ministério da Cultura;

IV - doar em espécies às mesmas enti
dades;

V - editar obras relativas às ciências hu
manas, às letras, às artes e outras de cunho
cultural;

VI - produzir discos, vídeos, filmes e ou
tras formas de reprodução fono videográficas
de caráter cultural;

VII - patrocinar exposições, festivais de
arte, espetáculos teatrais, de dança, de músi
ca, de ópera, de circo e atividades congê
neres;

VIII - restaurar, preservar e conservar
prédios, monumentos, logradouros, sítios ou
áreas. tombadas pelo poder público federal,
estadual ou municipal;

IX - restaurar obras de arte e bens m6veis
de reconhecido valor cultural, desde que
acessíveis ao público; .

X - erigir monumentos, em consonância
com os poderes públicos, que visem preservar
a mem6ria hist6rica e cultural do País, com
prévia autorização do Ministério da Cultura;

XI -construir, organizar, equipar, manter
ou formar museus, arquivos ou bibliotecas
de acesso público;.

XlI - construir, restaurar, reparar ou
equipar salas e óutros ambientes destinados
a atividades artísticas e culturais em geral,
desde que de propriedade de entidade sem
fins lucrativos;

XIII - fornecer recursos para o Fundo
de Promoção Cultural do Ministério da Cul
tura, para fundações culturais, ou para insta
lação e manutenção de cursos de caráter cul
tural ou artístico, destinados ao aperfeiçoa
mento, especialização ou formação de pes
soal em estabelecimentos de ensino sem fins
lucrativos;

XIV - incentivar a pesquisa no campo
das artes e da cultura;

XV - preservar o folclore e as tradições
populares nacionais bem como patrocinar os
espetáculos folclóricos sem fins lucrativos;

XVI - criar, restaurar ou manter jardins
botânicos, parques zool6gicos e sítios ecol6
gicos de relevância cultural;

.XVII - distribuir gratuitamente ingressos,
adquiridos para esse fim, de espetáculos artís
ticos ou culturai~;.

XVIII - doar livros adquiridos no mer
cado nacional a bibliotecas de acesso público;

XIX - doar arquivos, bibliotecas e outras
coleções particulares que tenham significado
especial em seu conjunto, a entidades cultu
rais de acesso público;

XX - fornecer, gratuitamente, passagens
para transporte de artistas, bolsistas, pesqui
sadores ou conferencistas, brasileiros ou resi
dentes no Brasil, quando em missão de çará
ter cultural no País ou no exterior, assim reco
nhecida pelo Ministério da Cultura;

XXI - custear despesas com transporte
e seguro de objetos de valor cultural destina
dos a exposição ao público no País;

XXII - outras atividades· assim conside
radas pelo Ministério da Cultura.

Art. 3' Para fins desta lei considera-se
doação a transferência definitiva de bens ou
numerário, sem proveito pecuniário para o
doador.

§ l' O doador terá direito aos favores fis
cais previstos nesta lei se expressamente -de
clarar, no instrumento de doação a ser inscri
to no Registro de Títulos e Docúmentos, que
a mesma se faz sob as condições de irreversi
bilidade do ato e inalienabilidade e impenho
rabilidade do objeto doado.

§ 2' O Ministério da Cultura ou o Minis
tério da Fazenda poderá determinar a realiza
ção de perícia para apurar a autenticidade
e o valor do bem doado, cuja despesa correrá
por conta do doador.

§ 3' Quando a perícia avaliar o bem doa
do por valor menor ao atribuído pelo doador,
para efeitos fiscais, prevalecerá o valor atri
buído pela perícia.

§ 4" Os donatários de bens ou valores,
na forma prevista nesta lei, ficam isentos da
incidência do Imposto de Renda sobre a re
ceita não operacional obtida em razão de doa
ção.

Art. 4' Para os efeitos desta lei, conside
ram-se investimentos a aplicação de bens ou
numerários com'proveito pecuniário ou patri-

momal GIrem para o investidor, abrangendo
as seguintes atividades:

I - compra ou subscrições de ações nomi
nativas preferenci~is sem direito a voto, ou
quotas de sociedades limitadas de empresas
livreiras, ou editoriais que publiquem, pelo
menos, 30% (trinta por cento) dos seus títulos
de autores nacionais, devidamente cadastra
dos no Ministério da Cultura;

II - participação em títulos patrimoniais
de associações, ou em ações nominativas pre
ferenciais sem direito a voto, quotas do capi
tal social ou de participantes de sociedades
que tenham por finalidade: produções cine
matográficas, musicais, de artes cênicas, co
mercialização de produtos culturais e outras
atividades empresariais de interesse cultural.

§ l' As participações de que trata este
artigo dar-se-ão, sempre, em pessoas jurídi
cas que tenham sede no País e estejam, direta
ou indiretamente, sob controle de pessoas
naturais residentes no Brasil.

§ 2' As ações ou quotas adquiridas nos
termos desta lei ficarão inalienáveis e impe
nhoráveis, não podendo ser utilizadas para
fins de caução, ou qualquer outra forma de
garantia, pelo prazo de 5 (cinco) anos. As
'restrições deste parágrafo compreendem,
também, o compromisso de compra e venda,
a cessão de direito à sua aquisição e qualquer
outro contrato que tenha por objetivo o bem
e implique a sua alienação ou gravame, mes
mo que futuros.

§ 3' As quotas de participantes são estra
nhas ao capital social e:

a) conferem a seus titulares o direito de
participar do lucro líquido da sociedade nas
condições estipuladas no estatuto ou contrato
social;

b)poderão ser resgatadas, nas condições
previstas no estatuto ou contrato social, com
os recursos de provisão formada com parcela
do lucro líquido anual; .

l:)não conferem aos titulares direito de s6
cio ou acionista, salvo o de fiscalizar, nos
termos da lei, os atos dos administradores
da sociedade.

§ 4' O capital contribuído por seus subs
critores é inexigível mas, em caso de liquida
ção da sociedade, será. reembolsado aos titu
lares antes das .ações ou quotas do capital
social.

Art. 5' Para os efeitos desta Lei, consi
dera-se patrocínio a promoção de atividades
culturais, sem proveito pecuniário ou patri
monial direto para o patrocinador.

Art. 6' As instituições financeiras, com
os benefícios fiscais que obtiverem com base
nesta lei, poderão constituir carteira especial
destinada a financiar, apenas com a cobertura
dos custos operacionais, as atividades cultu
rais mencionadas no art. 4'

Art. 7; Nenhuma aplicação de benefícios
fiscais previstos nesta lei poderá ser feita atra
vés de qualquer tipo de intermediação ou cor-o
retagem.

Art. 8' As pessoas jurídicas beneficiadas
pelos incentivos da presente lei deverão co
municar, para fins de registro, aos Ministérios
da Cultura e da Fazenda, os aportes recebidos
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e enviar comprovante de sua devida aplica
ção.

§ I' Os Ministérios da Cultura e da Fa
zenda poderão celebrar convênios com 6r
gã~s públicos estaduais ou municipais dele
gando-lhes as atividades mencionadas neste
artigo, desde que as' entidades e empresas
beneficiadas não recebam, como doações,
patrocínios ou investimentos, quantia supe
rior a 2.000 (duas mil) OTN de cada contri
buinte.

§ 2' As operações superiores a 2.000
(duas mil) OTN deverão ser previamente co
municadas ao Ministério da Fazenda pelo
doador, patrocinador ou investidor para fins
de cadastramento e posterior fiscalização. O
Ministério da Cultura certificará se houve a
realização da atividade incentivada.

Art. 9' Em nenhuma hip6tese, a doação,
o patrocínio e o investimento poderão ser
feitos pelo contribuinte a pessoa a ele vincu
lada.

Parágrafo único. Considera-se pessoa
vinculada ao Contribuinte:

ala pessoa jurídica da qual o contribuinte
seja titular, administrador, acionista, ou s6
cio à data da operação, ou nos 12 (doze)
meses anteriores;

b)o cônjuge, os parentes até o 3' (terceiro)
grau, inclusive os afins, e os dependentes do
contribuinte pu dos titulares, administrado
res, acionistas ou s6cios de pessoa jurídica
vinculada ao contribuinte nos termos da alí
nea anterior;

c)o s6cio, mesmo quando outra pessoa jurí
dica.

Art. 10. Se, no ano-base, o montante
dos incentivos referentes a doação, patrocí
nio ou investimento, for superior ao permi
tido, é facultado ao contribuinte deferir o
excedente para até os 5 (cinco) anos seguin
tes, sempre obedecidos os limites fixados no
art. l' e seus parágrafos.

Art. 11. As infrações aos dispositivos
desta lei, sem prejuízo das sanções penais
cabíveis, sujeitarão o contribuinte à cobrança
do Imposto sobre a Renda não recolhido em
cada exercício acrescido das penalidades pre
vistas na legislação do Imposto de Renda,
além da perda do direito de acesso, ap6s a
condenação, aos benefícios fiscais aqui insti
tuídos, e sujeitando o beneficiário à multa
de 30% (trinta por cento) do valor da opera
ção, assegurando o direito de regresso contra
os responsáveis pela fraude.

Art. 12. As doações, patrocínios e inves
timentos, de natureza cultural, mencionados
nesta lei serão comunicados ao Conselho Fe
deral de Cultura, para que este possa acom
panhar e supervisionar ;iS respectivas àplic1,l
ções, podendo, em caso de desvios du irregu
laridades, serem por ele suspensos.

§ l' O Conselho Federal da Cultura, nas
hip6teses deste artigo, será auxiliado, (Veta
do) pelos Conselhos Estaduais de Cultura
(Vetado.)

§ 2' (Vetado.)
Art. 13. A Secretaria da Receita Fede

ral, no exercício das suas atribuições especí
ficas, fiscalizará a efetiva execução desta lei,

no que se refere à realização das atividades
culturais ou à aplicação dos 'recursos néla
comprometidos.

Art. 1,4. Obter redução do Imposto de
Renda, utilizando-se fraudulentamente de
qualquer dos benefícios desta lei, constitui
crjme punível com reclusão de 2 (dois) a 6
(seis) meses e multa.

§ l' No caso de pessoa j~dica, respon
dem pelá crime o acionista controlador e os
administradores, que para ele tenham con
corrido.

§ 2' Na mesma pena incorre aquele que,
recebendo recursos, bens ou valores, em fun
ção desta lei, deixe de promover, sem justa
causa, atividade cultural objeto do incentivo.

Art. 15. No prazo de 120 (cento e vinte)
dias o Poder Executivo baixará decreto regu
lamentando a presente lei.

Art. 16. Esta lei produzirá seus efeitos
no exercício financeiro de 1987, sendo aplicá
vel às doações, patrocínios e investimentos
realizados a partir da data de sua publicação.

Art. 17. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 18. Revogam-se as disposições em
contrário.

Brasília, 2 de julho de 1986; 165' da Inde
pendência e 98' da República. - JOSÉ SAR·
NEY - Dilson Domingos Funaro - João
Sayad - Angelo Oswaldo de Araújo Santos.

PROJETO DE LEI N- 391, DE 1991
(Do Sr. Carlos Alberto Campista)

Altera a redação dos artigos 192 e 193,
parágrafo 1-, da CLT, para dispor sobre
o pagamento dos adicionais de insalubri·
dade, penosidade e periculosidade.
(As Comissões de Constituição e Jústiça
e de Redação (ADM); e de Trabalho,
de Administração e Serviço Público Ar
tigo 24,11).

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O art. 192 e o § I' do art. 193

da Consolidação das Leis do Trabalho, apro
vada pelo Decreto-Lei n' 5.452, de l' de maio
de 1943, passam a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 192 O exercício de trabalho
em condiçôes penosas ou insalubres, aci
ma dos limites de tolerância estabele
cidos pelo Ministério do Trabalho, asse
gura a percepção de, adicional, respecti
vamente, de 50% (cinqüenta por cento),
30% (trinta por cento) e 20% (vinte por
cento) a ser calculado sobre. a remune
ração mensal do trabalhador, segundo
se classifiquem nos graus máximos, mé
dio e mínimo."

"Art. ~93 .
§ l' O trabalho em condições de de

periculosidade 'assegura ao empregado
um adicional de 50% (cinqüenta por cen
to) sobre a remuneração mensal do tra
balhador."

(*) Republicada por ter sardo com incorreção no Diário
Ofieial de 3-7-86, Seção L

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

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

Justificação

É6bvio que o exercício do trabalho em
condições anormais deve merecer do legisla
dor tratamento especial.

A par de medidas que visem a eliminação
ou diminuição do risco em casos de atividades
laborais penosas, insalubres ou perigosas, é
justo que, enquanto perdurarem tais condi
ções de anormalidade, se conceda ao traba
lhador uma compensação pecuniária, que,
embora insuficiente ante os efeitos causados
à sua saúde, sirva, pelo menos para minimizar
a situação.

Inspirados nisso, e objetivando alcançar
uma melhor justiça na relação capital traba
lho, é que tomamos a iniciativa da presente
proposição, através da qual pretendemos não
s6 elevar os percentuais dos adicionais sala
riais devidos pela relação de trabalho anor
mal e arriscada, mas, também, no sentido
de que tais percentuais sejam calculados so
bre a remuneração total e mensal do traba
lhador e, não, como acontece até agora, so
bre, apenas, o salário mínimo.

Acreditamos que as modificações propos
tas na legislação trabalhista, por meio deste
projeto, estão em melhor sintonia com o espí
rito dos constituintes de 1988, que, sem som
bra de dúvidas, souberam avançar na elabo
ração do capítulo dos direitos sociais em nos
sa Pátria. Assim é que, no inciso XXIII, do
art. 7', a Constituição Federal prevê o paga
mento de "adiciol1al de remuneração para
as atividades penosas, insalubres ou perigo
sas, na forma da lei."

São estas, pois, as razões que justificam
a apresentação deste projeto de lei.

Sala das Sessões, 20 de março de 1991.
- Deputado Carlos Alberto Campista.

LBGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

.....................·iiTüLO"ii·····················
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

...................CAP1TüLO·Ú···················
Dos Direitos Sociais

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

XXII - adicional de remuneração para
atividades penosas, insalubres ou perigosas,
na forma da lei.
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DECRETO-LEI N' 5.452
DE I' DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho

······················;-:f:rÜLO·ii·····················
Das Normas Gerais de Tutela

Do Trabalho

.. "CApíTuLO'V" .
Da Segurança e da Medicina do Trabalho

Art. 192. O exercício de trabalho em
condições insalubres, acima dos limites de
tolerância estabelecidos pelo Ministério do
Trabalho, assegura a percepção de adcional
respectivamente de 40%,20% e 10% do salá
rio-mínimo da região, segundo se classifi
quem nos graus máximo, médio e mínimo.

Art. 193. São consideradas atividades ou
operações perigosas, na forma da regulamen
tação aprovada pelo Ministério do Trabalho,
aquelas que, por sua natureza ou métodos
de trabalho, impliquem o contato permanen
te com inflamáveis ou explosivos em condi
ções de risco acentuado.

§ I' O Trabalho em condições de pericu
losidade assegura ao empregado um adicional
de 30% sobre o salário sem os acréscimos
resultantes de gratificações, prçmios ou parti
cipações nos lucros da empresá.

§ 2' O empregado poderá optar pelo ad
cional de insalubridade que porventura lhe
seja devido.

PROJETO DE LEI N' 399, DE 1991
(Do Sr. Nilson Gibson)

Dispõe sobre o enqudramento de servi
dores administrativos do Departamento
de Polícia Federal e dá outras providên
cias.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação CADM), e de Traba
lho, de Administração e Serviço Público
- art. 24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:
A"rt. 1" O art. 2" do Decreto-Lei u' 2.251,

de 26 de fevereiro de 1985, que dispõe sobre
a criação da Carreira Policial Federal e seus
cargos, fixa os valores de seus vencimentos
e dá outras providências, passa a vigorar com
a seguinte redação:

"Art. 2" As atuais classes integran
tes das Categorias Funcionais do Grupo
Polícia Federal... (PF-500) e os Cargos
Administrativos das atuais categorias
funcionais existentes, ficam transforma
das nas seguintes: Segunda Classe, Pri
meira Classe e Classe Especial.

Parágrafo único. A transform:lçáo
dos carglilsit.dministtativos para a car
reira poITcial de que trata este attigo,
far-se-á inicialmente no Padrão I da Se
gunda Classe, mediante curso interno e
consoante instruções reguladoras a se-

rem baixadas pelo Diretor-Geral do De
partamento de Polícia Federal, observa
da a legislação pertinente."

Art. 2" - Fica revogado o art.6" do Decre
to-Lei n' 2.251, de 26 de fevereiro de 1985.

Art. 3"-Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

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

Justificação

Reapresento este projeto de lei, de número
original, 2.023-A, de 1989, em face de apelo
a mim dirigido pelos servidores administra
tivos do Departamento de Polícia Federal
concursados, em efetivo exercício e que de
sempenham funções semelhantes, intima
mente associadas aos servidores policiais,
correndo os mesmos riscos, mas percebendo
salários expresivamente inferiores aos dessa
categoria.

A correção dessa defasagem salarial exis
tente entre os servidores policiais e adminis
trativos precisa, por questão de justiça.., ser
corrigida. Visa-se com isto atingir a harmonia
necessária entre funcionários de um mesmo
órgão.

Assim, concluímos pedindo o apoio dos
nobres pares para que o projeto ora apresen
tado não tenha o mesmo destino que seu ori
ginal, para que se proceda com isso um ato
justo em favor da categoria em pauta.

Sala das Sessões, 20 de março de 1991.
- Deputado Nilson Gibson (PMDB - PE).

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO

DAS COMISSÓES PERMANENTES

DECRETO-LEI N' 2.251
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1985

Dispõe sobre a criação da Carreira Po·
Iicial Federal e seus cargos, fi"a os valores
de seus vencimentos e dá outras provi
dências.

Art. 2" As atuais classes integrantes das
categorias funcionais do Grupo Polícia Fede
raL (PF-500) existentes, ficam transformadas
nas seguintes: Segunda Classe, Primeira Clas
se e Classe Especial.

Art. 6" Não haverá transferência nem as
cenção funcional para a Carreira Policial Fe
deral.

PROJETO DE LEI N' 400, DE 1991
(Do Sr. Nilson Gibson)

Dispõe sobre o acesso inicial ao cargo
de despachante aduaneiro.
(Às Comissões de Constituição e Justiça
e de Redação (ADM) e de Trabalho,
de Administração e Serviço Público 
art. 24, 11)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' Para acesso inicial ao quadro de

despachante aduaneiro ficam dispensados da
exigência da conclusão de curso superior de

que trata o paragrato único do art. 4\' do De
creto n' 84.:346179, os ajudantes de despa
chantes que tendo prestado concurso espe
cífico para esta função tenham cinco anos
de efetivo exercício na data da promulgação
desta lei.

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

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

Justificação

A experiência de um qüinqüênio de efetivo
exercício na função evidencia a habilitação
e a capacidade profissional dos seus ocupan
tes.

A exigência de conclusão de curso supe
rior. conquanto formalmente valorativa para
a carreira, não supre a qualificação técnica
que a experiência no trato dos problemas es
pecíficos exige, demonstrada pelos cinco anos
de exercício. Demais, imposta sobrelevar que
a exigência legal do diploma universitário não
condiciona a uma área afim, podendo ser su
primida com cargos inteiramente desvincu
lados da atividade aduaneira - ex: educação
física, música, psicologia, etc.

Finalmente existe o inafastável aspecto éti
co e moral a ser observado. A nenhum título
pode-se justificar a vedação desses profissio
nais, que há muitos anos militam na profis
são, da possibilidade de galgarem o cargo
de despachante aduaneiro, mercê de formal
exigência legal desvinculada da realidade,
com prejuízos irrecuperáveis para as suas vi
das e atividade profissional.

Sala das Sessões, 20 de março de 1991.
- Deputado Nilson Gibson (PMDB-PE).

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA CQORDENAÇÃO DAS
COMISSOES PERMANENTES

DECRETO N' 84.346
DE 21 DE DEZEMBRO DE 1979

Regulamenta as atividades dos despan
chantes aduaneiros e de seus ajudantes,
bem como a forma de sua investidura
na função.

CAPÍTULO 11
Dos Despachantes Aduaneiros

Art. 4" A habilitação para o exercício da
atividade de despachante aduaneiro e o res
pectivo registro serão regulados mediante
portaria interministerial dos titulares das Pas
tas da Fazenda e do Trabalho, que estabe
lecerá o modo de sua formalização e definirá
a competência para a sua concessão e cassa
ção, bem como para publicação nas alfân
degas e suas dependências nas hipóteses que
indicará.

Parágrafo único. São requisitos para a
habilitação a que se refere esse artigo:

I - ter o candidato concluído curso supe
rior;

11- estar habilitado como ajudante de
despachante aduaneiro;
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UI - não ter sofrido a pena de cassação
da habilitação quando no exercício da função
de ajudante de despachante aduaneiro.

PROJETO DE LEI N" 401 DE 1991
(Do Sr. Paulo Paim)

Define os serviços ou atividades essen
ciais, para os efeitos do direito de greve,
previstos no parágrafo I" do artigo 9' da
Constituição Federal, e dá outras provi
dências.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação - Artigo 24,11.)

fO Congresso Nacional decreta:
Art. l' Constitui-se como serviço ou ati

vidades essenciais, para os efeitos do direito
de greve, previstos no art. 9' § I' da Consti
tuição Federal, aqueles caracterizados como
de urgência médica, necessários a manuten
ção da vida.

Art. 2' Em caso de deflagração de greve
em uma das categorias profissionais, vincu
lada à prestação dos serviços previstos no arti
go anterior, ficam os trabalhadores respon
sáveis pela manutenção dos serviços conside
rados essenciais, podendo, para tanto, orga
nizar escalas especiais de plantão.

Art. 3' O sindicato profissional ou a as
sembléia da categoria deverá indicar os traba
lhadores que deverão se revezar na manu
tenção dos serviços essenciais, como deter
mina o artigo anterior.

Art. 4' Os trabalhadores em greve pode
rão eleger uma comissão para organização
do movimento, sendo vedada a dispensa de
seus integrantes em razão da paralisação.

Parágrafo único. Os empregadores não
podem, durante a greve e em razão dela,
demitir ou substituir os trabalhadores gre
vistas.

Art. 5' . É lícito a ação de trabalhadores
em atividades tendentes a obter a adesão à
greve dos demais trabalhadores da categoria,
desde.que a ação seja de forma pacífica.

Art. 6" A greve cessará por decisão da
categoria profissional que a decretar, sendo
vedada a interferência quanto ao exercício
da mesma pelas autoridades públicas, inclu
sive judiciária.

Art. 7' As reivindicações dos trabalha
dores grevistas poderão ser encaminhadas
por negociação coletiva, admitida a media
ção.

Art. 8' Os abusos que forem cometidos
submetem os seus responsáveis às disposições
da legislação penal.

Art. 9' Fica vedada a interferência das
forças armadas em conflitos trabalhistas, em
especial no caso de greve.

Art. 10 Os servidores públicos exercerão
o direito de greve de acordo com as normas
fixadas na presente lei.

Art. 11 É proibido o lockout
Art. 12 Será nulo de pleno direito todo

o ato que signifique repressão, coação, pre
juízo ou discriminação quanto ao trabalhador
por motivo de adesão ou não à greve.

Art. 13. Os serviços e atividades não
mencionadas nesta lei, não serão em nenhu
ma hipótese considerados como essenciais ou
inadiáveis para o atendimento das necessi
dades da comunidade.

Art. 14 Revogam-se as disposições em
contrário.

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

Justificação

O projeto agora apresentado visa a servir
como mais uma contribuição para a discussão
em torno desse tema tão polêmico que é o
direito de greve.

A proposta enseja a definição de atividade
essencial, ao mesmo tempo em que estabe
lece outros princípios para o exercício desse
direito no caso da atividade essencial.

Muito se tem discutido sobre a matéria e,
na nossa opinião, a questão básica da defini
ção de serviços essenciais não pode ser gene
ralizada. O fundamental no nosso entendi
mento é a vida, e só os serviços necessários
a sua manutenção é que podem ser conside
rados essenciais.

Outras atividades, mesmo consideradas de
relevância, não podem de uma hora para ou
tra serem atingidas pela essencialidade. A ne
gociação dos conflitos trabalhistas deve ser
privilegiada, evitando-se de todas as manei
ras que os trabalhadores sejam obrigados a
deflagrarem greves e paralização.

Agindo-se assim, sempre que hOilver litígio
importante as partes deverão buscar o inten
dimento e a solução dos conflitos.

Em relação aos profissionais envolvidos
com a urgência médica, esses não precisam
ficar preocupados, pois o que se prevê é o
que sempre fizeram, que é a garantia de assis
tência em casos de urgência fica apenas pre
visto na lei, sem que com isso se faça qualquer
discriminação. Aliás, são os próprios traba
lhadores que definem a forma de garantir
esse mínimo que é a urgência médica.

Esperamos comesse projeto estabelecer
mos de uma vez por todas a regulamentação
de toda a controvérsia existente sobre essa
matéria.

Sala das Sessões, 20 de março de 1991.
- Deputado Paulo Renato Paim.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPúBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

..........................................................
TÍTULO 11

Dos Direitos e Garantias
Fundamentais

.. ·.... ···· .. ·· .. ··cAPfTüLO·ii···:·· ...... ·······.
Dos Direitos Sociais

..........................................................
Art. 9' É assegurado o direito de greve,

competindo aos trabalhadores decidir sobre
a oportunidade de exercê-lo e sobre os inte
resses que devam por meio dele defender.

§ 19 A lei definirá os serviços ou ativi
dades essenciais e disporá sobre o atendimen
to das necessidades inadiáveis da comunida
de.

LEI N'7.783
DE 28 DE JUNHO DE 1989

Dispõe sobre o exercício do direito de
greve, def"me as atividades essenciais, re
gula o atendimento das necessidades ina
diáveis da comunidade, e dá outras provi
dências.

O Presidente da República, faço saber que
o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:

Art. 19 É assegurado o direito de greve,
competindo aos trabalhadores decidir sobre
a oportunidade de exercê-lo e sobre os·inte
resses que devam por mei9 dele defender.

Parágrafo único. O direito de greve será
exercido na forma estabelecida nesta lei.

Art. 2' Para os fins desta lei, considera
se legítime exercício do direito de greve a
suspcnsão coletiva, temporária e pacífica, to
tal ou parcial, de prestação pessoal de servi
ços a empregador.

Art. 39 Frustrada a negociação·ou verifi
cada a impossibilidade de recurso via arbitral,
é facultada a cessação coletiva do trabalho.

Parágrafo único. A entidade patronal
correspondente ou os empregadores direta
mente interessados serão notificados, com
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito)
horas, da paralisação.

Art. 4' Caoerá à entidade :Yindical cor
respondente convocar, na forma do seu esta
tuto, assembléia geral que definirá as rejvin
dicações da categoria e deliberará sobre a
paralisação coletiva da prestação de serviços.

§ I' O estatuto da entidade sindical deve
rá prever as formalidades de convocação e
o quorum para a deliberação, tanto da defla
gração quanto da cessação da greve.

§ 29 Na falta de entidade sindical, a as
sembléia geral dos trabalhadores interessa
dos deliberará para os fins previstos no caput,
constituindo comissão de negociação.

Art. 5' A entidade sindical ou comissão
especialmente eleita represent~á os interes
ses dos trabalhadores nas negociações ou na
Justiça do Trabalho.

Art. 6' São assegurados aos grevistas,
dentre o\ltros direitos:

I - o emprego de meios pacíficos tenden
tes a persuadir ou aliciar os trabalhadores
a aderirem à greve;

11 - a arrecadação de fundos e a livre di
vulgação do movimento.

§ 19 Em nenhuma hipótese, os meios
adotados por empregados e empregadores
poderão violar ou constranger os direito's e
garantias fundamentais de outrem.

§ 2' É vedado às empresas adotar meios
para constranger o empregado ao compare
cimento ao trabalho, bem como capazes de
frustrar a divulgação do movimento.
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§ 39 As manifestações e atos de presua
são utilizados pelos grevistas não poderão im
pedir o acesso ao trabalho nem causar ameaça
ou dano à propriedade ou pessoa.

Art. 79 Observadas as condições previs
tas nesta lei, a participação em greve suspen
de o contrato de trabalho, devendo as rela
ções obrigacionais durante o período ser regi
das pelo acordo, convenção, laudo arbitral
ou decisão da Justiça do Trabalho.

Parágrafo único. É vedado a rescisão de
contrato de trabalho durante a greve, bem
como a contratação de trabalhadores substi
tutos, exceto na ocorrência das hipóteses pre
vistas nos arts. 99 e 14.

Art. 89 A Justiça do Trabalho, por inicia
tiva de qualquer das partes ou do Ministério
Público do Trabalho, decidirá sobre a proce
dência, total ou parcial, ou improcedência
das reivindicações, cumprindo ao tribunal pu
blicar, de imediato, o competente acórdão.

Art. 9' Durante a greve, o sindicato ou
a comissão de negociação, mediante acordo
com a entidade patronal ou diretamente com
o empregador, manterá em atividade equipes
de empregados com o propósito de assegurar
os serviços cuja paralisação resultem em pre
juízo irreparável, pela deterioração irrever
sível de bens máquinas e equipamentos, bem
como a manutenção daqueles essenciais à re
tomada das atividades da empresa quando
da cessação do movimento.

Parágrafo único. Não havendo acordo, é
assegurado ao empregador, enquanto perdu
rar a greve, o direito de contratar diretamente
ós serviços necessários a que se refere este
artigo.

Art. 10. São considerados serviços ou
atividades essenciais:

I - tratamento e úu"stecimento de água;
produção e distribuição de energia elétrica,
gás e combustíveis;

II - assistência méd;ca e hospitalar;
In - distribuição e "omercialização de

medicamentos e alimento~;

IV - funerários;
V -transporte coletivo;
VI - captação e tratamento de esgoto e

lixo;
VII - telecomunicações;
VIII - guarda, uso e controle de substân

cias radioativas, equipamentos e materiais
nucleares;

IX - processamento de dados ligados a
serviços essenciais;

X - controle de tráfego aéreo;
XI - compensação bancária.
Art. 11. Nos serviço~ ou atividades es

senciais, os sindicatos, os emp,.~gadores e os
trabalhadores ficam obrigados, de comum
acordo, a garantir, durante a greve, a presta
ção dos serviços indispensáveis ao atendi
mento das necessidades inadiáveis da comu
nidade.

Parágrafo único. São necessidades ina
diáveis da comunidade aquelas que, não aten
didas, coloquem em perigo iminente a sobre
vivência, a saúde ou a segurança da popu
lação.

Art. 12. No caso da inobservância do
disposto no artigo anterior, o poder público
assegurará a prestação dos serviços indispen
sáveis.

Art. 13. Na greve em serviços ou ativi
dades essenciais, ficam as entidades sindicais
ou os trabalhadores, conforme o caso, obriga
dos a comunicar a decisão aos empregadores
e aos usuários com antecedência mínima de
72 (setenta e duas) horas da paralisação.

Art. 14. Constitui abuso do direito de
greve a inobservância das normas contidas
na presente lei, bem como a manutenção da
paralisação após a celebração de acordo, con
venção ou decisão da Justiça do Trabalho.

Parágrafo único. Na vigência de acordo,
convenção ou sentença normativa não cons
titui abuso do exercício do direito de greve
a paralisação que:

I - tenha por objetivo exigir o cumpri
mento de cláusula ou condição;

II - seja motivada pela superveniência de
fato novo ou acontecimento imprevisto que
modifique substancialmente a relação de tra
balho.

Art. 15. A responsabilidade pelos atos
praticados, ilícitos ou crimes' cometidos, no
curso da greve, será apurada, conforme o
caso, segundo a legislação trabalhista, civil
ou penal.

Parágrafo único. Deverá o Ministério PÚ
blico, de ofício, requisitar a abertura do com
petente inquérito e oferecer denúncia quando
houver indício da prática de delito.

Art. 16. Para os fins previstos no art. 37,
inciso VII, da Constituição, lei complementar
definirá os termos e os limites em que o direi
to de greve poderá ser exercido.

Art. 17. Fica vedada a paralisação das
atividades, por iniciativa do empregador,
com o objetivo de frustrar negociação ou difi
cultar o atendimento de reivindicações dos
respectivos empregados (lockout).

Parágrafo único. A prática referida no
caput assegura aos trabalhadores o direito
à percepção dos salários durante o período
de paralisação.

Art. 18. Ficam revogados a Lei n' 4.330,
de I' de junho de 1964, o Decreto-Lei n9

1.632, de 4 de agosto de 1978, e demais dispo
sições em contrário.

Art. 19. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Brasília, 28 de junho de 1989; 1689 da Inde
pendência e 1019 da república. - JOSÉ SAR
NEY - Oscar Dias Corrêa - Dorothea Wer
neck,'

PROJETO DE LEI N' 458, DE 1991

(Do Sr. Rubens Bueno)

Altera dispositivo do Código de Pro
cesso Penal.

(Apense-se ao Projeto de Lei n' 329,
de 1991).

O Congre5so Nacional decreta:
Art. 19 O art. 4' do Decreto-Lei n' 3.689,

de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo
Penal), passa a vigorar com o acréscimo do

seguinte parágrafo, renumerando-se o seu
parágrafo único como § 1':

H§ 29 A atividade de escrivão de po
lícia somente poderá ser exercida por
profissional portador de curso superior,
preferencialmente de bacharel em direi
to."

Art. 29 Ficam asseguradas aos atuais es
crivães de polícia as prerrogativas do cargo,
decorrentes do direito adquirido.

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

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

Justificação

O escrivão de polícia, auxiliar direto da
autoridade policial, é o profissional respon
sável pela elaboração do Inquérito Policial,
atividade para cujo exercício são exigidos co
nhecimentos nas áreas de direito penal, pro
cessual penal e constitucional. Assim, o exer
cício dessa atividade por servidores que te
nham apenas formação de segundo grau im
plica um risco de grande prejudicialidade pa
ra os procedimentos investigatórios, devido
à falta de preparo intelectual, assim como
para a segurança e patrimônio dos cidadãos,
em razão da grande probabilidade de proce
dimentos investigatórios imperfeitos, de er
ros e impropriedade na aplicação da lei.

O Brasil é um dos poucos países onde o
escrivão de polícia não possui, necessaria
mente, formação de nível superior, o que ini
be o ingresso na Instituição Policial Civil de
pessoas mais qualificadas para o exercício
dessa profissão.

É de fundamental importância que o Poder
Judiciário conte com a melhor capacidade
operacional da Polícia Civil, para o êxito de
sua importante função consignada na Lei
Maior.

Essas as razões que nos induzem a apre
sentar o presente projeto de lei.

Sala das Sessões, 26 de março de 1991.
- Deputado Rubens Bueno.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÓES PERMANENTES

DECRETO-LEI N9 3.689,
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941

LIVRO I

Do Processo em Geral

TiTULO II

Do Inquérito Policial

Art. 49 A polícia judiciária será exercida
pelas autoridades policiais no território de
suas respectivas jurisdições e terá por fim a
apuração das infrações penais e da sua au
toria.

Parágrafo único. A competência definida
neste artigo não excluirá a de autoridades
administrativas, a quem por lei seja cometida
a mesma função.
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PROJETO DE LEI N' 460, DE 1991

(Do Sr. Dércio Knop)

Dispõe sobre a proibição de fumar no
interior dos veículos terrestres de trans
porte coletivo de passageiros.

(Apense-se ao Projeto de Lei n' 4.556,
de 1989).

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Ê proibido fumar no interior dos

veículos terrestres de transporte coletivo de
passageiros.

Art. 2' Os veículos mencionados no arti
go anterior deverão ter em seu interior, afixa
dos em locais visíveis, avisos sobre a proibi
ção expressa nesta lei.

Art. 3' O Poder Executivo regulamenta
r~ a presente lei no prazo de 90 (noventa)
dras, contados de sua publicação, dispensan
do especial atenção à forma e ao órgão res
ponsável pela sua execução, bem como às
penalidades a serem aplicadas aos infratores.

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

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

Justificação

A correlação entre a ocorrência de nume
rosas patologias e o hábito de fumar é fato
por demais conhecido. A ciência já demons
trou sobejamente a associação entre o taba
gismo e diversos tipos de cânceres, de doen
ças do coração ou vasculares, de outras tantas
pulmonares, bem como de maior risco para
a reprodução humana. Os prejuízos indivi
duais e sociais advindos deste hábito são
enormes e sobrepujam largamente os bene
fícios que a atividade econômica da indústria
fumageira geram.

Em que pese ser uma ação individual, e
hábito, ou vício, de fumar trás conseqüências
diretas sobre os que convivem com o fuman
te. A queima de um cigarro produz 4.270
substâncias tóxicas que são introduzidas no
organismo do fumante e liberadas no meio
ambiente, expondo igualmente a estes verda
deiros venenos os não-fumantes. Segundo o
Ministério da Saúde "ao fim de um dia de
trabalho em ambientes poluídos por fumaça
dc tabaco, os não-fumantes podem ter respi
rado até 10 cigarros."

Nos países desenvolvidos dia-a-dia obser
vam-se .maiores restrições à propaganda, co
mercialização e ao próprio hábito de fumar.
Existe, de fato, nestes países, um verdadeiro
cerco aos fumantes, procurando constrangê
los através da proibição de fumar em meios
de transporte, em estabelecimentos comer
ciais, ambientes de trabalho, etc.

No Brasil, enquanto isso, observa-se justa
mente o contrário. Aqui vigora uma tolerân
cia enorme para com o tabagista que reverte
em abuso e falta de respeito em relação aos
não-fumantes. Nesse sentido é absurdo que
até hoje não se tenham estabelecido proibi
ções e sanções para os fumantes em trans
po~tes coletivos terrestres. A proibição, no
maiS das vezes desrespeitada, existe apenas
enquanto norma em municípios, e refere-se

aos transportes que circulam dentro de seus
limites. .

Pela importância do transporte rodoviário
de passageiros em nosso País, assim como
pelas grandes extensões territoriais cobertas
pelos mesmos, levando a viagens de horas
e, até mesmo, dias, o presente projeto reves
te-se da maior importância. Se atentarmos
para o fato de que jovens, crianças, mulheres,
muitas vezes grávidas, e idosos são obrigados
a permanecer longos períodos em ambientes
poluídos face à inexistência de proibição de
fumar nestes veículos, percebemos a relevân
cia da matéria.

Desta forma, esperamos contar com o
apoio de nossos ilustres Pares no Congresso
Nacional para aprovação deste projeto.

Sala das Sessões, 26 de março de 1991.
- Deputado Dércio Knop.

PROJETO DE LEI N' 484, DE 1991

(Do Sr. Ruberval Pilotto)

Concede título de "Patrono da Ecolo
gia do Brasil" ao cientista e pesquisador
Au~usto Ruschi.

(As Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); e de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Mi
norias - art. 24, lI.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Ê concedido ao cientista, natura

lista e pesquisador Augusto Ruschi o título
de "Patrono da Ecologia do Brasil".

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

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

Justificação

Defensor intransigente da natureza, o cien
tista e pesquisador Augusto Ruschi, falecido
em junho de 1986 não se cansava de lutar
e de se arriscar por ela.

Conhecido como o "Cientista dos Beija
Flores" Ruschi foi seu primeiro estudioso em
n!vel internacional, descrevendo cinco espé
Cies e onze subespécies desse pássaro, além
de identificação e classificação de diversas
espécies de plantas e orquídeas.
~econhecido internaci~nalmente, o pes

qUisador pertenceu a entidades como The
American Ornithologist Union, Sociedade
Venezuelana de Ciências Naturais, a Societé
Française de Biogeographie fazendo parte no
Brasil da Academia Brasileira de Ciências
Jardim Botânico do Rio de Janeiro e Funda~
ção Brasileira para Conservação da Nature
za.

Foi detentor, de 15 medalhas de ouro por
trabalhos científicos e destacou-se em diver
s~s publicações como a realizada por The Na
tIOnal Geographic Magazine.

Simbolicamente, Ruschi viveu um grande
período de isolamento nas matas do País, tra
vando uma difícil batalha em favor da cons
cienti~ação da nossa realidade ecológica nu
ma atitude de significado metafísico, cientí
fico e político onde tentou demonstrar que

tudo pertence a uma lógica de conjunto de
que fazem parte o beija-flor e o retirante nor
destino.

Algo principiou a mudar do País com o
exemplo e a inspiração de Augusto Ruschi
a quem propomos homenagear com a indis
pensável compreensão e apoio dos membros
do Congresso Nacional.

Sala das Sessões, 27 de março de 1991.
- Deputado Ruberval Pilotto.

PROJETO DE LEI N' 490, DE 1991

(Do Sr. Costa Ferreira)

Dispõe sobre a sucessão de bens de es
trangeirossituados no País, nos termos
do disposto no inciso XXXI do artigo 5'
da Constituição Federal.

(Apense-se ao Projeto de Lei n' 255,
de 1991).

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Á sucessão de bens de estrangei

ros situados no País regula-se pela lei brasi
leira em benefício do cônjuge ou dos filhos
brasileiros, sempre que não lhes seja mais
favorável a lei pessoal do de cujus".

Parágrafo único. Aplica-se o disposto
neste artigo, inclusive, quanto aos critérios
e procedimentos para a solução de conflitos
surgidos da possibilidade de aplicação de leis
de países distintos.

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

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

Justificação

Uma questão q~e tem gerado problemas,
em termos de aplicação do direito interna
cional privado, refere-se à vocação heredi
tária e à legítima dos herdeiros de bens de
estraIlgeiros, ficando sempre a dúvida se a
matéria deve ser regida pelos critérios fixados
n~ le.i brasileira, ou, em contrário, pela prefe
rencra a ser dada àqueles estatuídos na lei
pessoal de de cujus".

.~ art. ~4 da Lei de Introdução ao <;ódigo
Civil Antigo, observava que a sucessão de
que agora cuida a Constituição no art. 5'
XXXI, obedeceria à lei nacional do falecido'
sem atenção à natureza e à situação dos ben~
d~ que se compusesse o espólio - exceção
feita ao caso do falecido, casado com brasi
leira, ter deixado filhos brasileiros; ficaIldo
pois, sujeito à lei brasileira, tudo com o intui
to de proteger a mulher brasileira bem como
o descendente brasileiro.

Nada obstante, esta disposição já houvera
~erecido severas críticas da parte do feste
Jado Clóvis Beviláqua, que assim se mani
festou:

"O estrangeiro casado com brasileiro
aqui reside, aqui se acha domiciliado
mas possui bens no país de origem, fale:
cendo, abre-se a sucessão no Brasil mas
os tribunais do lugar onde se acham ~sses
ben! certamente não reconhecerão o im
pé~io da lei brasileira, e desaparece a
umdade da sucessão, além disso, o es-
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trangeiro podia ter filhos de dois leitos,
os primeiros estrangeiros e os segundos
brasileiros, e por amor destes o territo
rialismo da introdução fechava os olhos
aos direitos do pai e dos irmãos consan
güíneos" (Código Civil comentado, v.
1, p. 140)."

Como bem acentua Celso Ribeiro Bastos,
com a promulgação da Constituição de 1934,
o seu art. 134, ao depois reproduzido pelo
art. 152 da Carta Magna de 1937, veio somar
um grave inconveniente ao oriundo da parte
final do aludido art. 14 da Lei de Introdução
ao Código Civil onde, como visto, observa
va-se que, sendo de cujus casado com brasi
leiro, ou tendo deixado filhos brasileiros, fi
cariam estes sujeitos à lei brasileira, consti
tuindo-se, destarte, em exceção ao princípio
segundo o qual a sucessão legítima ou testa
mentária se regia pela lei nacional do faleci
do. Tal exceção trouxe divers,as conseqüên
cias danosas, visto que, casos ocorreram em
que a lei do de cujus era mais favorável à
viúva brasileira, ou a brasileiros do que a
própria lei pátria.

Carlos Maximiliano (citado por Oscar Te
nório, "in Direito Internacional Privado",
voI. 2, p. 197) proferiu o seu pensamento
sobre a matéria em causa, da seguinte forma:

"Prefere a lei da situação dos bens
(Iexrei sitae), não mais em todos os casos
de casamento com brasileiro ou nasci
mento de filhos brasileiros, mas unica
mente quando o direito positivo deste
país seja mais favorável ao consorte so
brevivente, ou à prole, do que da pátria
do falecido. Se o alienígena morreu sem
descendência e era desquitado ou divor
ciado, observa-se a lei pessoal porque
a mulher nenhum interesse tem na parti
lha...

Gozam das vantagens asseguradas pe
lo artigo 134 do estatuto supremo os que
são brasileiros natos, a esposa e os filhos,
simplesmente naturalizados. O texto bá
sico refere-se à sucessão, não à família,
portanto, é a lei nacional do pai que de
termina se a prole é legítima, letimada,
natural ou adulterina, se o espúrio nada
recebe na vigência das normas jurídicas
de seu país e herda se prevalece o direito
estrangeiro, observa-se este, por favo
recer o descendente brasileiro."

Com a promulgação da Constituição de
1946, inúmeras divergências foram observa
das em sede de doutrina. Com efeito, rezava
o art. 165 do texto constitucional de 1946:

"A vocação para suceder em bens de
estrangeiros no Brasil será regulada pela
lei brasileira e em benefício do cônjuge
ou de filhos brasileiros, sempre que lhe
seja mais favorável a lei nacional do de
cujus".

Concluiu-se na Assembléia Nacional Cons
tituinte, que o Estado é plenamente soberano
para escolher quando lhe é conveniente a
aplicação da lei estrangeira.

O dispositivo constante do inciso XXX do
art. 59 é, segundo a doutrina, mais pertinente
ao direito civil do que o direito fundamental.
Todavia, inegavelmente, trata-se de dispo
sitivo sadio que visa a resguardar os interesse!
nacionais que poderiam ver-se preteridos pe·
la efetividade dentro do território brasileiro
de uma lei que lhes fosse mais nociva do que
a vigente no próprio País (Celso Ribeiro Bas
to§).,

E, portanto, com vistas a resguardar em
lei o dispositivo constitucional em causa, que
elaboramos o presente projeto que espera
mos seja aprimorado para sua aprovação final
pelas duas Casas do Poder Legislativo.

Sala das Sessões, 27 de março de 1991.
- Deputado Costa Ferreira.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

..........................................................
TÍTULO II

Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO I

Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5' Todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza, garantin
do-se aos brasileiros e aos estrangeiros resi
dentes no País a inviolabilidade do direito
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes:

...xxxi'~'~" ~~~~~~ã~' 'd~' b~~~' 'd~' ~~t~a~-
geiros situados no País será regulada pela lei
brasileira em benefício do cônjuge ou dos
filhos brasileiros, sempre que não lhes seja
mais favorável a lei pessoal do de cujus.

DECRETO-LEI N' 4.657,
DE 4 DE SETEMBRO DE 1942

Lei de Introdução ao Código Civil bra
sileiro.

Art. 14. Não conhecendo a lei estrangei'
ra, poderá o juiz exigir de quem a invoca
prova do texto e da vigência.

PROJETO DE LEI N' 492, DE 1991
(Do Sr. Costa Ferreira)

Autoriza o Poder Executivo a instituir
a Escola TÚnica Federal de Bacabal, no
Estado do Maranhão.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); de Finanças
e Tributação (ADM); e de Educação,
Cultura e Desporto - art. 24, lI)

O Congresso Nacional Decreta:
Art I' Fica o Poder Executivo autoriza

do a instituir a Escola Técnica Federal de
Bacabal, localizada no município de mesma
denominação, no Estado do Maranhão.

Art 2' A Escola Técnica de Bacabal, su
bordinada ao Ministério da Educação, desti
na-se a ministrar cursos técnicos de nível.mé
dio.

Art. 3' A instalação do estabelecimento
de ensino criado por esta lei subordina-se à
prévia consignação, no Orçamento da União,
das dotações necessárias, assim como à cria
ção dos cargos, funções e empregos indispen
sáveis ao seu funcionamento, por iniciativa
exclusiva do Presidente da República.

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

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

Justificação

É fundamental, para o desenvolvimento
sócio-econômico e cultural do País, o estabe
lecimento de escolas técnicas de nível médio,
responsáveis pela formação de profissionais
de que há grande carência no Estado.

O Município de Bacabal soma população
e estrutura suficientes para merecer recursos
específicos como do projeto proposto, inves
timento que vai de encontro às suas necessi
dades imediatas e perspectiva de soluções a
médio prazo, decorrente do fruto da prática
profissional.

A carência desses profissionais impede a
aplicação de técnicas adequadas ao bem do
município. Por outro lado, uma escola desse
quilate inibirá o êxodo excessivo de jovens
para os grandes centros em busca de melhores
condições de vida, absorvendo a atenção de
alunos da região sob a influência ~e Bacabal,
criando expectativa de futuro e propiciando
o desenvolvimento ordenado do setor.

Com esse anelo, preconizamos, nesta pro
posição, a criação da Escola Técnica de Baca
bal, município dos mais promissores do Mà
ranhão, que apresenta plenas condições de
abrigar e corresponder às exigências de tal
escola.

Em se tratando de providência fundamen
tal para o desenvolvimento sócio-econômico
de parcela apreciável do Estado do Mara
nhão, esperamos que a proposição mereça
a acolhida dos ilustres pares.

Sala das Sessões, 27 de março de 1991.
- Deputado Costa Ferreira.



43% Terça-feira 23 DIÁRIO no CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Abril de 1991

PROJETO DE LEI N° 494, DE 1991
(Do Sr. Sarney Fllho)

O.tine 03 crirr.ea de rp.~pon8abilitlade do Preaidcmte da Repú

blic.: do Vice-Pr~.!!Iidente _ doa l1inistrotl d. Estado, regula

•• normas de processo e dá outra. providénclaa.

("PENSE-SE A~ PROJETO DE t.E'I Nt 6.125. DF:. 1990).

o CONGRESSO NACIONAL decreta:,

T1TUlO I

DD PRE51DEN1E M REPÚBLICA

CAPiTULO I

Dos Crimes de Responsabilidade CIo Presidente d-a

·República e do Vice-Presidente

ArL!Q Sl';;o crimes de responsabilidade os

atos do Presidente da 'aepübl ica e do \J ice-Presidente que ate!2
tem contra a Constituição Federal e, especialm~nte, contra:

J .. d existência da União;

11 ... o livre exercício do Poder Legislativo,do
Poder Judiciário, do to41nistérl0 Público e dos poderes consti
tucionais das unidades da rederaçio;

111·- o exerc!cio dos direitos políticos, indi
viduais e sociais i

IV - a segurança interna do 'País;

v - a probidade na admlnlstraç~o;.

VI - a lei orçamentária;

VII· - o cumprimento dds ~ís e das decisões ju-

dlci.ls.

CAPiTULO II

Dos crimes contra a exIstência da União

Art. 2Ç! São c·rimes de responsabilIdade con
tra a e ... istênci"a da União:

I - manter, diteta ou indiretamente, inteli
gência COM governe Ou entií~de estrangpiros, sem a utilização

e o '=ont'leclrn~nto dos órgão~ competentes d~ diplomacia oficial;

tI - subm~ter a União ou algum de seus estados
Ou territórios ao dQlinio estrangeiro, ou permitIr restriçtio
10 exercício da soberania nacional;

.111 - cometer ou ordenar. InjurUficadamente, ato

de ho!>til1dade cont:-3 I"\açilo estrang~ira. exponOD li Unilo· a
perig; ele guerra ou comprometendo sua neutralidade j

IV - revel:u· segredos que devam ser mantidos

em ~lgllo por necessidade da segurança nacional, ou dos inte
resses dá Nação;

" - 3wxillar naç'iJo ou entldade estrangei Ta
fazer guer.a ou host1-lizar o país;

VI - celebrar tratados. convenções ou a lustes
que violem a dignidade do País, ou atentem contra a s~a sobe
raoi.;

VlI - declarar ri guerra ou fazer a paz sem a c~

servAncia do disposto na Constituição;

VIII -- permitir que for .. as estrangeiraG trans! ..
tem ou permaneç-am temporar1amente no terr i tór ia nacional; sem
• abs-ervjncia ao ptescr i to na Consti tuiç~o;

IX - viola1" tratados legitimamente celebrados
cor.!· nações estrangeiras;

x .... violar a imunidade dos embaiJ<Bdores ou ml
nistros estrangeiros acreditados no País;

XI - permitir o fUf'lcionamento de assocíações es
trangeiras Ou nacionais qu~ prolllov'2t:l'l campannas atentatórias à
dignidade e à soberania nacionais.

CAPiTULO 11I

Dos Crimes COr'ltra o livre exercício aos

Podere,s Consti tuciqnais

Art..3g São crimes de rr:sponsabilidaoe con
tra o livre exercício dos ;Poderes Legis1ativo e Judiciário,do

Ministério Público e dos poderes consti tucionals das unidad6-s
da Federaç:5o:

I - tentar dissolver a Congresso Nacional, ou
qualquer de suas Casas;

11 .. procurar impedir ou dificultar, de qual
quer IDOdo , o funcionamento do Congresso Nacional Ou de qual

quer de suas Casas, das Assembléias Legislativas estaduais e
das

l
Cimaras de Vereadores dos municípios;

III - violar as 1munidades de Qualquer membro

do Congresso NacionaÍ, das Assembléias Legislativas. estaduais,
ou das Câmaras de vereadores dos municlpios;

.IV - usar de ameaça, suborno, chantagem ou
Qualquer outra forma de corrupção e ~iolência contra membro

de qualQuer casa legislativa, Cie moda a afastá-lo do livre
e)l.erc!cio de seu mõndato ou modi ficar a manifestação de sua

vontade;

v. - impedir Ou dificultar, de qualquer forma,
o funcionamento e o livre e)(ercíclo do Poder Judiciário;

VJ - usar de Ilneilçl, suborno, chantilgl!1It ou Q.J8!
qtJ~r outra rorma de corrupçAo e vioUncla contra membro do
t'ooel' :luolclát10 o.u U(\· M1.nistér ia Públic.o I pi1tõl éOf\str.('\g,~_lQ

'. proferir,.d.~i)(ar de proferir ou fazf!':'lo de modo diverso do

devido, despaCho,. Jentença ou voto, de 'sua compeU:ncia funci,E.
na];

VlI .. lusentar-se do Pais se"n lutorizaç~o do
Congresso Nacional t quando constitucionalmt'nte ex.igida:

VIII - deixar dI! transferir, .nos prazos e valo
res estlP.ulados, os recursos destinadas legalmente aO$ POde
res Legislativo e Judiciário;

IX ... utilizar com má-fi! os poderes de-l:orrentes
da apliC'nç:io do gstado de Defesa e do E~tado de S!tio, de mo
da a violar os d1relots e garantias constttuctonals;

x - reter totõ\l ou parcialmente a trans ferl!n
ela do~ recursos orçamentáríos destinnd:J5' ilOS E~stados, ao Di!
trito Federill e aos Municípios;

Xl - deixar de encaminhar ao Congresso NaC-io..
n~..-1 os projetos de lei ae lnlciativ~ prbati\liiiL do Pocser Exe
cutivo nos prazos pr.evistos em lei.

CAPfJUlO IV

Dos crimes contra o exercício dos direitos políticos

:indlviduais e sociais

Art. '4" S~O crimes de responsabilidade con
tra o exerc!cio dos direitos polít1c'J:;, individuais e sociais:
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I - iftlpedlr Ou dificultar por violência, ame!
Çl ou eorrupçló.' o"livre exercício do voto;

11 - obstruir o livre exe.rcício (uncion~l dos
lIIembros· da Justiça Eleitoral;

111 - utilizar o poder e os órg~os federais~
1'8 impedir ou di rl~ultar a livre execução da legislação elei
toral;

IV .. subverter por Qualquer rnei(l a ordem paIl ..
tica e social vigente;

v - lncHar 'os mlittares à indls1;lplina e
desobediéncia lei i

VI - provocar animosidade ent:r'e as forças arma
das ou contra elas. ou d.elaS contra así~st1t\l1caes civis; -

VII - violar Qualquer direito ou garantia asse
guridos no art. 50 da .Constltuiç~o federal;

VIII - violar QualQuer dos direitos sociais, der!.
nldos no art. '7R da Constituição F'ederál;

IX - servir-se dc autoridades subordinadas pa
r. pratlcar aouso de poder ou permitir Q'ue essas autoridades o

pratiQuem"

CAP!TULO V

Dos crimes .c~tra a. segurança interna (la País

Art. 5Q 'SAo crilles contra a segurança inter-
na do país:

I - tentar mudar de maneira violenta a forma
de governo do País;

11 - .tentar ",uder de '... neJra violenta a Const!
tulÇ'lo ,Federal, ou a de algum dos Estados;

111 - dec,retar o Estado de Defeso 'e o E:stado de
Sitio sea • observAncla do disposto na Con$tlt~ F'ederl.L.;_

IV - desrespeitaI os terIRos f' Uftlitl!!s defini
dos n~ leI, -Qua,ido utilizar as poderes que lhe !tAo outorgados
dur.n.te I .y!glncll do Estado de Oefesa, ou do Estado de Sitio;

v - decretar intervençDo federal nbs Estados,
no O'lstrlto Federal e nos Municípios, em desacordo com AS no!,
.:u constitucionais;

VI - "comet-er O,U concon'er para que se cometa
Qualquer dos cri3es contra a segurança interna, definidos na
legisllçlo ordinária;

VII - deixar de atender à !;ollcitaçlo de inter
vençlo federal pelo Poder legIslativo ou pelo Poder Executiva
coacto ou impedido.

CAPhULO VI

Dos er1lftes contra a prObidade na administraçilo'

Art. 6Q Sito crimes contra' iiI prObidade na ao-
.lnlstraçlo:

I - de.ixar de prestar ao C~ngre5so Nacional,
anualaente, as contas refe.entes ao exercício anter ior, no pr,!
zo legal;

11 _. prover cargos públlcos em desacordo. C'DII •

legls1a;~o;

111 _ fa"orecer, pessoalmente ou através de su

b"rdlnados, I pessoas físicas e jurídicas na conc.esslo de ti!,

nerJ.cio'1i e incentivos riscais e financeiros t ou de emprésti

mos através' de bancos oficiais e agências de desenvolvimento;

IV - aliciar ou tentar aliciar, pessoalmente ou
através de subordinados, mediante pro'tlessa ou favorecimento ha

concesstio de benefícios e incentivos fiscais e financeiros, a

datentores de cargos públicos e mandatos eletivos a apoiart!m

o seu partido e o seu governo;

v - r,al1zar ou permitir que seus subordina
dos realizem... obras, serviços, compras e alienaç\3es sem a ne
cessária l1cltaçlIo pública, ressalvadas as' exceções previstas
na legislaç~o especí fica;

VI. - omitir-se na efetiva apuração da respons,!
bilidade de seus subordinados acusados da pr~tica de delito
funcional;

VII - emitir moeda, contrair empréstimos ou efe
tuar qualquer operação de 'crédIto sem a devida autorização 1!
gal;

V:111 - ordenar despesa ou abrir créd,l to. n30 pre
vistos em lei ou sem o cumorimento das formalidade legaIs;.

IX - realizar publicidade dos atos, programas,
obras, serviços, e .campanhas" dos órgi!l.os públi'cos, com violação

dos disposto ".a Constituição

CAPf·1ULO VII

Dos. cxlt1\es contra a, lei orçamentária

Art. 7) São crimes de responsabilidade con

tr. " lei orçamentária:

I • nlo ~!"vl.r ao Congresso NacilJnlil, no prl
lo"'leoal, O Pllno plurhnull, O pruJeto de lei de diretr1zes

orç'!ltent'rlas e as propostas de orçamento previstos na Cons
tltulçlo;

11 _ lnleiar programl$ Ou projetos n30 prevl!.

tos nl lei orçltllent'rià;

UI .. realizar despesas ou assumir obrigaçrJes
que excedam o~ !:r~d1 tos orçementár ias;

IV - realizar operac~es de cr(Çdlto sem a nece!,
s'r18 autor izaçilo leglslatl V8;

v - vineular a receita de imposto a órgl1o, ru.,!!
do ou despesa, solvo 05 casos previstos na Constitulç§oj

VI - abrir ,crédito suplementar ou especial sem

privia autorlzaçno legIslativa e sem lndicaçlo das recursos
correspondentes;

,VII - transpor, remãneJar ou transferir recursos'
de uma categoria de programaç~o para outra ou de um 6rg1o pa

·ra outro, sem pr~via autorizaçlo legislativa;

VIII - utilizar ou conceder crédito-s ilirnitadoSi

IX - utilizar ou pe'rmitir Que utlliz~m,- sem 3,!:!

torlzaçito legislativa, recursos dos orçamentos (iscal e da s~

guridade social para suprir necessidade ou cobrir déficit de

empresas, fundações e fundos, inclusive dos meflcionados no p!!.
rágraro 5~ do art. 165 da Constituiçi:'loj

x - '1nsti tuir fundos de qualquer nafureza, sem
prl!via autor izaç30 legislativa.

CAp'ÍlULO VI li

Dos crimes contra o cumprimento das leis e das

decisões judiciais

Art. 8'1 S~O crillles de responsabilidade con_
tra o cumprl ...ento das leis e das decisões judiciais:
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.) Lã legitimidade do denunciante;

1 - deIxar de tomar, nos prazos estabelecidos,

as providências necessárias à fiel execução e cumprimento das

leis e das ~ecis15es judiciais;

11 - impedir, por qualquer meio, Que. os atos,
manda.dos OlJ decisõe-s judiciais produzam seus efeitos;

111 - recusar ou permitir Que suQ.D.rtfinado re-
cuse o cumprimento às decisõe~.judiciais;-

IV - deixar de atender soliei tação de !nterven

çfto federal formulada pelo Suprema Tribunal "Federal, pelo 5u:

perJor Tribunal de J,l.Jsti~a, ou pelo Tribunal Superior Eleitoral ..

11TúLO 11

CAPtT.ULO· ÚNICO

Dos crimes de responsabilidade dos Hini.stros de Estado

Art. '91:2 São crimes de responsabilidade dos

MInistros de Estado~

1 _. os d~flnidos nesta lei , quando por ele7
pratlcaC1::15, ou praticad:s por subordinados. por deterlllinaç~o
sua';

11 - os oefinidos nesta leI, tl;uando ptaticaoos

em conju~to com O Presloente da república, ou por ordem des

te;

111 _ deixar ele "'IIcom~Brec('r I convocilçlo do Co!!,

gresso Nacional ou de Qualquer de 5UAS Casas, bem como de
l.lu8.1quet tCl'li~slo destas;

IV _ deixar ae rt"sponder no prazo de trinta

dias a pedido ae lnforrr-aç;;o formulada pelo Congres!">o Nacional

Ou por Qualquer de 5U,'JS Casas, assim como prestá-la com fals!

d:adeo.

T!lULO UI

'.00 'processo e Julgamento dos crimes de responsabilidade da
Presidente Ca República, do Vice-Presidente e dos

M'lnh,tr05 de Estado

CAPÍTULO I

O. de'núncla e da sua admissloilldade

Art. 10. Qualquer cidadão, rio gozo dos. seus

,direitos 'políticos, poderá denunClar o Presidente da Repúbli

CA, I) Vice-Presidente, ou os Ministros de Estado, pela práti

ca de crime de responsabilidade, perante a Câmara do:. Deputados.

Parágrafo Único. A denúncia será recebida. en

quzmto o denunciado estiver no exercício do cargo ou mand,!
to', ou desde que não ;,aja decorrido mais de dois anos do dia

em .que o tenha deixado definitivamente.

Art. 11. A denúncia, formulada por escrito

com firma recon~ecida, deye !oer acompanhada de dtlculllentos co!!!.

pro.batórios, ou da declaração da impossibilidade de apresen

tá-los, com a incicação do local Or"de possam ser encontrados_

Parágrafo único. A denúncia poderá apresen

tar orOlJa testemunhal, em ::omplet!lento ou substituiç~o à pro

va documenta}, sendo permitido o arrolamento de testemunhas

eta número n~o superior 2 oito.

Art. 12. Recebids a denúncia pela Mesa da C!

fBiUG, será a mesma lida no expediente da sessão seguinte, . e

imediatamente encaminhada à Comissão de Constituição e Justi

ca e de Reda&ào.

Art _ 13. O Pres.idente da Comiss~o d~ Const i

bJ:';30 e JU'3tiça e de Red3C~D dE ,:-,igl"'\artí (\ relator e Itareará,

no Dt"E20 mádwo de cinco dias, data e hora para a realização

da reunião inicial para apreciação e dicisão sobre a rnat~ria.

P.r~graro único. Ao decislo será' proferida no
p,rlzD f1áxilto de dez dias: contados do dia da reun130 inicial,
podendo ser realizadas quantas reuniaes sej~1l'I necessáTias.

Art. 14. A Comisslo de Const1tuiçlo e Just!
ça e de Redaçllo. ao apreciar a. denúncia._restringlrá sua telel..!
peraçio:

b) determinaçi'io de constituírem os fatos

descritos, em t~ cr·imes de resp.Jnsabilidade, infraçlSes p!.

nais .. comuns, ou ambos;

c) à determinaçlo de serem as provas aprese~

,tadas aOl'nisshéts em dit~ito;

d)' ao fato de encontrar-se o acusado na s1

tuac§o prev'istãMP"arigrafo único do art. lO desta lei..

S.lO. O acusado poderá apresentar defesa'" pe
rante a Comissão de ConstItuiç)(l e Justiça e de Redação, res~

trita às Questões de:. que trata este artigo.

s zg Se a cOl!llissão reconhecer q4e: os ~atQ.5 .!

pontaOo$ con~tltuelft infr.açt'e~. p~nQl~ e c.rimes ele respOnS4:bl1!
dade, proceder-$t!-á inicialmente o julgamentu pe~o SeniJdo fe

derAl.

s;n A deliberaçlo GlIi :~~l$silO !i.erá tomada

par maior!a de valos, pre'Sel~~e Q maioria al;lso]uta de seus me!!,

hros, em vc·tac;~o secreta.

S til Caso a Comisslo decida pela lnadmlssibi

lid8de da d~núncia, ser.á esta arquiv3oõl, sem audiê"cia do PJ!

nário, ~·alvo se hcu/el recurso f"lt:sse sentido, 51.lbscrito r.o 171!
nimo por ufft décimo aos rnelTltlrO$ ,jl) Cisa, apresentadO em sessio

e provido por decisão do PleniÍria_

5Q Caso o Plenário reforme oi decisJ.o da C,E!.

missão, decidindo pela admissibilidAde da den,jncia, o Presi

dente da COllliss:io redigirá u novo parecer a ser encam!~hado 11

Mesa.

Art .. 15. () parecer apro .... ado pela Comissão ou

pe.:10 Pl~.n~rl0 sen~ Udo no expediente da primeira sess;l;o li Sl!r

realizada r pubJ lca'do integralmente no Olá r io do Cangrt"sso N,!

cio:"al e em avulsos, juntaf!lente com a denún.cia.

Patágra fo único. Quarenta e 01 to horas apó~

a publicar;~o do pue(:er da ComissJo no Diário dO Congr~sso Na

cional, será o mestllô incluído, em .primeiro lugar, na orde~ d~
dia Da Câmara dos OeputõiCOS, para ser submetido a discussão.

Ar-t. 1.6.. Nli divisão do tempo destina~o às
Clsc:ussões será asseguraca a representação proporciol"'\óil de t2,

,doS os Partidos corr i55ento na Casá, 11m! tOldO a um mínimo de

ci"co minutos e a l.J'\$ máximo de uma hora o tempo destinadO a

'cada partido ..

Art. 17. Encerrada a discusho do ?a~ecer,se

r;l o mesmo ,Submetido a vot~ção seE:reta, não sendo perlf.itidas~
entio, questões de ordem, ner.; encaminharnent~ de votação.

Par.iigraf"o único •• A admissibilidade da aCUSâ

ç~o será aferida por maIoria de votos, presente a mõioria ab-. .
so1uta dos membros da Câmara dos Deputados.

Art .. 18.. Ad:n;itldi1 a denúncia contra o Presi

dent.e da República, o V}ce-Presidente e Ministros de Estado,a

foleS'3 da Câmara dos Deputados, por intermédio do Primeiro Se

cretário, @,dotará as seguintes medidas:

- Intimará o acusado da deci,ª,o'"8-a Câmara

no PTidZO de quarenta e oi to horas i
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11 - encaminhará o processo ao Senado Federal,

nos casos de crimes de responsabiliO'ade do Presidente da Repg
blica e do Vice-Presidente, e dos 'Ministros de Estado quando'

em concorrência com aqueles;

III ... enc31'\\inhará o processo ao Supre..mo Trib'u
nal Federal,' nas infrações penais comuns e i.OS crimes de res

porrsabllidade dos Ministros Oe Estado.

Parágrafo ôr:ico. Caso seja_impedida ou difi

cultada a intimação pessoal tto acusada no prazo previsto, ela

será proc~djda por edi tal 1 publicado no Diário do Congresso

NAcional.

Ar.t. 19. A Câmara dos Deputados eiegerá uma

comlssl'io de. tI!s me\!l.bros para acompanha: o julgamento dos

acusados no Senado federal. e constituirá até tTês advogados
para represent~-la t fU!"lcionar como assistentes de acusação

no processo perante o Suprf'r::~ Tribunal Federal.

Parágrafo único. A comisslioo prevista no ~t

oes~ artigo será consti tuída nq. prazo de Qt.'o1rent.l e 01 t6 tlO
'"'ras ~ontadas da data dô cJeclsi10 oa CálTlara e teriÍ. dentre Ou

tras Que lhes sejam inerentes. a~ seguintes õtrib.uiç~es:

I _ redigir, no prazo de clnco tUas, o 1 ibelo

3 ser a,:;re$er.tado" ao ~t:.,adc F'ederal. ldenti ficando 0$ acusa ..
'dOS, os crimes praticadOS e as provas colhidas no processo;

11 - funcjonar cc,mo órgão acusadcr durante

proces5o de julgamento dos acusados ceIo Senarjo F'rderal.

AIt. 20~ ReCeD,ltIOJ a oenüncia O'.J Queixa-crime

pelo s~pre",o Tribl,Jnal Ft'~eral cu lnstaur.3do o pr::lcesso nos cri
mes ~ responsabil illa~e pelo SenaDO federal, 1)5 acusados fie.!.

rIo suspe~$os de 5U;;S funções.

§ lQ Caso li acusãç§.O tenha 'Cor objeto a prá

tica de crime contra a probi<lade na ~d ..'inIstraçiio, os bens dos
acusados ficarão indisponíveis até li! expedição tra sent.nça.

§ 22 Decorrido o prazo de trinta dias sem jlJ!

galTlento, c!sSóuá o afastamen~o do Presidente da Repúbl1ca,s~m

prejuizo ao regular orossegulmento do pt.oce5~CJ.

CAP.fTuLo II
00 julgamp.nto

Art. 21. RecebIdo no Senado" Decreta Legis

lativo admitindo a acusaçãCt. aCOlTlpanhado da respectiva denún

cia, c apresentado o libelo pela Comissão acusadora, ·0 Presi

dente do Senado reme,terá cópia de todos os documentos aos acus.!

dos.

Parágra fo único. Ao Presidente do Supremo Tr!.

b;tnal Federal será encaminhado o original ,de todas as peças
do processo:

Art. 22. Os acusados terão o prazo improrro

gável de 'PJez dias para cont~starem a d~núncia e indicarem cs
'~eios de prova com Que pretendam demonstrar o alegado.'

§!P Transcorrida o prazo previsto no caput

deste artigo, com Ou sem contestação t o PresIdente do S.upremo

Tribunal Federal aljotará as seguintes providências:

1 _ oéorrendo revelia, nomeará um advogado p!r. defender·o acusado, facultando-lhe o at~sso a todas as pe
ças do processo, abrindo-lhe prazo improrrogável de cinco dias
para contestar a demíncia e indicar os meios de prova com que

pretenda demonsirpr o alegado;

11 .. determinará que sejam procedida!> as di li ..

g!nclss. reQueriCl'as Que julgar convenientes;

111 .. designará dia e hora para ter início o

julgamento, dentro da prazo máxImo de Quinze aias.

§ 2Q Iniciada o processo de julgamento, este

nAo poderá ser interrompido, salvo as suspensões temporárias

decorrentes da necessidade de a.limentaç~o e descanso dos par

ticipantes, fi critério do Presidente do Supremo Tribunal F'ed!

ralo

Art. 23. ~ No dia de'slgnadO~\ata o Julgamento,

presentes .0 acusad~, seus advogadas e a comlss~o ilcusadQra,

o Presidente do Supremo Tribunal Federal, declaran.d'O aberta
a sessão, determinarâ as 'Jeguintes providências:

1 .. manefará ler a denúncla1 o parecer da Co...

fftlss:io de Const.lt •.d,;~o e: JLI~tlÇA e de Redação. o libelo' ela

borado pela r;oni!isic aCt./$,-ld:;.:a e as razões apresenttijas pela
t,lef'e~.::q.

iI .. ouvirá o denunciante e o denunciada. st

este'lo quiserem falar;

UI - inquirirá as testemunhas 'Jue te-nham sldo

arroladaf> para depor, Que dt'~erAo f!1~ê-lo Dl;bllcament~ e f 0:3

da presenç;;a uma das outras.

Art. 24. A Comi s!iãc, acusadora., o acusado ou

seus de(en~ores po~~r;}o cont~st.1r ou argüir a suspel.ç~o das

testemunhas, Cab'l:ndo ao Presidente do Supremo Tribunal redec ..
rti decidir sobre a procede"lcfa da qtJest~o.
"V,\:\

Paroigrafo único. Qualquer membro da Comí~5ão

acusCldor2. o Bcusadc cu seus defensores, poderão requerer qut,r

se façam às testemUl",tl8S as perguntas Que julgcltem necessárias,
sem contudo lnterrol">:lê-las.

At't. 25. Ou.idas as tester.lunha~. realizar

-se-ó em seguIda o Oebate orõl1, por prazo não superior a du'a~

hora'J, fiXi1do o tempo el"l partes ig1Jais para acusação e defesa.

Art. 26. rin'dos os debatês orais e ~etlradas

as partes da ple-nário, l.n!cld.r-·'5e-á a d!scuss30 entre os sen,2,
dores, por prazo nãc sUj)erior a duas horas.

'Par&grllro uníco. Na divJ.s~o do tert'co desU":
nado li discussão se;á B!>seg...:a.aa a representaçã,o proporcional
de todos os Partldo~ com assente, na Casa, limitado· a u'" míni

rno de cinco e a um "'áxIm:J. d~ trinta minutQs 'temco destinddo
• 'cada Partido.

Art. 21. Encerrada a discuss~o, o Presidente
do Supremo Tribunal F'ederal fará re1aoorl0 retumido da denún

cia. e das ~rovas d~ acusação! das razões e p~ovas da defesa I

passando em seguida à votaçãc secreta, nãc sendo permitidas,
enUilJ, Questões de crdem fiem encaminhamento de' votação.

Parágrafo único~ Será condenado o r~u se n~~,

se sentioo sé rranifestarem, no mínImo, metade mais um dos me!!
bros do Senado Federal.

ArL 28. Caso a decisão con~l'l.at.crla f'I~O at1!!
ja o núrn~ro necessário de vctO&, ou o jJJ.lqamento seja absolu

t6rJo, seus efeitos serão) L'71edlatos, send-o restauradas todas
as -prer:rogativas ao acusado~

Art. 29. Caso a decisão do Senado Federal s.!

ja condenatória, o Preside"te do Supr-emo TrHfunal federal ad!!
tará as seguintes providências:

- decretará a perda do ,cargo o'u rIlãndato exe!

cido pelo condenado;

11 .. declaratá lnabiUtado o condenado, por 0,1
to anos. p,ua o exerclcio de qualqut;r funçãeo pública:
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111 - encamint-,àrá todas as peças do processo ao

Supremo Tribunal fe:::e.ral para a adoç~o das demais medioas ca
bíveis, inclusive o ressarc1nento CIO el;ário púlJlíCO dos even
tuais dano~ causad'C5.

Art .. 30.. .,:\ :!ecisão do Senado Federal consta~

rá de sentença. lavrada nos ã~tos do processo pelo Presidente'

do S... premo Tribunal, assinaca peios Senadores que particIpa

r,am do julgamento, transcrita na ata da sessão e em conjunto

com esta publicada no Diário Oficoial da unUio e no Diário do
Cognr~ss..o NacionaL

Art. :H. N~o poderii particioar em nenhwma f~

SE:: do ptOl;eS5o contra o Presidente oa Rep{lblica, o Vice-PIes!

CIente e Mlnb;tros de E'!jtado. o Oeputado ou o Senador Que:

ai seja cór.juge Cu parente consangüineo ou

3fim, até o segundo grau Ou pcr adoç::io. de Qualquer urr. dO:i

acusados ou do denunciante;

b) tenha deposto como t~!>temunha no processo.

Art. 32. Caso a se5silo legislativa seja en

cerrada sem e conclusão do julgamento, os Presidentes do Sen.!!,

do Federal e da Câmara dos Deou!:ados, Ou a maioria dos membros
de. ar.'ltu!. as C'iS8S., na omissão c!;lQ.y'eles, convocarão extraoró!

nariamente ô Congresso f~aciona!, até que seja ultimado o res
pecU,," juigar.lento.

f'arâgrafo único. Dar-se-á também a cónvociI
çào e.:ttraorelinária do Congre~so Nacional após apresentaca

denúnci", para inicio imeoiata d,=,.ptOcessc.

Art. 33. NO processo e julgamento do. Presi
deote da República. da Vice..Presidente e dOS Ministros de Es
tado, serão subsidiários a esta lei. nao.;110 et'l Que lhe for

.aplicável .. o regimento ccm'.jf1ll do çongresso. Nacional. os regi
mel"'tcs internos da Cã~ara dos Deputados e do Senado F~deral,

e c :õdlgu de Proces~o F Broal •.

DISPOSIÇOES FINAIS

Art. )4. Os crimes .deffnT'Ocs nesta lei, QU8!!
do simplesmente tentados, são passíy'ei5 da pena de perda do

cargo 0'-'" lTIanoai.o, e inabilitação de clncc, anos para o exercí
cio de qualQuer função pública.

Art. 35. A i"lposição de :qualQuer pena previ~

ta nesta le:i não exclui o processo e o julgamento do acusado

por crime comum, na Justiça ordInária, nos termos das leis p!:.
nais.

Art. 36. Quando os, fatos descritos na denún

cia constituirem infrações penais, será ela remetida ao Supr!::

mo Tribuna~ Federal, qualquer que seja a decisão do Senado F!

deral em relaçio aos c.rimes de responsabilidade.

A'tt. 37. P Mesa da Câmara 'dos' Deputados sob

r,enhum fundamento deixará de receber ti denúncia e encaminhá-la

.à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação ..

Art. 38. Esta lei entra em vigor na data de

sua puol icaç~o.

Art. 39. Revogalft-se as disposições em contr!

'rio.

.JUSTIF-ÍCAçAo

A elat-otação de nOV3 :~i esoeclal, definindo

os' crimes de responsabilidade do Presidente da República, do

VIce-Presi::1ente e dos Mir;istros .de Estado, além de fixar as

normas ele processo e julgamel"tto, faz-se lnad-iável.

Orientou 'A redaçJo da presente propositura a

'necessid.deo de ajustà-la às vigentes disposições constl tucio-

nals, aliada à percpçilo de que se formou na socieetade brasI

leira uma consciência mais c·rítlca e vigilante em relaç~o ;'0

compr:'rtamento de seus dirigentes.

Novos conceitos foram acrescentados ii10S já

eJe.istentes t na parte relativa 1:1 def'iniç~o dos crImes de res

ponsôloilidade, principalmente quanto aos crimes contra ..a pro ...

bidade na allalnistraçJo, contrÃ a 1ei orç-iu'lentá,rJa ~ contra o
livre e)Cercicio dos ·pCloeres constitucionais. No Que tanqe às

nQrMa~ ae ~!oce~~o e Julgamento: ln~meras 510 a, Inovações

propostas, toaa~ elas no sentido ce garantir-se Baior celeri

daoe no prc=ecSimenlo. ao ..p.~mo telllpo .e!" que se encontra asse
'gurado 0. cUreitü ii maís ê",pla oefesa.

Quanto i:. c~crtllnielaCle 03 apresentaçi;o deste

projeto de lel cClt.plCmer.tãI I aecorre ~.1a de eJligênc.la. ela pró

pria Const 1 tuiç~o rederal, ao CJt!terminar, no PiU igréi f o único

de seu A!'.JÇlO 8!', Que la útfinição de crime de respcnSG~il!da

de e as ncr~as ~~ pr~c~~~o ~ julg;mento serão regul.mentadôs

e. "lei ~!pe('ial". " paI cb:sc, vários pro.1etos de lei vem se~

00 apr~scr.taoo!., Cr~iinGl) obrlçações ao Pocer E1lecutlvo e de

finindo c seu de~c\Jl'i.prit,erlto coro,e t:r ime Ot responsaoi 1 idBde.

Assis, .tl! parCi se evit;.ar a instalaç~c de yeroaceira' ce::.l<rCelT.

jurídica, faz-se necessária li. 'Yigência de novo texto legal di,!

.clp~ln~nao a nléltéria.

Pelos motl~os expostos, e5peramas tenha-o Pf!
sente projeto ce lei complelnentar C' apoio oe nosso~ 1IustI('s
pares.

S.lo da. Sessiles. e.. .J+' Oe nt't-"j <:C' Oe 19~1.

LEGISLAC~O CITADA, ~nEXADA PELA COORDENAC~O

DAS 'COMISSOES PERMANENTES, ,

COfJS71'liTunçllo
J:tD>úl'1UCA n::oDUmV.li DO nM.SIL.. ~

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

I>OS DlREJTOS E GAIWmAS FUNDAMENTAiS '.

Capitulo I
DOS DIREITOS E DEVERES INDMIXJAJS E €OI.ETIVOS

Art. 5" Todos sào Iguais perante a lei. sem distinção de qual
quer natureza. garantmcJo..se aos brasileIros e aos estrangeiros
residentes no PaiS a InVlOlablll<:iade do direito à VIda. a liberdade
li igualdade, à segurança e à propriedade. nos termos seguintes;

I - homens e mulheres sào iguaiS em direito!'> e obnga-
ções, nos termos desta Constituição. .

11 - ntr.lguem será obngado a fazer ou deixar de fazer
lllguma COISa senao em virtude de lei,-

lli - ninguem será submetido a tortura nem a uatamento
desumano ou degradante,

IV - é livre a manilestaçao do pensamento, sendo vedado
o anonimato; .

V - é assegurado o dIreito de resposta, proporcional ao
agravo. além da Indenização por dano material. moral ou a
imagem;
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VI - e inviolavel a liberdade de consciência e de crença.
sendo assegurado o livre exelucio dos cultos religiosos e garan
tida. na forma da lei. a proteção aos locais de culto e a suas
liturgias;

VII - é assegurada. nos termos da lei, a prestaçâo de
assistência religiosa nas entidades civis e milildres de intemação
coletiva;

.. VIU .....: ninguém sera ·privado de· dueitoS- por motivo de
crença religiosa ou de conVlcçao filosoficà ou politica, salvo
se as Invocar para eXImir-se de obngaçào legal a lodos Imposta
e recusar-se a cumpnr prestaçao altemauva. fLXdda em lei;

IX - e hvre a expressào da aUvldade intelectual, artistica.
denufica e de comunicação. mdependentemQnte de censura
ou licença, . '

X - são ;nvlolaveis a Intimidade. a vida privada a honra
e a imõgem dõs pessoas. assegurado o direito ./1 indenizaçao
pelo dano matc?fIal ou moral decorrente de sua viotaçào.

XI - a casa e asilo Invioia,'d do individuo. nlnguem nela
podendo penetrar s"m cons-·'nlJmento do morador. salvo em
caso dt' flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro.
ou, durante o dia, por determmaçào JudICial;

XII - e InVIclaveIo Sigilo da c~rrespondênClae cias comu..
rucaçOt'stelegraflCas. áe dados e das cornunl~'açócs telelontc~s.
salvo. no uJlJmo caso. por OIdem Judicial. nas hlpoteses e na
forma q~ a le, eswbelecel para fins de irwcslJgaçao criminal
ou mstIuçao proceso.ual penal;

XIii - e livré o exerclcio de qualquer trabalho. aliCIO ou
profl"iSôO. atendlda's as quahficaçóc5 profiSSionais que a lei esta
bele.:er.

XlV - e assegurado a todos'o acesso a inf"rOlaçào e
rt:squdrdado o Sigilo da lante, quando necessano ao e~erC1C'io

pr07lsslOOal: . .

xv - e livr~ a locomoçao no território nacional em tempo
de paz. podendo.,qualquer pessoa. nos termos da lei. nele entrar.
permanecer oú delt: sair com seus bens.

_ ~XVI· - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas.
em locaiS abertos ao publico. Independentemente de autori·
iaçao. dé;cte que nao frustIem outra reulllao antenormente con
vocada para o mesmo local. sendo apenas e,ugldo previa aviso
a autoridade competente;

XVII - e plena d Ii~erdade de associaçâo para fins Ilcítos.
vedada a de carater paramilitar,

XVIII - a cnaçào de associações e. na lorn14 da lel. ã
de cooperativas independem de autorização. sC'ndo vedada a
UlterferenCla estatal em seu funcionamenlll

XIX - as aS50Claçóes so podo:rov ser compulsoriam.~nt;'

dc."olvldas ou te~suasaU'ldades suspensas por d~isao Judicial.
exJglfldo-se. no pnn,elfo caso. o tIanslto em Julgado.

XX - ninguém podera ser compelido a associar-se OU
a.permanecer aSSOCiado;

XXI - as enUdades associativas. quando el<pressamente'
autOflzadas. tém legitimidade para representar seus frliados Judi
cial ou extrajudicialmente;

XXII - é garantido o direito de propriedade:
XXIII - a propriedade atendera a sua função social;

XXIV - a lei estabelecera o procedimento para desaprO:'
priação por necessidade ou utilidade publJca. ou por interesse
social. mediante JUStil e previa indelllzaçào em dinheiro. ressal
vados os casos previstos nesta ConslJtulção;

)(.XV.- no caso de iminente pengo publICO. a autondade
competente podera usar de propnedade particular. assegurada
ao propnetano indenizaçao ulterior. se houver dano;

XXVl- a pequena propnedade rural. asslfil definida em·
lei. desde que trabalhada pel4 famjlia, nao sera objeto de penhora
para pagamento de debltos decorrento:s de sua ah~'idade produ
tiva. dispondo a lei sobr~ os meios de fmilnCrar o seu desenvol
vimento;

XXVII - dOS autores pertence o dlfeito exclUSIVO de ulJhza
çao..publicaçao ou reproduçao do: suas obras. lJansmisslvel aos.
herdeiros pelo tempo que a lei fixar.

XX\111 - selo assegurados. nos termos da lei:

dI a proteçao as particlpaçoes IndiViduaiS em obras cole
tivas e a reproduçao da imagem e voz humanas, inclUSive nas
auvldades desportivas;

b) o d;relto de fiscalJlaçilo do aproveitamento economico
das obras que cllarem ou do: que partKiparo:m aos cnadores.
aos Interpretes e as respectlvilS represt:ntaçoes SindicaiS e asso
claUvas;

XXIX - a lei dssegurara ao:. autorc!o de inventos Industriab,~

prlVllegro temporallo para sua utllild<,:ao. ~m como protl'çao
as cnaçoes industnals, o plOplleddd.. das marc'as. aos nomes
de empresas e a outros signos dIStintiVOS tendo em vista o
Interess,~ ~cial e o dl'senvolvlmento tetnologl(o e económico
do Pais.

XXX "- e garantido o direito de herança;

XXXl - a sUC'f,'SS3Q de bens de l'stranQE'iros SIlU.3dos no
Pi'llS sera regulada pela lei braSileira. em beneticlO do coniuoe

OU do!; !ilhos brasilell'os. sempre que não lhes seja mais tavoravel
li leipe~ do de cujus.

XXXII - o Estado promovera. na forma da lei. a defesa
do consulTlldor.

XXXIU - todos tém direito a receber dos órgâos publicos
IIllormaçóes de seu Interesse particular. ou de Interesse coletivo
ou geral. que serao prestadas no prazo da lei, sob pena de
responsabilidade. ressalvadas aquelas cujo sigilo seja Impres·
cindivel li segurança da sociedade e do Estaclo;

XXXN - sao a todos assegurados, independentemente
do pagamento de taAaS.

iJ) o direito de peltçâo aos Poderes Púbbcos em delesa
de direitos ou contIa ilegalidade ou abuso de poder;

b) a obtenção de certidões em repartições publicas. para
defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse
pessoal.

'XXXII - a lei não excluira da apreciação do Poder Judi
CldflO lesa0 ou ameaça a direito;

XXXVI - a lei nao prejudicara o direito adquirido. o ato
Jundico perfeito e a coisa julgada;

XXXVII - nao havera juIZo ou tribunal de exceçào;
XXXVW - e reconhecida a instituição do jun, com a orgo'

nizaçao que lhe der a lei. assegurados:
. ~) a plenitude de defesa;
jJJ o SIgilo das votaçÕF.S;
fl-a soberania dos veredictos.

...dJ-. a comPeténcia para o julgamento dos crimes dolosos
contIa a vida;

XXXIX - não ha cnme sem lei antenor que o defina. nem
pena sem previa comlnaçao legal;

XL - a lei penal oao retroagira. salvo para benefici~r o
reu,

XI.,t - a lei pUlllra qualquer discriminação atentatoria dos
d1re~ e liberdades fundamentais; .

XUI - /li prática do recismo constitui crime inaflançilvel
e j/'nprescrilIVel, SUjeito it penll de reclusão. no:; termos da lei,

XUII - 11 lei considerllra crimes inafiançávei:. e insusce
tíveis de graça ou anistia a prauca da tortura, o trafico ilicitO'
de entorpecentes e drogas afins. o terrorismo e os definidos
como crimes hediondos. por eles respondendo os mandantes,
os executores e os que.. podendo evl(,;-Ios. se omitirem;

XUV - constitui crime inatianç:avel e imprescrillvel a açâo
de grupos armados. civis ou mihtares. contra a ordem constitu
cional e o Estado Oemocrlllico;

XLV >- lle!"hu,:"a pena passará da pessoa do condenado,
podendo e obngaçao de reparar o dano e a decretaçâo do
perdimento de bens ser. nos termos da lei. estendidas aos suces·
sores e c:ontra eles executadas. ate o limite do valor do patnmolllo
transfendo;
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XLVI - a lei regulara a individualização da pena e adotara.
entre outras, as seguintes:

a) privaçao ou restrição da liberdade,
b) perda de bens;
c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensao ou mterdição de direitos;

XLVII - não havera penas:

a) de morte. salvo em caso de guerra declarada, nos ter-
mo!> do art. 84, XIX;

b) de caraler perpeluo;

c) de trabàlhos forçados;
d) de banimento;
e) cruéis;

XLVIII - ~ pena sera cumprida em estabelecimentos dis·
tintos, de acordo com a nalureza do dehto, a Idade e o sexo
do apenado;

, XUX - e assegurado aos presos o respeito li integridade
llsica e moral;

L - as presidiarias serilo asseguradas condlçbes para que
possam permanecer com seus filhos duranl~ penedo de ama
mentaçao,

U - nenhum brasileiro sera elrtIadltado, salvo o natura·
lizado, em caso de cnme comum, praticado anles da naturali
zaçao, ou de comprovado envolvimento em trafiCO ihcito de
entorpecentes e drogas alins, na forma da lei,

UI ..:... não sera concedida eXlIadiçao de estrangeiro por
crime poliuco ou de 0plmão,

UII - ninguém sera processado nem !>enlenciado senão
pela autOridade competente,

LN - nlOguem sera privado da liberdade ou de seus bens
sem o devido processo legal;

LV - aos litigantes, em processo judiCial ou admlnislra
tivo, e aos acusados em geral sào aS!>egurados o contradltoria
e ampla defe~. com os meios e recursos a ela inerenles;

LVI - sao inadmissiveis, no processo, as provas obtidas'
por meios illcllOS,

LVII - ninguem sera considerado culpado ate o transito
em julgado de sentença penal condenatoria.

'LVlII - o civilmenle identificado não sera submetido a
identificação cnmmal. .salvo nas hipoleses preVistas em lei;

UX - sera admilida ação privada nos crimes de ação
pubhca, se eWl nao for tntentada no prazo legal.

lJ( -' alei so podera reslringlr a publicidade dos aios
processuais quando a defesa da intimidade ou o IOteresse SOCial
o exigirem;

LXI - mnguem sera preso senao em flagrante delito ou
por ordem escrita e fundamentada de autondade judlclana com
petenle. salvo nos casos de transgressão militar ou cnme propna
mente militar, delimdos em lei,

LXII - a pnsao de qualquer pessoa e o local onde se
encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente
e li família do preso ou ã pessoa por ele indicada;

LXIII - o preso sera mformado de seus direitos. entre os
quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a asslS'
tencia da famwa e de advogado;

lJ(JV - o preso tem direito li idenuficaçao dos respOl\
Mveis por sua prisao ou por seLI mterrogalorio poliCiai,

LXV - a prisão ilegal sera Imedl/ltamente relaxada pela
autoridade jUdiCiana;

LXVI - ninguem sera levado li pnsão ou nela mantido,
quando a lei admillr li liberdade provlsoria. com ou sem fiança,

L.XVII·· - não haverá prisão civil por diVida. salvo a do re!>
ponsavel pelo inadimplemento voluntario e inescusavel de obra·
gação allmenticla e a do deposita riO infiel,

LXVIII - C'onceder-se-a habeas-corpus sempre que ai·
guém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violencia ou ccaçao
em sua liberdade de Iocomoçao, por ilegahdade ou abuso de
poder,

LXIX - conceder-se-a mandado de segurança para prote
ger direito liquido e certo, nao amparado por habea!>-corpus
ou habeas-data, quando o responsàvel pela ilegalidade ou abuso
de poder for autoridade publicq ou agente de pessoa jundica
no exercicio de atribuições do Poder Publico;

LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impe
trado por:

a) parudo polllico com representação no Congresso Na
cional;

b) organização sindical, entidade de classe ou associação
legalmente constituida e em funCionamento ha pelo menos um
ano, em defesa dos mteresses de seus membros ou associados,

LXXI - concedel-se-a mandado de injunção sempre que
a falta de norma regulamentadora torne Inviável o exerclcio dos
direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes
li naCionalidade, ã soberania e a cidadania;

LXXII - conceder-se-á habeas-data.

a). para assegurar o conheCimento de informações relati-
vas a pessoa .mpetrante. constllnles de reglsllos ou bdOl'o~

de dados de ,udades governllmentals ou de carater publico;

b) pllrlla rellficaçilo de dados. quando nao se prehld faze
lo por processo sigiloso, JudiCial ou lldmlnistrallvo,

LXXIII - qualquer C'ldlldao e parte leglloma para propor
ação popular que vise a anular ato leSIVO llO patrimóOIo pubhco

ou de enudade de que o Estlldo pllrliClpe. iI moralidade admlnis·
l1ãUlla. ao meIO amblenle e ao patrimPnlO histonco e cultural,
ficando o autor, salvo comprovada mao-fe.lSento de cuslasJudl
ClaIs e do ónus da sucumbência,

LXX1\' - o Estado prestara assistência juradlca inlegral e
gratuita aos que comprovarem insufiCiência de recursos,

LXXV - o Estado indenizara o condenado por erro judl
ciano. aS!>lm como o que ficar preso alem do tempo fIXado
na !>entença,

l..XJo.'V1 - sào gratuitos para os reconheCidamente pobres,
fia forma da lei

a) o registro Civil de na!oClffiento;
b) a ceJtidao de obito;

LXXVIJ - são gratuitas as ações de habeas-corpus e ha
beas-ddla. e. na forma da lei, os atos neeessarios ao exerclCio
da cidadama

§ )' As normas definidoras dos direitos e garantias funda·
melllalS têm aplicação imediata

. ~ 2' Os direitos e garantias expressos nesta Consululçào
nao excluem outros decorrentes do regime e dos prinClplos
por ela aáOtados. ou dos tratados internacionaiS em que a Repu
l>IlCa FederalJva do Brasil seja parte

Capitulo U

DOS DIREITOS SOCIAIS

Art. 7· São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, alem
de outros que visem iI melhona de sua condIÇão social:

I - relação de emprego protegida contra despedida arbi
traria ou sem JUsta causa, nos termos de lei complementar,
que prevera indenização compensatória, dentre outros direitos;

I - seguro-desemprego, em caso de desemprego invo
U\tário;

11 - fundo de garantia do tempo de IeMÇO,

IV - MIaria mínimo. IixIldo em lei. nacionelmente unifica
do, capm de atender a suas necessidades viLaIS bilslClls e bs
de IU& familia com moradia. ahmenLaçllO, educeçao. saude.
Jazer. vestullrio, higiene, transporte e previdência social, com
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~s periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, lendo
sua vinculação para qualquer fim;

V - piso 5lI1arial proporcional li extenSÃo e li comple
xidade do trllblllho;

VI - irredutibilidade do SlIIario, salvo o disposto em con·
venção ou acordo coletivo;

W - garantia de 5ll1lirio, nunca inferior ao mlnimo, para
05 que percebem remuneração variável:

WI - décimo terceiro SllÜlrio com base na remuneração
integral ou no valor da aposentadoria;

IX - remuneração do trllblllho notumo superior 11 do diur-
no;

x - proteção do salário na forma da lei, constituindo cri
me SUlI retenção dolosa;

XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada
da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão
da empre5ll. conforme definido em lei;

XII - salário-fllmÍlia para os seus dependentes;

XIII - dlij"ação do trabalho normal não superior a oito
horas diárias e qUllrenta e quatro semanais, facultada a compen
5lIção de- horários e a redução da jornada, mediante acordo
ou convenção coletiva de trabalho;

'IJV - jomada de seis horas para :0 ~abalho realizado em
turnos ininlerrupCos de reYel.lllTlento. uivo negocillçio coletJvll'

• XV - repouso Jemanal remuneroclo, preferencialmer
~domingos;

XVI - remuneraç60 do serviço extraordilllirio superior. no
miI1imo,~cinquenta por cento. do normal;

XVII - gozo de ferias anUllis remuneradas com. pelo me
. 1105, um terço a mais do que o SlIIario normal;

. XWI - licença li gestante, sem prejulZO do emprego e
do ilIIário. com a duração de cento e vinte dias:

XIX - Iicença-patemidade. nos lermos (I)(ados em lei;

XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, me-
diante incentivos es~ificos, nos termos da lei; •

XXJ - aviso previo proporcional ao tempo de serviço. sen
do no mlnimo de trinta dias, nos termos da lei,

XXJI - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio
de normas de saude. higiene e segurança,

XXJII - adicional de remun'!ração para as atiVidades peno
sas, insalubres ou pengosas, na forma da lei,

XXN - aposentadoria;

XXV - assisténclll gratuita aos filbos e dependentes desde
o naSCimento ate seis anos de Idade em creches e pre-escolas,

XXVI - reconhecimento das convenções e acordos cole·
tivos de trabalho;

XXVII - proteção em face da automaçao, na forma da
lei;

XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho. a cargo do
empregador. sem excluir a indenlzaçao a que este esta obrigado,
quando Incorrer em dolo ou culpa;

XX(X - ação. quanto a credrtos resultantes das relaçóes
de trabalho, com prazo prescnciooal de

aI cinco anos para o trabalhador urbano, ale o limite de
doIS anos apos a exlinçao do contrato;

b) ate dois anos apos a extinção do contrato, para o traba
lhador rural:

XXX - proibição de diferença de salarios. de exerclcio
de funçóes e de critério de admissão por motivo de.sexo. idade,
cor ou estado civil;

XXXI - proibição de qualquer dISCriminação no tocante
11 salaria e critenos de admissão do trabalhador portador de
deficléncia;

XXXII - proibição de distinção entre trabalho manual. tec
nico e intelectual ou entre os profisslOl1alS respectivos;

XXXIII - proibição de trabalho notumo. pengoso ou insa
lubre aos menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores
de quatorze anos. salvo na condiçáo de aprendIZ.

XXXIV - igualdade de dlleltos entrê o trabalhador com
Vinculo empregalJCio permanente e o trabalhador avulso.

Paragrafo unimo Sào assegurados acategoria dos traba
lhadores domestlcos os direitos previstos nos inCISOS IV. VI, VIII,
XV, XVII. XVIII. XIX. XXI e XXJV, bem como a sua integração
a previdéncia social.

..... -- •••.•........ , .... __ ..•...••.•.....

Titulo VI

DA 1RJBUTAÇÃO E DO ORÇAME/"fTO

. ••••••••• -••C'"ap~~I~ j,' • • • • • • • • • • • • • •

DAS FINANÇAS POBUCAS

$eçoioU
Dos OrÇlImenttM

Art. 165. ~is de inicllltJva do Poder Executivo estabelecerão:
... - - _.•..••.... -_ ..•.......••

~ 5' A lei orçllmentana lInual compreendera.

I - o orçamento fil>ClIl referente aos Poderes da.•Lfnlllo,
RUS fundos. org1lO5 e enbdades da administração direta e indlre·
IA, IIlCI\jsrve fundaçóes lllstitwdas e mantidas pelo Poder Pubhco,

I - o orçamento de investimento das empresas em que
li t1n&bo. direta OU indiretamente, detenha 11 rrIlliollll do capital
socllll com dJrellD a valO,

UI - o orçamento da segundadf' SOCial. abrangendo todas
as enlldades e orgllOs 11 ela Vinculados. da admllllstrdçao dlrelll
ou .ndlreta. bem como os fundos e funda~oes instituldos e manti
dos pelo Poder Publico.

.... -- _- __ _ .

PROJETO DE LEI N' 520, DE 1991
(Do SI. Carlos Alberto Campista)

Altera o art. 73, caput, da Consoli
dação das Leis do Trabalho, dispondo
sobre a remuneração do trabalho notur
no.

(Apense-se ao Projeto de Lei n' 1.178,
de 1988.)

O Congresso Nacional~ecreta:

Art. l' O art. 73, ~put, da Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo

Decreto-Lei n· 5.452, de l' de maio de 1943,
passa a ter a seguinte redação:

"Art. 73. Salvo nos casos de reveza
mento semanal ou quinzenal, o trabalho
noturno terá remuneração superior à do
diurno e, para es~e efeito, sua remune
ração terá um acréscimo de 50% (cin
qüenta por cento), pelo menos, sobre
a hora diurna."

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

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

Justificação

É mais que sabido que o trabalho noturno
é mais penoso do que o diurno. Responsável
por um desgaste físico astronômico, não raro
responde por profundos e irrecuperáveis de
sequilíbrios psíquicos para os trabalhadores.

Propõe-se, em decorrência, que seja ele
remunerado em percentual equivalente ao
trabalho extraordinário, outro causador de
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inúmeras doenças do trabalho. O legislador
constituinte teve a sensibilidade necessária
para reconhecer ao trabalhador, nesses casos,
uma remuneração maior do que a hora nor
mal. Daí por que a nossa Carta Magna prevê,
no inciso IX do seu art. 7·, "remuneração
do trabalho noturno superior à do diruno".

Ademais, reiterada jurisprudência do nos
so judiciário trabalhista, especialmente do
Tribunal Superior do Trabalho, já vem coh
cedendo aos trabalhadores, através de dissí
dios coletivos, o dir~ito de ganhar pela hora
noturna 50% (cinqüenta por cento) a mais
do que percebem pelo trabalho diurno.

Cabe-nos, como legisladores, simplesmen
te formalizar o entendimento unânime das
mais altas Cortes Trabalhistas deste País, cor
rigindo, do mesmo modo, uma grande e grave
injustiça contra o pobre assalariado.

Sala das Sessões, 9 de abril de 1991. Depu
tado Carlos Alberto Campista.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPúBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

....................."TiTüio·ii·········· .
Dos Direitos e Garantias

Fundamentais
..........................................................

CAPÍTULO II
Dos Direitos Sociais

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

IX - remuneração do trabalho noturno
superior à do diurno;

DECRETO-LEI N· 5.452,
DE 1. DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das leis do Tra-
balho

······················iiTüi::.õ·ii·····················
Das Normas Gerais de Tutela

Do Trabalho

CAPÍTULO II
Da DuraÇllo do Trabalho

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I ••.

SEÇÃO IV
Do Trabalho Noturno

Art. 73. Salvo nos casos dI', revezamento
semanal ou quinzenal, o trabalho noturno te
rá remuneração superior à do diurno e, para
esse efeito, sua remuneração terá um acrés
cimo de 20% (vinte por cento), pelo menos,
sobre a hora diurna.

PROJETO DE LEI N. 524, DE 1991
(Do Sr. Rubens Bueno)

Autoriza a conversão dos cruzados no
vos retidos no Banco Central para o paga
mento de tributos municipais.

(Apense-se ao Projeto de Lei n. 10,
de 1991.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1. Fica autorizada a conversão em

cruzeiros dos cruzados novos retidos no Ban
co Central do Brasil quando o resultado da
conversão se destinar ao pagamento de tribu
tos municipais e quaisquer outras dívidas jun
to às prefeituras municipais.

Art. 2. O Poder Executivo regulamenta
rá esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 3· Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

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

Justificação

A liberação de cruzados novos para o paga
mento de tributos devidos aos municípios é
uma reivindicação da Carta de Salvador, re
sultante do 10. Encontro da Frente Nacional
de Prefeitos, realizàdo nessa cidade em 22
de fevereiro de 1991.

A difícil situação econômica do País exige
um posicionamento firme contra os efeitos
da recessão. Um dos principais instnpentos
que podem ser utilizados para o soerguimen
to da economia é a reativação de obras públi
cas a cargo das prefeituras municipais, obras
essas de cunho eminentemente social. Foi as
sim durante a Grande Depressão, nos Esta
dos Unidos, e pode ser assim também em
nosso País.

As prefeituras municipais têm uma respon
sabilidade enorme do ponto de vista de ser
a esfera de poder mais próxima e mais ligada
ao atendimento dos anseios e das necessi
dades sociáis básicas dás comunidades locais.

Por isso, cumpre fortalecer as prefeituras
municipais nesse período de crise. E uma das
maneiras de fortalecer os municípiOS é justa
mente a abertura dessa possibilidade de se
liberar os cruzados novos de contribuintes
com dívidas em atraso junto às prefeituras.
Temós o exemplo do que ocorreu logo após
a retenção dos cruzados novos: a abertura
temporária para a conversão desses cruzados
em cruzeiros, que se destinavam ao paga
mento de tributos, acarretou até uma corrida
para o pagamento de impostos.

Diante do exposto, julgamos que a nossa
iniciativa me'iecerá uma pronta acolhida no
âmbito desta Casa e do Senado Federal.

Sala das Sessões, 3 de abril de 1991. 
Deputado Rubens Bueno.

PROJETO DE LEI N' 526, DE 1991
(Do Sr. Costa Ferreira)

Dispõe sobre a falta ao trabalho em
dia de prova escolar, acrescentando inci·
so ao art. 473 da Consolidação das Leis
do Trabalho.

(Apense-se ao Projeto de Lei n· 4.481,
de 1989.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1. O art. 473 da Consolidação das

Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
n. 5.452, de 1. de maio de 1943, passa a viger
acrescido do seguinte inciso VII:

"Art. 473 .
VII-sendo estudante, no dia em que ti

ver de prestar provas ou exames escolares."

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

Art 3. Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

Dispõe o art. 473 da Consolidação das Leis
do Trabalho, sobre os casos em que o empre
gado pode faltar ao serviço sem sofrer qual
quer prejuízo salarial, como nas hipóteses'de
luto, casamento e cumprimento de determi
nados deveres.

Pois bem, nesse elenco de casos que justifi
cam a ausência do trabalhador, houve, a nos
so ver, uma omissão por parte do legislador.
É o caso do empregado estudante, que perio
dicamente tem de prestar provas ou exames
escolares, não podendo, portanto, compare·
cer ao serviço.

Temos para nós que essa hipótese também
deve ser contemplada pela legislação traba
lhista, e que configurará, sem dúvida, um
estímulo ao empregado que estuda.

É esse o anelo desta proposição que, espe
ramos, há de merecer acolhimento.

Sala das Sessões, 3 de abril de 1991. Depu
tadoCosta Ferreira

LEGISLAÇÃO 'CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÓES PERMANENTES

DECRETO-LEI N.5.452
DE 1. DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho

TÍTULO IV
Do Contrato Individual do Trabalho

.................. 'CAPtrULO'iv···'··· .
Da Suspensão e da Interrupção

Art. 473. O empregado poderá deixar de
comparecer ao serviço sem p~ejuízo do salá
rio:

I - até 2 (dois) dias con~cutivos em caso
de falecimênto do cônjuge, 'Í1Scedente, des
cendente, ~n:r:ão ou pessoa que, declarada
em sua Carteira Profissional, viva sob sua
dependência econômica;

II - até 3 (três) dias, consecutivos, em vir
tude de casamento;

III - por dia, em caso de nascimento de
filho, no deGorrer da primeira semana;

I?? por 1 (um) dia, em cada 12 (doze) me
ses de trabalho, em caso de doação voluntária
de sangue devidamente comprovada,

V-até 2 (dois) dias, consecutivos ou não,
para o fim de !ie alistar eleitor, nos termos
da lei respectiva;

VI - no período de tempo em que tiver
de cumprir as exigências do Serviço Militar
referidas na letra' "c" do art. 65 da Lei n·
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4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei do Serviço
Militar).

PROJETO DE LEI N9 535; DE 1991
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Dispõe sobre permissão a menor de 16
anos para dirigir automóvel.

(Apense-se ao Projeto de Lei n9 83,
de 1991).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O Código Nacional de Trânsito,

regido pela Lei n9 5.108 de 21 de setembro
~ 1966, acrescentará ao 70 nos seguintes ter
mos:

"Maior de 16 anos, portador de Título
Eleitoral, poderá se habilitar junto ao
DETRAN (Departamento Nacional de
Trânsito), cumprindo demais exigências
cabíveis para dirigir automóvel".

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

Art. 39 Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação
A atual Constituição conferiu direitos polí

ticos ao jovem maior de 16 anos, conforme
inciso 11 do § 19 do art. 14, outorgando-lhe
capacitação democrática essencial e merece
dora ao assegurar discernimento e direito de
escolha, merecendo, por conseguinte autori
zação para conduzir veículos e igualar-se aos
demais adultos em conseguir, mediante pro
vas normativas, obter a Carteira Nacional de
Habilitação.

Amodernidade exige evolução nacional de
costumes e os jovens, presentes em todos os
ramos de atividades, merecem dirigir auto
móvel e habilitar-se para tanto, razão pela
qual formulamos o presente projeto e para
o mesmo pedimos atenção e voto dos nossos
colegas.

Sala das Sessões 3 de abril de 1991. José
Carlos Coutinho.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

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

TÍTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPITULO IV
Dos Direitos Políticos

Art. 14. A soberania popular será exer
cida pelo sufrágio universal e pelo voto direto
e secreto, com valor igual para todos, e, nos
termos da lei, mediante:

§ 19 O alistamento eleitoral e o voto são:
I - obrigatórios para os maiores de dezoi-

to anos;
11 - facultativos para:
a) os analfabetos;
b) os maiores de setenta anos;
c) os maiores de dezesseis e menores de

dezoito anos.

LEI N9 5.108,
DE 21 DE SETEMBRO de 1966

Institui o Código Nacional de Trânsito.

CAPÍTULO IX
Dos Condutores de Veículos

Art. 76. A habilitação para conduzir veí·
culo automotQr apurar-se-á através da reali·
zação dos exames prescritos pelo Conselho Na
cional de Trânsito, requerida pelo candidato
que tenha completado dezoito anos de idade
à autoridade de trânsito de qualquer Unidade
da Federação, mediante a apresentação da
prova de identidade expressamente reconhe·
cida pela legislação federal.

Art. 76, caput, com redação dada pela
Lei n9 6.731, de
4-12-1979.

Parágrafo único. O reconhecimento da
habilitação para conduzir, originária de outro
país, estará subordinada às condições estabe
lecidas em acordos internacionais ratificados
pelo Brasil e, na inexistência destes, na forma
estipulada pelo Conselho Nacional de Trân
sito.

PROJETO DE LEI N9 574, DE 1991

(Do Sr. Matheus Iensen)

Dispõe sobre a realização de exames
oftalmológicos nos alunos dos estabele
cimentos de ensino.

(Apense-se ao Projeto de Lei n9 1.187,
de 1988.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Nos estabelecimentos de ensino

de 19 grau os alunos deverão, obrigatoria
mente, ser submetidos a exames oftalmoló
gicos anuais.

Art. 29 O Poder Executivo, ouvidos os
Ministérios da Educação e da Saúde, regula
mentará esta lei no prazo de 60 (sessenta)
dias, dispondo, inclusive, sobre convênios
que poderão ser celebrados entre entidades
públicas e privadas para a realização dos exa
mes de que trata o artigo anterior.

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

Art. 49 Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

Conceituados oftalmologistas vêm, reitera
damente, alertando as autoridades públicas
para o fato de que é preciso que as moléstias
oculares sejam prevenidas desde a infância,
a fim de se evitar que aumente como vem
acontecendo, o número de pessoas adultas
com as mais variadas deficiências visuais.

Em verdade, é notório que uma quanti
dade apreciável de moléstias dos olhos, quan
do tratadas precocemente com a terapia ade
quada, são plenamente curáveis, evitando a
perda parcial ou total da visão.

Por esse motivo, preconizamos, nesta pro
posição que são obrigatórios os exames oftal
mológicos nos alunos dos estabelecimentos
de ensino de 19 grau, os quais deverão ser
realizados anualmente.

A medida, temos convicção, evitará que
muitos jovens venham a sofrer de graves en
fermidades oculares, motivo que po si s6,
justifica amplamente a providência alvitrada.

Sala das Sessões, 4 de abril de 1991.
Deputado Matheus Iensen.

PROJETO DE LEI N~ 588, DE 1991
(Do Poder Executivo)

MENSAI1EM N' 142/91

Disciplind .ü tI'ansaçi;,o nas causas de intêre'Zs~ ,ja Uni~o,

suas autarquias, fundações e empresas ~úbl i.ca~ federais;

dispõe sobr~ a inter\'~ncj,·) ::Ia Uni:io Feder,11 ':las cau.sas E'm

que figurarem cor:.·" autores ou réus entes da a.:hninistracão

i1"direta; regula. C':l ;!lgar..ilntos devido.,; pela Fazendd púb1i

ca, em virtude d~ ~en'tença judiciária; revoga a Lei n9

6.B25,. de 22 de so?telr.bt'o de 19BD, e dá outra.s providênr.das.

(ÀS COMISSOES DE CON3TITIJIÇJl.o E JUSTICA E DE REDAÇÃO; E DE

FINANCAS E TRIBllTACÃO)

o CONGRESSO NACIOXAL dccrela:

Ar! l0 Os representantes judiciais .da União Federa', suas autarquias.
fu~dações e empresas públicas federaiS poderão transIgir para terminar o liti~io. nas C".1US35,.

salvo as de natureza h~cal e as relatlYil5 ao patrimomo ImobilIário da t..:'nião. de \--alor Igualou
interior a CrS 80.000.00 (oitenta mil cruzeiros), em que mlere~<>ad<J!, essas entidades na
qualid~dc de aUtoras, rés, assistentes ou opoentes, nas condições estabelecidas pelo Poder
Executivo.

11° Ouando O valor da causa for superior ao limite previsto neste artigo. a
transação, sob pena de nulidade, somente seriÍ possivel com a previa e expre!\Sa aUlonznçflo das
autoridades que VIerem a St'r dcsign::uJa5 em decrew. .

§ 20 Qualquer transação somente poder' ser homologada após a
manirestaç~o do Minist6.rio Público. .

, Art.20 A União poderá intervir naS CUU!klS em que figurarem.. como autoras
tcUd~~~~ autarquias. as fundações. as sociedades de ccononua mista e as empresas publicas

Art. 3° O valor rlXíJdo no arago }O será revisto, peri6dicarncAte. de acordo
comc:rilfrio estabelecidp em decreto.

Art. 4° Os pag<lmentos devido~ pela Fazenda Públicd. federal. estadual ou
municip~l e pelas autarquia!> e fumJJsôe.' r:'u.~h~.t.... far-se-ão. excluo;;jv~mente. na ordem
cronológlcil da o.prcscntilçao dos precatonos Judlel,mos c: a conta do respccuvo credIto.

Par~gr3ro único, É 3!i!legumdo o direito de preferência aos credores de
obrigação de natureza ;,Jlim~ntícia. obedecida, c:lUrc: elc~, u ordem cronulógica de apre~nlaçào
úos re~pc;:ctivo~ l'rCCiJllJl íu.s JuJíciál'lu~.
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EXCELENTtSSlM05 SENHORES MEJ,iiiROS DO CONGRES50 NAOONAL:

.-.llrJ!'

"l'POSIç1iO DE MOTllIOS NO 129,D!: 4 DE ABRIL l)E 1991.

.Do S~OR MINISTRO DÉ" ESTADO DA JUSTI'" •

cornpet~ncin dn Justiçn EI(,j~oral, l- n~ sncil·dadl'5 dl' t'conomiól mista o~

empresas IJtihlicas com pnrticipDç~O .nnjorilâria f(·dt·ral. bem assim os
õrgAos autônomos especinis p fundações criados por lei feder.l.

A reira do anigo 4· do anteprojelo visa a lOllplicilar <> _ido e <> aIclopce
do diJposto no ãrL 100. da Constituição que dispõe .obre OI papmeaws c\eVidoo pclll
Fazenda Federal. Estadual e Municipal. em vinude de senlença judici4riL

AssIm. I uansaç:lo judicial. que eovol.., I UniJp ou lO eniidado< .....
admInlstraçiô lndirera. enmo permitido na Lei nO 6.825. de 22 de setembro ele 11jfj(l. t ol>j""
ele discipli1\& mais adequau.. inclllSiv. com a eIelenninaçio.e1e ."Pf..........ié""" c:
Mirtls~rio Público, ao qual incumbi. como fiSCII.da lei. telar pela Ieplidade de qllMIIJlel

procedimentos dos agcnles publicos. . .

A presente proposição, que atende a judiciosas"""~"do liemür
Proeurador-Geral da Repúbliea. M de contribuir. cenamenle. para" adequada c\efeia dos

fnwr~sse.s da Unilo e das entidades integrantes da SU2 adnúnia:rapo indireta ao JilJU.:-.

Empedindo, de outrO lado. que eventuaiS desvios funcionais. DO encaminJunletJro *'
umações judiciais,....nham a causar prejuf70s ao Erário Público.

.Tenho a """'" de_. <uperior~~de·V_·EllcelellCiao
uexo anteprojeto ele lei. que disciplína a tranU(io nu C;Wt.:il5 de iD4de"C da Uniio. suas
aUlUqUias. fundações e empr.... pública< federais; dispóc"5obrc li iatetvcr>çjo da Uniào

Federal nas causas· em que figurarem como autores (XI réu, oc Cosel da administraçt.o

Indireta; regula és pagamentos· devidos pela Fazenda Feelero!. EctaduaI OIJ lWnicipal:
revoaa a Lei nO 6.825, de 22 de setembro <lc: 1980, e dá OUtraS provido!lItiao.

Art. 8! Revogad8s as di~posiçOes em contrário. esta Lei entrar'
em vicor n. data dE" .ua publicaçl1o.

• Cra.ma, em 22 de setembro de 1980; 159~ da Independéncia e lI2! da
~públi.a. _~

~
. F.c.-e:

~E.'!P - ....
l~r.bÜD Abi·Ad,el •

.r-

ti.. lCTmos do parágrafo 1° do artigo 64 da Comtituil;io Federal. 1eobo

a bonra de submeter à elevada delibe....ção de Voosas Exceléocias. aannpanbado ele
&posição de Motivos do Senhor MinislrO de Estado da Justiça. o anew Projeto de Lei

que "Disciplina a uamação nos ""usas de inte"''''' da União. suas au:arqulas. fvudaçOes
e'emprcW pl10blicas.federais; dispõe sobre a intervençjo da Unilo Federal UM CIU5aS em

que õgurarem como autores ou r~uS entes da ;administraÇio ~ta; rquIa •
pagamentos devidos pela Fazenda Pública. em v,onude de JeDleDÇa judicWio; ...... a
Lei nO 6.825. de 22 de setembro de 1980. e cf' ouuas providêDáas-.

aque, promulgada a Cana POllli.. de 19li8, ",nto .....doulri.. quarllO ..

Jurisprud!ncla, surgiram dúvidas em tomo da elegese desse diJpositivo COftOIÍludona!. QUé,
.parrmuitÔs. permItiria • em se tratando de cr~ditos de natur~ .Iimentfcla ••~ JneIIJIO •

eaeeuçio das respeetw:s decisOes judiciais contra a Fazenda Pública ..... a tlÓIItIIl:ia •

~ e e.peclrl,ea conslgnlçio de recursos pnra esse fim.

Trata·se, a toda • evid!ncia, de inlerprctaçAo que vai p:ml alem do

simplesmente do razolvcl. pois o que" em esstncia. determina a Constituiçâo. em seu artigo
100. em rclaç.1o • esSe tipo de cr~dilos ... cuja conc:eitua(4o tem sido ucsmedidamentc
ampliada ao sabor das preferências intcrprel3rivóls de cada exegcla • é que sejam

priorit.a.riamente liquidados, face aos de qualquer outra natureza,. tem impedir, no entanto,
que,~ se estabeleça a mesma e necessária ordenação cronológica, que se exi~c aos
demais. com vistas ao atendimento dos respectivo!. cr~orcs. pois nAo M:ria razoável lançar
seus titulares il disputas de prestígio, de ínOuência ou, at~ mesmo de esperteza, par3 premiar .
aqueles q~e. ludib'riando os que antes se habilitaram, conseguissem alBUn. "jeito· de receber

loco o q6"nto lhes fosse devido.
Art. 7~ A Unifto Federal poder' intervir nas cnusa. em que fiC"·

r.r~Jn. conlO aUlOrt'5 ou rlou~, os partido,,- políticos. e-:u:etundas .s de-

Pard&rafo unleo•. Quando o valor da causa ror auperlor ao limite
previsto no artigo, a transaçlo somente !lerá possível com a prEvia e
axprossa autorizaçio das autoridade, indieads pelo Poder Exeeutivo.

§ 1~ Os embargos infringpntes do julgado. instruidos, ou nlo. tom
dot'um~ntos novos, serlo deduzidos. perante' o mesmo Juizo. ~m peti..
ça.. (undamentndn, no prazo de 10 (de.) dia., contado. na (orma do art.
GOC do Código de Processo Civil.

i 2! Ouvido o embargado, no prazo de G (cinco! di••, serlo os au
tos conclusos an Juiz, que, dentro de 10 (dez) dias. os rejeitar' ou refor·
m.rd, a lentença.

I 3! Os enibarcos declaratórios serlo opostos em petic;lo; um .u..
di~nêia da parte contr'ria, na (orma dos arts. 484 e 4!'.5 do Códi&o de
Proc..,o Civil.

E.t.rH:lt'Cf' ntlm)., par. mll;cr tf'l.rl·
~.d~ do. (~icOJ no Tribun;2l ,.""d..,..' d~ R.·
CPrJO. " na Justiu J-'..druJ dI' PtiJD"ita
l"Uacia, • d~ outr.. "ro,,'dladn•

.0' PRESIDENTE DA RE~ÚDLICA. rato saber que o ConueSlo
Nacional decreta e eu sanciono '. seguinte Lei:

Ari. l! O art. 416, inciso. 11 e 111, do Código d. Proee..o Civil,
.10 .~ aplica" .entença proft"rida eontra a Unido nas. causas de valor

igualou inferior a 100 leeml Obr;gatõ.s Re.jusÚveis do Tesouro Nado
nal.

I I! O art. 475. incIso 111. do Código de Processo Civil. nfto 50

.plica à sentença pro[t·rida contra as autarquias federais Das CaU&a5 de
valor igualou inferior a 100 (cem) Obrigatõe. Reajustáveis do TesoUlO
Nacional.

S 2~ Nns desnpropriaçOes movidas pela União. suas autarquias e
empnsls públicas fedcr::tis ou por sociedades de economia mista.~
diante- delf',fta("Ao. sOJn( nte fica sujrit.a a ·recurso de ofieio • Sf'1ll"'bC'a
quP condt'nnr o dcsopropriante em Quantia superior. 30 Itrinta) vezes.
valor olertcido na inicial.

§ li! Nas enus.s referentes à nacionalidade. inclusive a rt'spediva
opç50, e à naturalizaçao. a sentença só fica sujeita ao duplo crau dloi'"
risdiçlo QURl1do nela se discutir matéria constitucional.

Art. 2! N'o ficam sujeitas ao recurso de oficio .s sentt'Df;Ds dl!'s·
lavorlÍ\'cis à Uni30 (' autarquias federais. Das reclamaç6ps trnbDlhistas
movidas contra essas entidades (Constituição. art. 110). de- '\"aJor ii:ual
ou inferior a 100 (cem) Obrii:nçOes lteDJustriveis ào Tte::,oUIU :.: ...ciünõll.

Art. 3~ Alem dns hipóteses previstas no art. 520 do Código d~

Processo Civil. nas causas em que a' Uniãi. entidades autárquicas ou
empre:;us públicas lpdE'rais forem intercssndas na tondiçlio dt" autaras..
rés. assistl'ntf's ou opoentes. a apt>laç.l1o Sl"r:i r~cl"bid~ unicam~ntt' 110

efeito de-volutivo. qu;mdo interposto dl' scntf:'nça QUP df+cidir quest(M-s
predominnntempnte de direito. com fundamento em súmula do Supremo
Tribunal Federnl ou do Tribunal Federal de Recursos.

Parágrafo unico. Sem prejuízo do disposto no art. 90. § 2!, da Lei
Complt'mentnr n~ 35, de 14 de março de 19;9. nos recursos interpost.os
nas causas de que trata este artigo nao haverá revisor.

Art, 4! pas sentenças proferidas pelos juizos fedprnis rm eaUSDS
de valor igualou inferior a 50 (cinqQenta) ObriguçOes Itcajustãveis do
Te!oouro Nadona!. em que intcrt'ssadas na condi(":lo de autort\$. ri-s, .s..
&istentcs Dl! opoentes a Unil1o, autarquias e empresas públicas federais
só se- admitirâo embarcos infringentes do julgado embargos de decl.r....
~o••

BnasOia,

Art. G! Para 01 efeitos desta Lei, o valor da c.u•• deterrnin.r·.....
, na rorma do Códi&o de Processo Civil. Na exeeuçlo d. divida ativa

da Unifto r das autarquias fed~r.i5, o valor da causa serâ o ·do crédrtõ
in,crito nos urmos da Ll'i, monetlrianu'nte atualizado e acrescido de'
multa e juros dt mor. e denutis tncar,os Irjitlis. na data da distribui
çlo.

Art. 5! Os represent.ntes -judiciais d. Unilo. suas autarquias e
empres•• public.s federais poderio transigir para te-rminar o litígio,
na. caUSIS, salvo as de natureza fiscal e as reftiUvas ao patrimônio
imobiliirio da Unilo, de vllor igualou inferior a 100 (ceml Obrigaça.s
n.ljustávil!'is do Tesouro Nacional, em Que interessadas essas entidades
n& qualidade de Butoras, rés, assistentes ou opoentes, mediante .s eon
'diçaes estabelecidas pelo Poder Executivo.

I ,HCnLACAO ·CnA!>A;' ANUA!>'" PILA COOJtIltNACAO

\--. pAS COH'tSDtt PtJtHANtNTtS

LEI N! &.825. DE 22 DE SETEMBRO DE 19&0

Art.·SO São nul3s. não produzindo qunisquer efeitos jurfdicm.. as transações
realizadas peJos representantes judiciais da União. ~Ua.1Iõ tlutarquias e empresas públicas
federais. c'm desacordo com as disposições da Lei nU 6.825, de 22 de setembro de 1980.

Ar!. 6° t revogada a Lei nO 6.825, de 22 de setembro de 1980.

Art.. 1" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçlo
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A propósito, nunca é demaís relembrar que e~sc! eSladt., de: l.1)l!tas
acontecia antes da Cana de 1934 e. ao que parece, o Constituinte de 1988jamní~ prttenl1tu
reimplanlá-lo no Pai,.

N65e s.entido • a.nalisando o anigo 100 da Constituição j4 JC maniCc5Wu
~m .a Consultoria Geral da República. em pronunciamento aprovado por Vossa
Exceltncia. (P~recer nO CS ~ 10. de 21 de maio de 1990), do qualtcrn pertinência transcrever
se O texto segui11lc:

~~ inicio. ca~ fem~~ar que o prcc-.nório - presente nas Constituições
bra..I1ClnlS deseJe 19.~ - e Instruf!lcmto tendente a ~ol ... er debltos puhlicos com
din~el~o. vis.to serem impr:nh<Jmvclf> os hem. pubhcus: entret.mlO, como na
repuhhca nao se faz ga...tn ~stmnh() a quanto tenha Sido prevjqo na lei
orçamen.wriu. óJnu.iJmt:'nlC' d;Joorauu (urrig.o Jt1S-JlI e paragra(m 5u a SV da
Con~titul,<Jn lIt: 19a.:,\). v~-~e o credor, pur fon;u de uma Impu"I'~O
rc:pu.bllcana, na conttn~encm de e:.pcr3r qu~ o tJebno em fiCU favor "~'1a
previSto na lei orçumcnt:m~ -- unde i1 soma lIe credltos que judici:dmeme ,to
reconheceu contr3 a FalC~\I;': Public~ resulte em um monI3nle fiXO, com(~
mantla a Con~lIIuiC;.Ut tani!!,,·· IM-§ 8"'), a titulo de hem genr o lJinhc:iõlJ
público. "

é"porta~to, à b~e do corolário d:1 proibição de despesa imprevista -

~:~id;de 19ar~:~~~gtododruifr::~~~~~: :~a ~~~I~~~ed~~~e ~;{~;~i~~ d~
Q'~dito contra o Er.:irio t'üblico, um preC"",:tóflO, que encerra o elC(jto valor do
~ll1ull1 ck>bêat:w:r. para que, na conlUrmldudc das regra!> de: elahora,.io das
leiS- OfçaEnenll.'íri~, seja ele prevl"to como dec;pesa fixa para o ell:ercfcio
seguinte. E, como juslO ,;rítérío de ~aw;faç-.io destes dchílOS, tinha optado o
constituinte, ate entáo. pela fegra prior in Icmpore.,,' 'paliar In jure - é dizer•.
assegura-se o pagamento pela rigum!l~ õn1cm de!-precedc!ncia na 3presenta~ào

dos precal6rios. com pos!ubilidade ele sequestro da quantia para satisfazer
a&hro preterido.

lIe~iaal~~~ã~~te~~ai~g:tad~~~P3~ciç~e~%Ub~tllin~a-n~ ~i
or~mentãria~. a ConstituiÇ'dO de 5 de outubro de lQgg abriu exceção ao
m~rio, até então ahMJluto, lia ordem de precedência na apresenl<lllão dos
precatórios, priofiwndo o pagamento dos créditos de natureza alimentícia
Clevídos pelas entidades de dlfeuo público.

-------- 00__._._._-----_.

exemplo, a IcllT.uJa tl,Jto, C3u..ao; tTêJhalhlst:.tli dCl:Orrentes do art. 110, da
Constituição 11 ""';Itla. Dc~tc modo. ndO se justifica mais a permanência em
vigor da alud. ~-ei.

Ademais, ao; al<:ílóas e.o;mhelccidali pela Lei nO 6.825, de 22 de
setembro de JQSU, \em sCf\1ndo como melu de fru~taçào do devido
proce'i50 JClllJ! a que Ci>lão sujeitas as c"udades de din:ico publico interno
lederaIS,lllli\. (tlm a 'iu"pCn:'li.l.D do art. 475,11 e'IU, do c.r.c, se formou
orienraç<..io :- é ,cena (,Ile ao arrerio da lei ~~, df:' plena e;tecuçào comra a
Fazenda, ainda na fatIe provlc,(tn:l. com flal:!ri.lnte suhversão da ordem
eSlabclecitl~nu 3rt. 100 d.:.t Comllluiçjo dól RepuhlH:a de 19HK

Oe!lte modo. urge se pU!'olooaem O~ Podr.:res Executivo e
Le~is,lativo Dura re~gu;t:darem o !'i'ótenm constitucional do Precatório.

Por outro lJdõ, ~bhre!'o"':u a ne~C':,sldacJc. enquanto não aprovada,
i no Conf'rcl,,\o r..';;cicm:lf. a carreira c1.., ,\umC"'.Jt.'IJ-Gc:ral da União, de se

municiar a Uni;in de mec;.tOl:.mo~ que pO"~lhllitem remeter ao crivo dos
~ TribllOais il.'i c:Ju!las em que' e~Ja, purvensuré!. seja sUt'umbeme. nço primeiroC de jurisdu;.io."

Finalmente, tendo em conta que. à faha de controle - O que ti,!; recentes

episódios de fraude na Prc\'idc:ncia Social colucaram em tri.o;te evidência - não Se pode

afirmnr, CD~ segurtlnça. tenh<1m sido Jegalmente rcaJi2;Jdas,'islo ê. de conforn'Jidade CDm as

regr.as diJ Lei na 6.K25/BO. toda~ a~ tr.JnsaçOel'l judiciai!-o que pu!oeram termo a litígios entre

particulares e a União, suas auti.Jrquia.1Ij e emprc!>:Js püh1iC"JS federais. o artigo 5° do
anteprojeto declara que são nulos de pleno direito aquelas tran~açoes que, embora

realizadas sob im'ocaçAo do aludido diploma legal, h<ljam desrespeitado as suas preserições.

Como õs atos nulos não geram direiíos. nem se encon!l'Jrn sob o pálio da

prescri~o, o t,exto proposto tem escopo eminentemente declaratório. a sinalizar que tais

ItOS, na forma e pelo processo adequado, seria desfeitos. sem prejuízo da responsabiJizaçã;

de quanto~ agentes públicos ou não, tenham se aeumpJiciado p3r.l lesar o ErMio PUblico.

Perrnito-me sugerir.. oulrossirn, seja ·requerida ao Congresso Nacional a

Ipredaçio do projeto em regime de urgência, nos termos do Irt. 64, § la, da Constituiç:lo
Fedem.

Aviso nO 222 • ALISO.

Aproveito a opartunidõ!de pa.... renovar a Vossa E:tcel!ncia. os protc!.tos

do meu mais PTorundoarespeito.---. .

~~
.-lAR ASGO~~~~~S~.:.> /

~injsUodaJusriça

Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a Mensagem. do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República.. acompanhada de Exposição de Motivos .'

do Senhor Ministro de Estado da Justi.;a. relativa a Projeto de Lei que' "Disciplina a .

transação nas causas de interesse da União, sua.~ autarquias. fundações c empresas

públ;l2S federais; dispõe sobre a intervençuo da União Federal nas causas em que

figurarem como autores ou réus entes da admimstr:lCjão indireta; regula os pagamentos
oeyidos pela Fazenda Púh1ica, em vinude de sentença judiciária; revoga a Lei nQ 6.825. de'

22 de setembro de 1980, e dá outras providencias".

Aproveito. oponunidade p3r~ renovar a Vossa ExceléncJ3 protestos

de elevada estima e consid~ração. _ ..

2"c-~~
C~BRA-
~. SeCTetário-Geral da ----..

c,..!!osidénci. da República

de 1991~"Em 11 de abr11

Excelendssimo Senhor Primeiro Secretário:

f,

i~I A Sua Exceléncia o Senhor
\ Depulado INOCÊNCIO OLIVEIRA

DD. Primeiro SecreLãrio da Càmara dos DepuradO!-
• BRASILl~·Pf.

510 do Scnho< Procurador-Geral da República as considerações
tranJcritu • seguir. com as quais Sua Excelência justifica a proposla dê revogação da citada

Lei li" 6.825/90 (EM nO ~ - POR):
"·1"-"

J
'Tara a concreç5.o dos seus fins a Lei 6,825. de 22 de setembro

de- 1980 esrabcJcccu.al~da"i variáveis de 100 ORTN's (na época indicc
oficial), para as remessas de ofício' e de SO ORTN's paro oS rccurs01

- Yi:ifüntános, 'em que i UniJo-Pedira'. o;tias auta~qui3s e emprc:çus públicas
fi~ra~scm nu poh;l i1""O ou pa....lvo, d;l reluo;úo procesl'ual, sacrificando.
as~am* () hencfu':l() 10\";"110 no arl. 475. JJ e JH. do CóLJ,gu de Proc~:S'to CIVil
em prol d~Mas enlltJoldc<, ::, no mesmo h.:mpo. tlOcramJo o erano com
execuÇóe!l mais r.lpIlLJ~.

TOlJa.. w.. () "1~lema atuolmcnte e..mt1l:!cddo pela Con"tituiç!io
da Repú.hlka dI: t9!-\X n;io jllStiflca mais O!\ fin~ ncm 05 'iucriliclos impostos
peJa Lei. CI~ LjllC. <tta;l!ml.·nte, ~y,iMcm 05 (Cinco) Tnbunai.. RC~lonais
J:ed~n.\I,s C()nlH ór~'~los d~ !ie':,"Undtl grau d..t JU~I\Ç(j l-etleral~ com
posslbll.,dadc de sercl'i'l cnadO'< qUolnro:'l outros forem neCC5!1iarios, além de
ter hti..·ldo uma rctluç:.:o dr.:..uc.l n<1 CUlmll.'t~ncl.J. d<1 JUMiça Fed~rÍ11. como

É ábvio, ih leitura do dispMíri,m - c atento. principalmente. a quanto'
redamam ex principj(K constitucionais da elaboraçáo dos orçamemos -, que a
lesuJv.a é icjta no que aiz Tl:$peÜO a OrDem cronoJoglca, ~!enrienao a
relevancia da prestaç-.1o de natureza alimentícia. Mas, claro, esta
ucepcionalidade não vai ao ponto de se tangenciar o prinCipIO republicano
eonstante já do ano ]0 da ConstilUi.;:ão. é. no campo prático. de impor a um
~te público que faça uma de!\pesa que, por náo ter sido r.revista. não teve
~rba para si destinada - elidindo-se, dessarte. a regra fád \ curíal, de que oi éGte público iÓ gau.a o quanto a lei orçamentária lhe permite. à conta de

"

,, ~evi5ão feliultante de uma notícia bJbit (precatorla) e temporànea ( la de
JUlho de ~ada 31:10. ano 100, § lU) do exat~ valor a ser pago ao credor.

iCmcJhante- raaoonio - absrruldo, infeJizmcnre. em cerro jul1::05
tI:J<)DOCfáticos - é incomornável. n"terminar ao ente público que pague
imediatamente tal ou qual uívida. em Vl5la de uma inrerpreraç<1o transversa ao
Stxto COJUitituc1onal. pcrmitina suhtralr do controle da lei o ga....to publico. ao
semp<J em que forç-.JTia os entes de direuó púhlico a Inventarem uma receita
~ópri.a par... t:tt eventualidade, já que sua despesa foi anteriormente fIXada à
yj,ta de Inform.u;:ÕC:s exatas.

Oe forma que. à luz do art. 100 d:t Con,lituic;ão atual. a ínvocaçla no
doII'Ifnio dos lIehitos púhlicos não e!lita na di~pensa de precatórios, mas na

~ poüibitidade de inob5ervar a ordem cronOlaglC'd da apre~entaçao.daqueles,
_~ut it impõe ,sejam priorizados os crêditos de natureza alimenucla".

Com id~ntiC3 pteoeupa\,lio proreror:z do Erário Público. embora sob

~f~ôeidiitintas. o ,Senhor Procurador-Geral da República pediu fosse revogada a Lei
.. 6.825. de 22 de selcmbro de 19RO. que, editada há mais de lO anos, num quadro de

tnediOJ' rendentl:s a ~~elerólr o julgamento dos feitos da competênda da Justiça Federal,

tornw-ie ullf3pao;sõ!da com ~ advento da Constituição d~ 1988, que. a par de rcdúzir

dr~dcamenre:.quc1a cumpclcncia. criou uS Trihunai.. Regionais ·Feder8i~. hoje em número
• dDCO (5) e, ao que. tudo indica. proximamente :.mpJiaetos, seguindo as necc~jdadesda
IUSllça da Uniáo. .
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o SR. PRESIDENTE (Amaury Müller) 
Passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE
Tem a palavra o Sr. Jair Bolsonaro.

o SR. JAIR BOLSONARO (PDC - iü.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
nobres colegas, não posso deixar de fazer um
breve pronunciamento sobre a passagem de
comando do Estado-Maior das Forças Arma
clase sobre a brutai e injusta prisão sofrida
pelo Tenente da reserva Antônio de Souza
Garcia, Presidente da Federação da Associa
ção de Militares da Reserva.

"Foi um ato nõrmal de exercício da autori
dade funcional do Presidente da República. "
Com essas palavras o Gen. Jonas de Morais
Correia Neto, então Comandante do Sudes
te, em São Paulo, sintetizou, em 17 de junho
de 1988, o que pensava sobre a demissão'
do Tenente Brigadeiro-da-Ar Paulo Roberto
Càmarinha, que, na véspera, havia criticado
os baixos salários dos militares.

Com éssa declaração, as portas do EMFA
se abriram ao insensível Gen. Jonas, pois jul
gava que seu futuro estaria garantido naquele
órgão. Para o então Ministro Pires.Gonçal
ves, niguém melhor que ele para o EMPA,
pois problemas salariais dos militares esta
riam fora da ordem do dia em seu Governo.

Mas, como o mundo não pára de girar,
os sonhos do Gen. Jonas de ter mordomias
após deixar o EMPA foram-se acabando. Pri
meiro, perdeu a vaga de observador na ONU,
com vencimentos de 17 inil dólares mensais.
O Brigadeiro Murilo, que viria para o EM
FA, por questões políticas acabou indo para
a ONU, já que o Presidente poderia ter pro
blemas com um militar "caroneado" para o
Ministério da Aeronáutica. Depois, perdeu
também a oportunidade de ir para o Superior
Tribunal Militar, já que neuhuma vaga natu
ralou artificialmente apareceu, oportunidade
em que ele e somente ele teria a isonomia
com os membros do Poder ):,egislativo, assim
como sua provável futura pensionista, em ní
veis atuais, perceberia 1 milhão e 400 mil
cruzeiros mensais, importância sete vezes
maior do que a que recebe uma viúva de
outro General de Exército qualquer.

Com um regulamento disciplinar na mão,
o Gen. Jonas podia até fazer seus suboroi
nados calar suas vozes, mas não os seus
ideais. .

No ano passado, não satisfeito, o Gen. Jo
nas puniu com seis dias de prisão o Capitão
de-Fragata Edson Lopes e ainda o transferiu
de Brasília para o Rio de Janeiro. A punição
para este oficial de Marinha estendeu-se en
tão por seis meses, pois impossibilitado de
transferir seus filhos do colégio, teve que se
contentar em ver a família uma vez por mês,
até o término do. ano letivo.

No entanto, o nosso bravo General, como
eu ia dif:endo, foi vendo o tempo passar e
notou que brevemente estaria na reserva co
mo outro militar qualquer, como a maioria
esmagadora dos militares, e; faltando apenas
9!:!inze dias para sua transferência para a re-

serva, após sofrer duras e verdadeiras críticas
de omissão em seu dever, resolveu sair de
sua confortável trincheira e enfrentar a reali
dade. Só que já era tarde. Conseguiu apenas,
como que furtivamente, entregar dois proje
tos de lei ao Presidente da República, que
agora tudo pode, até mesmo não enviar tais
projetos para o Congresso.

Esse súbito comportamento não merece
elogios, pois, como diz o velho ditado popu
lar: "Os omissos não se aposentam, tiram
férias". Nosso General, após tomar conheci
mento' pela imprensa de que o Presidente da
Famir Federação das Associações de Milita
res da Reserva e Pensionistas das Forças Ar
madas, Segundo Tenente Antônio de Souza
Garcia, publicara apenas algumas verdades
sobre o seu comportamento à frente do EM
FA, organizou e mandou um grupo de cinco
militares fazer campana na porta da casa do
Tenente Garcia.

Na sexta-feira, dia 18, às 16h15min, já com
um pé dentro de seu apartamento, o Tenente
Garcia foi imobilizado e coagido a entrar num
camburão da PE. Isso, Senhores, não foi uma
prisão disciplinar, foi um seqüestro, uma em
boscada, foi um ato covarde, bem ao estilo
do Gen. Jonas de Morais Correia Neto, que
em seu último dia de serviço na ativa voltou
ao que ele sempre foi, descontados os seus
quinze dias de "férias", quando resolveu falar
sobre os baixos vencimentos dos militares.

Sr. Presidente, a Lei n" 7.524, de. 17 de
julho de 1986, permite aos militares da reser
va manifestarem-se junto à imprensa sobre
qualquer assunto, exceto os de natureza mili
tar e de caráter sigiloso.

Com essa prisão, o primeiro a ser desres
peitado foi o Exm e Sr. Vice-Presidente da
República, Itamar Franco, autor desta lei e
a quem estou remetendo uma cópia deste
discurso.

O segundo foi o Poder Legislativo, que
votou e aprovou esta lei e do qual também
espero uma posição a respeito desse grave
episódio.

Finalizando, Sr. Presidente, solicito a to
dos os meus companheiros especial atenção
para o·fato de que o Poder Legislativo não
tem qualquer má vontade para com os milita
res e que o discurso proferido pelo Gen. Jo
nas de que existem grupos que querem deses
tabilizar as Forças Armadas reflete o que só
existe na cabeça de incompetentes e arbitrá
rios, que em seu imobilismo e omissão vivem
a ver chifres em cabeça de cavalo.

O Exército no dia de hoje conta com um
duplo prêmio: primeiro, a passagem para a
reserva de um recalcado que nada fez pelos
militares ou pelo Brasil, e segundo, o novo
chefe do EMFA, que, pelo seu semblante
e cursos que ostenta no peito, será certamen
te um defensor dos justos direitos dos homens
que compõem as Forças Armadas e de um
país melhor.

Brasil acima de tudo!

O SR. FERNANDO CARRION (PDS 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, há algum tempo
estivemos nesta tribuna e dissemos que o sis-

tema habitacional brasileiro não vem conse
guindo construir número de casas populares
idêntico ao das habitações feitas no final da
década de 70 e no início da de 80.

Recebi da Cooperativa de Agricultores de
Ibiraiaras e. recentemente, de um soldado
da Brigada Militar de Getúlio Vargas, cartas
em que diziam que era bom que se voltasse
a fazer casas populares, como eu mesmo fiz
quando dirigia a Cohab do Rio Grande do
Sul, porque agora estão fazendo maior núme
ro de casas para as pessoas que recebem aci
ma de quinze salários mínimos, aproxima
damente 250 mil cruzeiros, mais do que ganha
um cooperativado e um soldado.

Minha ponderação. feita desta tribuna. re
cebeu resposta do Presidente da Caixa Eco
nômica Federal, a quem de pronto agradeci
a distinção.

A imprensa do meu Estado, em matérias
publicadas nos jornais Zero Hora e Correio
do Povo edições de sexta-feira, dia 19 de abril,
deixou-me estarrecido, Sr. Presidente Amau
ry Müller, por quanto a verba para a constru
ção de casas populares, feitas aos milhões
no tempo do Ministro Mário David Andreaz
za. é oriunda do FGTS - Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço. Eis o que noticiam
essas matérias.

FALTAM TRILHÕES AO FGTS:
"A bancada dos trabalhadores no

Conselho Curador do Fundo de Garan
tia do Tempo de Serviço (FGTS) denun
ciou, com exclusividade à Agência Esta
do, que o Presidente da CEF ameaçou
acabar com o Conselho caso não cessas
sem pressões para apurar as irregulari
dades na administração do Fundo. Se
gundo os representantes dos Trabalha
dores, o Presidente da CEF revelou que
apenas o Estado de Goiás deve ao FGTS
cerca de Cr$ 300 bilhões eas dívidas
do setor público e privado com o Fundo
devem chegar à cifra de trilhões.

De acordo com os sindicalistas, a CEF
(Presidente) já indicou para a Secretaria
Executiva do Conselho Curador do
FGTS, sem consulta aos membros do
Conselho, um funcionário da CEF para
coibir o andamento das apurações."

o Fundo de Garantia é dinheiro do traba
lhador, dinheiro sagrado, com o qual se fize
ram milhões de casas populares neste País;
eu próprio fiz dezenas de milhares, quando
Diretor da Cohab do Rio Grande do Sul,
no Governo Amaral de Souza.

É necessário que se esclareçam as irregula;:
ridades na administração do Fundo de Garan
tia e o apontado favorecimento a alguns Esta
dos no recebimento de recursos do Fundo.
São graves as notícias que saíram nôs Jornais
Zero Horae Correio do Povo.

Quero dar aos companheiros apenas. uma
informação: a Caixa Econômica Federal está
fazendo hoje, aproximadamente, quatrocen
tas casas para quem ganha na faixa de um
a cinco salários mínimos na Capital do meu
Estado, Porto Alegre. Quando fui Diretor
da Cohab. construímos simultaneamente 12
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mil casas; hoje, apenas quatrocentas estão
sendo construídas. Em Passo Fundo, cidade
da qual fui Prefeito, construímos simultanea
mente 2.500 casas; hoje, somente duzentas
estão sendo construídas. Esses números mos
tram que algo deve estar errado.

O Fundo de Garantia é que sustenta a cons
trução de casas populares para os mais po
bres. Aqui advogo a causa dos moradores
da favela d'a Maré e da"s palafitas, dos miserá
veis que moravam nos mangues e tiveram
resolvida a sua situação através do Promorar.
Aquelas casas foram feitas para quem ganha
va até três salários mínimos, e o próprio De
putado Amaury Müller, que no momento
exerce a Presidência, conhece as casas da Co
hab que construímos na cidade de Passo Fun
do, onde S. Ex' teve consil:h:rável votação
na última eleição.

De acordo com a matéria do jornal "Zero
Hora", que peço seja transcrita nos Anais
da Casa, seis estados receberam acima do
previsto na Resolução n" 9 do Conselho, que
estabelece os critérios para a fixação dos per
centuais de recursos para cada Estado da Fe
deração. Entretanto, alguns Estados, como
o Acre, Rondônia e Rio Grande do Sul, rece
beram menos do que deveriam.

Como Deputado do Rio Grande do Sul,
tenho obrigação de-trazer a meus pares essa
'hotícia segundo a qual há Estados recebendo
menos do que deveriam. As dúvidas devem
ser esclarecidas. Solicito desta tribuna ao Sr.
Presidente da Caixa Econômica Federal, por
ter sido esta notícia publicada nos jornais
"Correio do Povo" e "Zero Hora", do dia
19 de abril, que esclareça essas denúncias.

Os recursos do Fundo de Garantia devem
ser destinados para a construção de. muitas
casas, e não apenas de 12 mil. Àquela época
se faziam 400 mil casas. para os miseráveis
e para aqueles que ganhavam de um a cinco
salários mínimos. Repito: as Cooperativas de
Ibiraiaras e' um soldado da Brigada Militar
de. Getúlio Vargas sempre indagam de mim
por que o maior número de casas é destinado
às pessoas que recebem acima de quinze salá
rios mínimos.

Peço ~<) Presidente da Caixa Econômica
Federal que esclareça isso, porque a notícia
é muito grave e está em dois jornais do País.
Peçoque se volte àquele tempo em que, com.
o dinheiro do trabalhador e com o Fundo
de, Garantia, eram construídas casas para os
miseráveis - chamo de miseráveis porque
estão morando em palafitas ou em alagados.
Muitos já tiveram a sua situação resolvida,
como a da favela da Maré, do Conjunto de
Guajuviras, Assis Brasil, Ipanema e outros.
mas'é necessária uma resposta pronta da Cai- '
xa Econômica Federal para que se P9ssa tran
qüilizar a população e o número- de casas
populares construídas seja maior.

MATÉRIA A QUE SE REFERE O
ORADOR:

, FALTAM TRILHÕES AO FGTS
Trabalhadores que fazem parte do conselho

do fundo denunciam várias irregularidades.
Há pressões para que nada venha a ser inves
tigado

A bancada dos trabalhadores no Conselho
Curador do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS) denunciou, com exclusi
vidade à Agência Estado, que o presidente
da Caixa Econômica Federal, Lafayete Cou
tinho, ameaçou acabar com o conselho caso
não cessasem pressões para apurar as irregu
laridades na administração do fundo. Segun
do os representantes dos trabalhadores, em
uma conversa realizada no dia 3 de abril,
na sede da CEF, em Brasília, Coutinho reve
lou que apenas o Estado de Goiás deve ao
FGTS cerca de Cr$ 300 bilhões e as dívidas
do setor público e privado com o fundo de
vem chegar a cifra dos trilhões.

A bancada dos trabalhadores é composta
por Arnaldo Gonçalves, da Confederação
Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos.
Força Sindical, Lourenço Ferreira do Prado,
da Confederação t-Iacional dos Trabalhado
res em Empresas de Crédito, e Douglas Ger
son Braga, da Central ÚnÍ'ca dos Trabalha
dores (CUT). De acordo com os sindicalistas,
Lafayete Coutinho já indicou para a secreta
ria-executiva do Conselho Curador do FGTS,
sem consulta aos membros do conselho, um
funcionário da CEF, para coibir o andamento
das apurações. Explicaram que o cargo de
secrtário-executivo é posto chave para os tra
balhos do conselho, pois define, entre outras
atribuições, a pauta' de reuniões e as priori
dades a serem seguidas..

Rio Grande - Uma das maiores preocu
pações do;; sindicalistas é com relação aos
critérios de renegociação das dívidas do setor
privado e público com o FGTS. Eles defen
dem a adoção de critérios rígidos de negocia
ções, pois se trata de dinheiro do trabalhador.
No documento elaborado pela bancada, que
serviu de 'base para o Deputado Luiz Gushi
ken (PT - SP) enviar requerimento à Minis
~ da Eçonomiar Zélia .Cardoso de Mello,
Yc>licitandõ iílformações sobre a administra
ção do FGTS, e apontado favorecimento a
alguns estados no recebimento de recursos
do fundo.

Pelo documento, os Estados de Alagoas,
Sergipe, Piauí, Amazonas, Mato Grosso e
Paraná receberam açima do previsto na Reso
lução n" 9 do conselho, que 'estabelece os
critérios para a fixação dos percentuais de
recursos para cada estado da federação. Mas
alguns estados como Acre, Amapá, Bahia,
Paraíba, Rondônia, Tocantins e Rio Grande
do Sul receberam menos do que deveriam.
A bancada informou que, apesar das dificul
dades que vem encontrando por parte da
CEF para apurar as irregularidades na admi
nistração do FGTS, não vai desistir enquanto
as dúvidas não forem esclarecidas. Para Gu
shiken, as irregularidades em torno do FGTS
podem se transformar em um escândalo igual
ou até maior do que o da Previdência Sociál.
(Elizabeth Lopes/AE)

FGTS - A representação dos trabalhado
res no conselho curador do FGTS denunciou
ontem que o presidente da CEF, Lafayete
Coutinho, ameaçou acabar com o conselho
se cessassem as pressões para apurar as irre
gularidades na administração do Fundo.

o SR. PRESIDENTE (Amaury Müller) 
Antes de passar a palavra ao próximo orador,
a Mesa gostaria de fazer uma sugestão ao
Deputado Fernando Carrion, que acabou de
ocupar a tribuna, no sentido de que enca
minhe um requerimento de informações so
bre essa situação calamitosa por que passa
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço,
aparentemente mal administado pela Caixa
Econômica Federal, até porque há uma
ameaça de interferência da Caixa Econômica
Federal no Conselho Curador, que é indicado
conforme a lei e não segundo a vontade do
presidente da CEF.

o SR. UBIRATAN AGUIAR (PMDB 
CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, queremos fazer o registro do pesar
de todos os cearenses. Sábado passado perde
mos o convívio de um companheiro dos mais
queridos, o ex-Deputado Furtado Leite. Du
rante oito legislaturas S. Ex' esteve conosco
- ora presidindo, com aprumo, a Comissão
Mistade Orçamento, ora dirigindo o Instituto'
de Previdência dos Congressistas, ora aqui
no plenário - sempre defendendo as causas
de interesse do nosso estado e da nossa re
gião.

Companheiro que militou em campos
opostos ao nosso, sempre manlleve um clima
da maior cordialidade, de união, principal
mente quando os interesses do nosso estado
estavam em jogo.

Conheci Furtado Lei'te peregrinando pelas
estradas da sua Santana do Cariri ou deman
dando ao norte do estado, em Santa Quitéria
e em Itapagé, onde mantinha, através de uma
fundação, trabalho do mais largo alcance no
campo social e na área de saúde. Hoje o seu
desaparecimento cala fundo na alma de todos
nós.

Registramos com saudade o falecimento
de Furtado Leite, que se soma ao de alguns
homens ilustres que o Ceará perdeu nos últi
mos anos. Começou com o desaparecimento
do eminente Senador Virgílio Távoiá e, re
centemente, veio o do ex-Senador e Ministro
César Cals. Fóram homens que deram sua
contribuição 'ao desenvolvimento do Estado
do Ceará. Furtado Leite, já cansado do traba
lho exaustivo que desenvolveu por mais de
trinta anos no Parlamento brasileiro; lançou
a candidatura de Antônio dos Santos, seu
genro e ex-Deputado Estadual, que durante
quatro ou cinco legislaturas militou na As
sembléia Legislativa do Estado. S. Ex' veio
sucedê-lo e hoje énosso companheiro nesta
Casa.

A Antônio dos Santos e à família de Furta
do Leite encaminhamos neste momento nos
sa saudftde e nossa dor. Nesta Casa fica regis
tro de todos os componentes da bancada cea
rense ante o desaparecimento do nosso com
panheiro Furtado Leite.

O SR. PRESIDENTE (Amaury Müller) 
A Mesa deseja associar-se à manifestação de
luto expressada pelo ilustre Deputado Ubira
tan Aguiar e transmite aos familiares do ex
Deputado Furtado Leite seu mais sentido pe
sar.
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Realmente Furtado Leite orgulhou e digni
ficou esta Casa durante oito legislaturas, ocu
pando postos de destaques, desde a Presi
dência da Comissão Mista de Orçamento até
a Presidência do Instituto da Previdência dos
Congressistas, sem contar sua valiosa e inesti
mável contribuição para o aprimoramento do
processo democrático, pelo qual tantos luta
ram e tantos tombaram.

À família de Furtado Leite, em especial
ao ilustre Deputado Antônio dos Santos, seu
genro, as mais sinc('ras e sentidas condolên
çias da Mesa da Câmara dos Deputados.

O SR. DEJANDIR DALPASQUALE
(PMDB - SC. Pronuncia o seguinte discur
so.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs, Deputados,
a cidadania pressupõe o exercício da cidada
nia. Não poderia ser diferente a busca do
processo democrático. notadamente se pon
derarmos que ao atual quadro poütico social
precedeu um regime militar de duas décadas
que aviltou as liberdades e ceifou muitas vidas
humanas.

Na busca dos direitos do cidadão e na luta
pela preservação das liberdades cabe papel
fundamental à imprensa, eis que esta é o veí
culo entre o cidadão e a sociedade organi
zada. As razões de ordem pública. ou mesmo
as particulares mas de interesse público, so
brepõem-se aos interesses individuais, mas
acima de qualquer condição está o direito
do cidadão de receber informações que asse
gurem a transparência da ação governamen-
tal. '

Hoje o poder público, representado pela
ação do Estado, está presente em todo o pro
cesso econômico e social. O Estado é pode
roso e quase tudo pode. O cidadão está sem
pre na dependência da ação governamental.

O elo entre o cidadão e o poder público
só se completa com a ação da imprensa, eis
que esta peja força da comunicação transmite
a notícia e faz chegar ao mais ~istante rincão
o fato e a versão do fato.

Neste contexto, desejo destacar a atuação
do trabalho desenvolvido pela Folha de S.
Paulo, que, a despeito da intransigência do
Governo Federal, tem trazido aos seus leito
res as notícias de modo a fazer da comuni
cação um efetivo instrumento do exercício
da cidadania.

Luta heróica, resistência homérica esta que
este jornal tem enfrentado no seu dia-a-dia.

A transparência da ação. goyernamental
tem sido comprometida pelo tratamento dis
pensado à "Folha". Ao invés de determinar
o esclarecimento das denúncias publicadas
pelo referido jornal, o poder público federal
tem preferido o caminho da intimida~ão.

A lei existe para o bem, não para o mal,
disse Ulysses Guimarães em pronunciamento
nesta Casa. Ora, no caso estão querendo usar
a lei para o mal. Precisamos protestar e reagir
para fazer valer a lei em busca do bem.

Evidente está que há nítida correlação en
tre a ação governamental contra o jornal Fo
lha de S. Paulo e as denúncias formuladas
de má aplicação de recursos públicos, Ausên-

cia de licitações públicas onde a lei exige con
corrência pública.

Faço desta tribuna um apelo ao Presidente
da República, aos seus homens de comuni
cação no sentido de que, honrando o exer
cício da própria profissão de jornalista exer
cida pelo Presidente Collor, seja dispensado
a este valoroso jornal tratramento condizente
com o princípio de liberdade inerente ao
exercício do jornalismo.

A grandeza econômica, o crescimento so
cial, a estabilidade da moeda, a segurança
da lei, o crescimento real do salário, preços
acessíveis aos consumidores e justos para os
produtores, a democracia, o desenvolvimen
to, o futuro da democracia, não tenhamos
dúvida, estão na dependência de uma im
prensa livre com acesso pleno às informações
e total transparência da ação governamental.

A Nação vive graves momentos econômi
cos. A atividade empresarial conflita com a
ação governamental. E neste contexto, preci
samos reconhecer, muitos grupos e segmen
tos econômicos lutam para manter privilé
gios.

Aos meios de comunicação, à imprensa ca
be a tarefa de informar o cidadão e fazer
chegar a todos dados fiéis que reflitam a reali
dade dos fatos.

Ontem comemorou 31 anos o valoroso jor
nal FCorreio Braziliense, que antes mesmo
de inaugurada a Capital circulou no Distrito
Federal. Não hesito em afirÍnar que Brasília
não seria Brasílià se rião existisse o Correio
Braziliense.

Ouso repetir que não existirá liberdade de
imprensa no Brasil se este brioso e valoroso
jornal Folha de S. Panlocontinuar a ser intimi
dado pela ação do Governo Federal.

Lutar é precisot Resistir é preciso!
Parabéns, profissionais da imprensa. Para

béns, Folha de S. Paulo. A história fará justiça
a esta luta em defesa daJiberdade, da demo
cracia, do exercício da cidadania.

O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB 
Se. Sem revisão do orador.) ...,.... SI. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, comemora-se
hoje o Dia da Terra, e o Brasil também come
mora os 491 anos de sua descoberta.

A água e a terra são os componentes essen
ciais para o, ciclo :vital dO,ser hum!lno. Essa,
terra é a mesJ;Ila que fp~de!imatada e oC,upada
desordenadajIlente. O ~v.1 dq Paísp~sspía

85% do seu chão c9berto por matas,densas,
e hoje elas cobrem somente 5 a 6%. A Irlesma
terra que produziu e produz alirrie,ntos para
os brasileiros está ajudando a alimeritar as
almas do mundo.

Queremos registrar, SI. Presidente, que a
terra está sendo empobrecida principalmente
pelo mau uso, pela erosão, pelo assoreamen
to dos rios e dos lagos. Ela está empobrecida,
assim como o homem que nela trabalha. No
momento em que se está a reivindicar uma
reforma agrária para assentar aqúeles que
querem trabalhar a terra, um número bem
maior de pessoas está abandonando a ativi
dade rural.

Este empobrecimento da terra e do homem
tem causado sérias conseqüências para a so
ciedade brasileira. Com a erosão e a falta
de adubação natural, perdemos, só n~ Sul
do Brasil, quinze centímetros de solos férteis
nos últimos 50 anos. Isto faz com que a natu
reza leve, se deixarmos hoje de preservá-Ia,
6 mil anos para recompor a atividade que
detinha há dois séculos.

Hoje, quando se comemora o Dia da Ter
ra, vemos que o homem que nela traBalha
terá que gastar muito mais em adubo, calcá
rio, insumos e trabalho para produzir menos
alimento, principalmente 'pela falta de uso
de recursos naturais.

Deixo este alerta à Casa. O Governo pre
cisa pensar que todos os investimentos são
úteis e necessários. Mas nada é tão impor
tante e útil quanto investir'na terra e na água,
elementos essenciais e exponenciais para o
ciclo vital do ser humáno"':'" aliás, o ser huma
no é o maior patrimônio qúé possuímos, quer
no Brasil, quer no mundo.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Neuto de
Conto, o Sr. Amaury Müller, § 29 do
artigo 18 do Regimento Interno, deixa
a cadeira da presidência que ocupada pe
lo Sr. Wilson Campos, § 29 do artigo 18
do Regimento Interno:

OSR. PRESIDENTE (Wilson Campos)
Concedo a palavra ao Sr. Romero Filho.

O SR. ROMERO FILHO (PMDB - PR:
Pronuncia o seguinte d'sc~rso.) - Sr. Presi
dente, Srs. Deputados, hoje comemora-se o
Dia da Terra. Necessáiio se faz aqui ressal
tarmos a importância desta data porque tudo
o que temos vem da terra, ela nos fornece
duas fontes important'es, sem as quais ne
nhum ser vivo sobreviveria: o alimento e a
água. Assim sendo, torná-se impresCindível
a sua preservação; e sobre' isto gostaria de
contar 'ahistária do nosso estado.

O Páranâ é um estado éompo'sto de povos
de diferentes origens, entre'os quais àlemães,
italianos, ucraniailOs, Japoneses,' e de brasi
leiros de diversos estados gaúchos, catarinen
ses, paulistas, mineiros e nordestinos - que
se instalaram nas diferentes regiões do estado
à procura de terras férteis, levando consigo
as mais variadas culturas e tradições que até
hoje permanecem vivas no coração' de cada
um de nós;

Avocação agrícola do nosso estado é mar
cada pelo trabalho e dedicação de um povo
capaz'derevolucionar o desenvolvimento de
tecnologias voltadas ao aumento da produção
agropecuária, destacando-se entre os' demais
estados da Federação como um dos primeiros
produtores de trigo, milho, feijão, soja, man
dioca, cevada, centeio; dentre outros. o

No entanto, é importante ressaltar quepa
ra ohegarmos ao estágio em que nos encon
tramos tivemos de sacrificar nosso meio am-

o biente. Iniciamos pelo desmatamento "indis
criminado na busca de aumentar nossas fron
teiras agrícolas, abrindo frentes nas quais,
após o desmate, entravam culturas como a
de café, milho, arroz e feijão; em' seguida,
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o uso da mecanização pesada rasgou nossos
solos, sem o cuidado de conservá-lo. Isto por
que até aqui não estávamos preparados para
enfrentar um problema ainda maior, que en
contraríamos mais adiante, ou seja, a respos
ta da natureza à agressão nela causada, em
prejuízo da nossa própria produção.

Este fenômeno chama-se erosão, causada
pelo desmatamento sem manejo adequado,
pela desproteção dos solos. A ação das chu
vas e dos ventos carreia para os rios a camada
mais fértil da terra, assoreando seus leitos
e abrindo soçorocas que em determinado~

pontos destruíram propriedades inteiras. E
elevada, soma de recursos gastos pelos gover
nos municipal, estadual e federal na conser
vação das estradas e na migração da popu
lação rural para as cidades, inchando os cen
tros urbanos. Tal custo treze vezes maior
do que aquele que temos ao manter a popu
lação no campo, onde ela vive e trabalha.

Além de tudo isto, o Paraná perdeu na
década de 70 mais de cem mil famílias, que
rumaram para o Centro-Oeste e Norte do
País à procura de novas terras e de uma vida
melhor.

Ciente do problema causado por toda esta
situação, o Paraná se mobilizou através da
Secretaria de Agricultura e suas empresas
vinculadas - destacando-se aqui a Emater
- Paraná a partir da década de 80-:voltadas
para a necessidade de um novo enfoque do
conceitd de desenvolvimento rural, que aca
bou por uma divisão técnica em se planejar
todas as ações de Governo na área rural, den
tro de Microbacias Hidrográficas, que nada
mais são do que uma àrea geográfica cortada
por um córrego, riacho ou rio e delimitada
pelos divisores de águas. Surgiu assim o pro
grama de manejo integrado da conservação
dos solos e das águas, no qual produtores
rurais, prefeitos municipais, governos de es
tado e Governo Federal, através de uma ação
conjunta e programada, encontrariam a solu
ção desta grande problemática, ou seja, a
preservação e recuperação do maior patri
mônio que Deus nos deu, que é o meio am
biente.

Ó Paraná possui hoje cem microbacias, tra
balhandoe recuperando uma área de mais
de três milhões de hectares, o que o torna
um exemplo para todo o País. Tanto isto é
real que assinamos convênio com o Banco
Mundial para atingirmos a meta 2.100 miCro
bacias até o ano de 1997. Mas temos certeza
de que atingiremos este objetivo bem antes
da data prevista, já que o programa hoje não
é mais só um programa de Governo, mas,
sim, um desejo da comunidade rural e dos
prefeitos de todo o estado.

Falo isto porque naquela época, quando
do início deste trabalho, era Prefeito de
Umuarama e como tal assumi de imediato
a responsabilidade de ser aquele um dos pri
meiros municípios a aderir a esta proposta,
colocando máquinas da prefeitura à dispo
sição da comunidade, visitando os produtores
e discutindo seus problemas. Em conjunto
com todos os órgãos do Governo do Estado
encontramos as soluções, com a participação

ativa da comunidade rural. Tanto assim que,
ao deixarmos o Governo Municipal, ficaram
instaladas e trabalhadas mais de onze micro
bacias.

No último dia 15 de abril tivemos a passa
gem do dia Nacional de Conservação de So
los, e acompanhei pela imprensa o lançamen
to, no Distrito Federal, pelo Exm" Gover
nador Joaquim Domingos Roriz, acompa
nhado do Ministro da Agricultura e do Secre
tário de Agricultura e Produção do DF, do
Programa de Microbacias Hidrográficas no
Núcleo Rural de Taquara. Isto nos tocou por
que todos nós queremos para nossos filhos
e para as futuras gerações um meio ambiente
digno de recebê-los, capaz de oferer-lhes ar
puro, água despoluída e abundância de ali
mentos.

O caminho é este. Parabéns, Governador
Roriz, por mais esta inciativa de tamanha
importância na vida dos brasilienses. Meus
parabéns a todos os agricultores do Distrito
Federal pelo apoio a esta ação.

Ao encerrar, Srs. Deputados, peço à Câ
mara e ao Senado Federal que envidem esfor
ços no sentido da aprovação de recursos para
1992 em favor desta causa tão importante
para a população de nosso País. E que outros
esta.dos possam sego .. este exemplo de·pre
servação e recupel nossos .ursos natu
rais.

o SR. HAGAÚS ARAÚJO (PMDB - TO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr's e Srs. Deputados, o Projeto da
Reconstrução Nacional lançado recentemen
te à discussão da sociedade brasileira, contém
'no seu bojo algumas distorções que precisam
ser sanadas, sob pena de perder a eficácia
do seu conjunto.

Refiro-me, especificamente, às discrimina
ções estabelecidas entre as áreas industrial
e agrícola. .

Enquanto para a indústria são previstas
isenções de IPI e ICMS, que visam à redução
dos Cl,lstos de investimentos, a agricultura,
ao contrário do que se esperava, não goza
de tais benefícios.

Em todos os países industrializados no cha
mado Primeiro Mundo, inclusive a Comu
nidade Econômica Européia, a agricultura é
subsidiada. Aqui acontece o contrário: é uma
atividade de alto risco e o caminho mais curto
para a insolvência. Um trator agrícola, de
pneus, chega a custar mais do que um auto
móvel de luxo. E o pior, preços irreais para
o produto resulam, -em um País com 8,5 mi
lhões de quilômetros quadrados e muita terra
fértil; na importação de carne, leite e cerais.

Implementar mudanças no setor industrial,
relegando a segundo plano o setor agrícola,
é implantar a instabilidade na economia como
um todo. Ao invés do desenvolvime,nto, pre
senciaremos, a curto prazo, a deteriorização
do quadro geral e o agravamento da crise,
com reflexos desastrosos na área social.

Sr. Presidnete, Sr'" e Srs. Deputados, en
quanto é montado todo um arcabouço de pro
teção ao setor industrial, quase nada é pro
posto no que tange à agricultura.

No conjunto articulado de ações, visando
desenvolvimento do setor agrícola, é neces
sário que, nos moldes como foi proposto no
"Projetão", para o setor industrial, seja con
cedida isenção de tributos na aquisição e má
quinas e equipamentos para redução também
dos custos dos investimentos agrícolas.

Com estas medidas pemite-se uma expres
siva redução de preços e o aumento da produ
ção, o que é importante para a retomada do
processo de modernização do setor e, conse
qüentemente, dos níveis de produtividade,
assim como para a redução da fome que en
vergonha o povo brasileiro.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PAULO PAIM(PT - RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs.
Deputados, gostaria, primeiro. de registrar
nos Anais desta Casa a passagem ontem, 21
de abril, do Dia Nacional dos Metalúrgicos,
categoria que tem sido uma das vanguardas
da luta da classe trabalhadora em todo o mun
do. Aqui, no Brasil, já foi considerada, em
outros tempos, como uma das mais bem re
muneradas. Hoje, como mostra o último cál
culo feito em São Paulo, o metalúrgico brasi
leiro, que já chegou a ganhar até três salários
mínimos - registre-se que o salário mínimo
perde a cada dia o seu poder aquisitivo, tanto
no Governo Sarney, que chegou a 80 dólares,
como hoje, quando está em torno de 60 dóla
res - recebe em São Paulo cerca de 50 mil
cruzeiros, que seria o patamar maior.

Sr. Presidente, uso também esse espaço
para dizer que tenho recebido diversos telefo"
nemas, e muitos deles desaforados, sobre um
projeto que apresentei nesta Casa, visando
a acabar com o seguro obrigatório para car
ros, que é uma grande picaretagem existente
no País, pois todos sabemos que, quando
acontece um acidente, não é o seguro obriga
tório que paga os prejuízos, mas sim o pro
prietário do veiculo ou o seguro paralelo. Em
meu projeto, acabo com o seguro obrigatório
para carros e estipulo uma quota para a Previ
dência, porque quem vai, na verdade, cuidar
do acidentado, mesmo de forma indireta, é
a Previdência. E digo as pessoas que me têm
ligado que vou continuar bngando para que
esse projeto seja.aprovado o mais rápido pos
síveL

Outro assunto, Sr. Presidente. Estou muito
preocupado com os .mutuários do Brasil, já
que, quando apreciamos aqui o Projeto de
Conversão à Medida Provisória n" 294, per
mitiu-se, contra o voto do PT - e registro
esse fato -que o Governo pudesse .aumentar
como bem entendesse as prestações da casa
própri~ . Muitos mutuários têm me ligado pa
ra dizer que sua prestação passou de 13 mil
para 70 mil cruzeiros, enquanto o seu salário
diminuiu devido ao arrocho salarial imposto
pelo Governo Collor. Conseqüentemente,
esses mutuários não poderão pagar sua casa
própria.

Vejo agora uma avalanche de pessoas qui
tar a dívida com o SFH de forma antecipada,
usando a possibilidade de pagar 50% do saldo
devedor ou quantia correspondente à soma
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das prestações a vencer. Ora, quem está fa
zendo isto é quem tem dinheiro. Eu até pode
ria fazer o mesmo, pois estou com o meu
Fundo de Garantia preso. Eu, que sou Depu
tado, poderia pagar até as prestações agora
aviltadas. Mas o assalariado de fato, aquele
que ganha pouco, vai continuar pagando es
sas prestações, porque não tem dinheiro para
quitar de forma antecipada o seu saldo, usan
do o FGTS.

Esta, Sr. Presidente, é mais uma injustiça
que se comete contra o assalariado.

Gostaria de concluir dizendo ao Deputado
Fernando Carrion, do PDS, que nós, com
a mesma preocupação registrada por S. Ex'
da tribuna - e muito bem registrada - con
vocamos para depor esta semana, na Comis
são de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, os membros do Conselho Curador,
bem como o Presidente da Caixa Econômica
Federal, para que explique tudo aquilo que
S. Ex' aqui muito bem denunciou.

Quero somar-me ao Deputado Fernando
Carrion na denúncia feita e convidá-lo para
estar amanhã, terça-feira, na quarta e quinta
feiras na Comissão de trabalho, de Adminis
tração e Serviço Público, a fim de participar
dos debates sobre a situação dos mutuários
brasileiros, a qual se estende desde as pró
prias Cohab. Aquela Comissão pretende esta
semana votar um projeto que estabelece o
salário mínimo e uma política salarial, contra
pondo-se ao vergonhoso projeto apresentado
pelo Governo.

O SR. LUIZ MOREIRA (PTB - BA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sr" e Srs. Deputados, o "Correio Brazi
liense" de sexta-feira, dia 19, publicou na
coluna de Ari Cunha uma nota com o seguin
te teor:

"Prostituição - um anúncio de ofere
cimento de mulheres - cita telefone e
anuncia que a oferecida é Secretária da
Câmara. O assunto não pode deixar de
merecer repúdio ou punição."

Há dias um Deputado pediu à Mesa da
Câmara que averiguasse notícia da revista
"Veja" que falava de tráfico de drogas no
Anexo IV. .

No particular da publicação da nota acima
referida, o oferecimento, certamente, de
massagista habilidosa no trato delicado de
seus movimentos manuais, por certo indolo
res, sensitivos, emotivos e acariciantes, pode
ria ser admissível, dentro de uma conceitua
ção de liberdade corpórea e sexual. Entre
tanto, procurar introduzir no seuCurriculum
o caso de Secretária da Câmara, com o fim
específico de diferenciá-Ia de tantas outras,
é procurar denegrir a imagem do corpo de
funcionárias desta Casa, onde a dedicação
ao trabalho e a proibidade no comportamen
to estão acima dessa conduta distorcida.

Não me considero puritano, nem moralis
ta, mas durante 37 anos de prática de medi
cina. principalmente da especialidade de to
co-ginecologia, fui confidente e, até certo
ponto, conselheiro das problemáticas da esfe
ra psico-sexual. Compreendo as frustrações

sentimentais, os comportamentos e desvios
sexuais e até a auto-repressão de instintos,
porém, mesclar estas atitudes com trabalho
funcional não me parece salutar, principal
mente quando este comportamento atinge
mães de família e esposas dedicadas, que fi
cam à mercê de críticas desairosas e ridículas.

O Regimento Interno, no seu art. 14, item
VIII, expressa o seu amparo em prol do res
guardo da Câmara no conceito perante a Na
ção.

A problemática deve ser investigada e cor
rigida, pois os dados foram fornecidos. Po
der-se-ia até imaginar inexperiência, ou má
fé, por parte de alguém que não pertencesse
ao quadro de funcionários da Câmara e qui
sesse habilitar-se com tal diferenciação.

Finalmente, Sr. Presidente, Sr's e Srs. De
putados, preservar a nossa moral e, até mes
mo, nosso amor próprio é um dever de todos.
Funcionários e Parlamentares representam o
Poder Legislativo, e a sua guarda deve ser
defendida acima de tudo e de todos.

O SR. OSVALDO BENDER(PDS - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
S!'" e Srs. Deputados, na sexta-feira da sema
na passada os jornais d todo o País noticia-
ram a assinaL de U111 d 'ento no Palácio
do Planalto, eve,,(c ")u com a pre-
sença do Governado. Le. .cJ Brizola, visan
do à duplicação da Avenida Brasil, no Rio
de Janeiro.

No dia anterior, quinta-feira, a bancada
do Rio Grande do Sul tinha uma reunião
marcada com o Governador eleito Alceu Co
lares. Naquela oportunidade, S. Ex' disse que
era matéria urgente a regulamentação do dis
positivo constitucional que prevê um percen
tual para ser aplicado nas regiões metropo
litanas. Manifestei-me dizendo a S. Ex' que
concordava com tal medida, já que ameni
zaria o sofrimento e as dificuldades do povo
que reside nas grandes cidades.

O que acontecerá, Sr. Presidente, se inves
tirmos mais recursos nas regiões metropo
litanas? As grandes cidades cada vez ficarão
mais cheias. Esses recursos vão fazer falta
para o interior. Venho pregando justamente
a descentralização das grandes regiões e a
interiorização habitacional, para que o povo
viva melhor e tenha o seu pedacinho de terra
numa pequena cidade. Venho pregando até
mesmo a descentralização das indústrias.

Surpreendeu-me, no entanto, a assinatura
do documento que libera recursos para inves
timentos no Rio de Janeiro. Srs. Parlamen
tares, o Governo Federal vai investir na du
plicação da Avenida Brasil, a fundo perdido,
50 milhões de dólares, vai conceder um em
préstimo de mais 50 milhões de dólares atra
vés do BNDES, e o Governo do Estado 
e sabemos que se trata de uma grande obra
para aquela metrópole - vai investir mais
60 milhões de dólares.

Não tenho nada contra a realização dessa
obra, que até reconheço ser importante e ur
gente, mas pergunto: e o interior?

Quando lutamos pela liberação de recursos
para a agricultura dos Estados do Rio Grande

do Sul, Santa Catarina e Paraná, lamenta
velmente o que conseguimos foram migalhas,
que frustram a expectativa de todos os agri
cultores, que as estão recebendo em seis pres
tações de apenas 20 mil cruzeiros por membro
de família.

Ouvi muitos Parlamentares se manifesta
rem hoje, data em que se comemora o Dia
Nacional da Terra, sobre a recuperação do
solo. A terra está sendo carregada pelas en
xurradas, pelas águas, está sendo levada para
o mar, e o nosso pequeno agricultor não tem
financiamento e, por isso, não pode produzir.

Pergunto-me o que é mais urgente: dupli
car a Avenida Brasil ou investir na agricul
tura, para que possamos produzir?

Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero di
zer que quanto mais investirmos nas grandes
cidades, tanto maior será a atração do povo
do interior pelas metrópoles. Serão 160 mi
lhões de dólares a gerar empregos, que, sem
dúvida, vão atrair muitas pessoas do interior,
as quais, depois, se tornarão faveladas, fazen
do parte do grande cinturão de miséria que
existe em torno dos grandes centros.

É preciso que as autoridades pensem no
interior e descentralizem as grandes cidades.
Este País é imenso e tem condições reais e
efetivas de desenvolver o seu interior.

Era essa a manifestação que gostaria de
fazer neste momento.

O SR. ORLANDO PACHECO (Bloco 
Se. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, St" e Srs. Deputados, quero fazer mi
nhas as palavras do jornal Folha de S. Paulo
publicadas na sexta-feira última, dia 19, sobre
a situação política, econômica e social do Es
tado de Santa Catarina, quando diz:

"Santa Catarina arruma a casa, faz
economia e vai em busca de um futuro
melhor.

Em Santa Catarina o Governo começa
a ter o jeito do seu povo!

Os catarinenses sempre foram exem
plos de trabalho e competência. Mas o
seu Governo nada mais era do que uma
máquina enferrujada, cara e improdu
tiva, situação agravada pelo caos das fi
nanças estaduais."

Não somente no governo imediatamente
anterior ao de Vilson Kleinübing - digo com
minhas palavras - mas também nos outros.

"Impunha-se uma reação pronta e ur
gente para restabelecer a governabilida
de do estado.

O Governo Kleinübring/Konder Reis,
contando com a bravura cívica e gran
deza histórica da maioria da Assembléia
Legislativa, aprovou o Programa de Mo
dernização do Estado de Santa Catarina.

Através dele, em primeiro lugar arru
ma-se a casa. Das 20 secretarias, resta
ram apenas 10. As 2.592 unidades admi
nistrativas foram reduzidas para 627. Os
3.431 cargos em comissão, para 672. E
as 4.203 funções gratificadas, para 2.161.

Em segundo, revoga-se uma série de
institutos na estrutura de cargos e salá-
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rios do estado que, tidos como "conquis
tas" do servidor, na verdade configura
vam privílégios e distorções.

Em terceiro, acaba-se com a sonega
ção, elevando as receitas públicas e pro
movento a justiça fiscal.

Em quarto, reativa-se o sistema pro
dutivo, com destaque para a alta tecno
logia e prioridade às regiões carentes e
pequenos municípios, com o objetivo de
estancar o êxodo para os grandes cen
tros.

O resultado foi imediato. Já pertence
ao passado a triste realidade das despe
sas com pessoal superando as receitas.
Por outro lado volta a confiança no de
senvolvimento do estado, com capitais
externos batendo às portas de Santa Ca
tarina na busca das oportunidades que
estão latentes.

Com as contas públicas saneadas e
uma moderna e enxuta estrutura admi
nistrativa, fortalece-se a convicção popu
lar de que no quadriênio 91/94 o Go
verno l\Jeinübing/Konder Reis realizará
integralmente as suas propostas de cam
panha, contidas no Plano Sim.

Começa um futuro melhor para o povo
catarinense!"

Portanto, Sr. Presidente, S1'" e Srs. Depu
tados, ~ão é a primeira vez que a imprensa
divulga em letras garrafais !\ situação do novo
Governo do Estado de Santa Catarina, que
realmente tem feito um enxugamento, uma
reforma administrativa ampla e invejável,
digna de ser imitada pelos demais estados
da Federação. O Governo Federal tem tido
as suas atenções voltadas para Santa Cata
rina, incentivando e estimulando sua expan
são e investimentos para que realmente aque
le estado seis de uma vez por todas do caos.

Por outro lado, Sr. Presidente, aproveito
o ensejo para parabenizar a Assembléia Le
gislativa 'do Estado de Santa Catarina, que
recentemente aprovou, por maioria de votos,
a reforma administrativa do Governador Vil
son Kleinübing.

O SR. PEDRO NOVAIS (PDC - MA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, e Srs. Deputados, a construção da es
trada de ferro da Companhia Vale do Rio
Doce, através da qual são transportados os
minérios extraídos da serra dos Carajás, trou
xe inúmeros problemas para as áreas por ela
cortadas e adjacências, e relativamente pou
cos benefícios. Embora as observações que
faço possam ser as mesmas para os Estados
do Pará e Maranhão, desejo referir-me espe
cificamente a este último, que represento nes
ta Casa.

Tudo bem. A Vale do Rio Doce acumula
lucros da extração, do transporte e da venda
de minérios, restando aos governos, princi
palmente ao estadual e aos municipais, os
ônus dos problemas econômicos, sociais e
ambientais criandos ao longo da ferrovia.

Aliás, o chamado Programa Grande Cara
jás, através de sua Secretaria Executiva, reco
nheceu esse fato, tendo proposto soluções

para ele no Plano Diretor do Corredor da
Estrada de Ferro Carajás, publicado em de
zembro de 1989.

O que estarrece, na leitura desse documen
to, Sr. Presidente e Srs. Deputados, é que
o diagnóstico então feito é o mesmo que po
.derá ser repetido agora, pois as condições
da época permanecem e em muitos setores
se agravaram.

Educação. Enquanto no Maranhão a taxa
de analfabetos até 15 anos chega a 40%, no
corredor maranhense essa mesma taxa sobe
para 51,5%. Quer dizer, o analfabetismo é
maior ao longo da estrada de ferro.

Saúde. Cito o documento:

"A desnutrição constitui uma das pa
tologias mais prevalecentes na região,
notadamente entre a população infan-
til." ,

Destacam-se ainda altos índices de doenças
infecciosas e parasitárias, inclusive cosmopo
litas, de doenças endêmicas transmissíveis e
crôniço-degenerativas, além de outras.

Padrão de vida. No corredor, 54,2% da
PEA, ganham um salário mínimo apenas;
27,5% re,cebem 1 a Z'salários mínimos; 28,4%
de 2 a 3 salários mínimos. Esses mesmos índi
ces, relativos, porém, ao Maranhão interior,
são, respectivamente, 69,8%, 19,7% e 4,9%.

Comunidades indígenas. A população indí
gena do Maranhão é de cerca de 14.000 habi
tantes localizados em 15 aglomerados com
inúmeros problemas, dos quais os mais graves
são a posse da terra e a preservação do seu
habitat.

A preocupação geral é que os investimen
tos programados para o corredor não foram
nem estão sendo feitos. A área vai aos poucos
sendo transformada em um deserto, com lar
gas extensões de terras devastadas e degrada
das, imprestáveis para a agricultura. A depre
dação, seja para saciar a voracidade das serra
rias da região, seja apra transformar em car
vão espécies em fase de crescimento e forma
ção, está desvirtuando todo o ecossistema.

Estas advertências, Sr. Presidente e Srs.
Deputados, têm o escopo de alertar as autori
dades pertinentes para o grave problema que
elas mesmas criaram e estão ampliando.

O SR. RUBEN BENTO (Bloco - RR. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"
e Srs. Deputados, mais uma vez gostaríamos
de trazer a voz do extremo Norte do País,
de Roraima, para dar conhecimento a esta
Casa de preocupação de nosso novo estado,
que vem sofrendo as conseqüências do desa
bastecimento interno, agora agravado com
a falta de combustíveis no estado como um
todo. Em Boa Vista não há gasolina, nem
óleo diesel, nem álcool, e a população enfren
ta enormes filas, nelas permanecendo às ve
zes até dois dias, para abastecer seus veículos.

Queremos trazer à consideração desta Ca
sa indicação feita por um deputado estadual
à Sra. Ministra de Estado da Economia, Fa
zenda e Planejamento, Dra. Zélia Cardoso
de Mello, solicitando inclusão na pauta apro
vada pela Portaria Interministerial n' H-A,

de 27 de novembro de 1984, baixada pelo
Ministro de Estado da Fazenda e já alterada
pela Portaria Interministerial n' 344, de 20
de novembro de 1986, de determinados pro
dutos com benefícios instituídos no Decre
to-Lei n' 356, de 15 de agosto de 1968. Esse
decreto-lei foi o que estendeu os benefícios
da Zona Franca para o Estado de Roraima.
As mercadorias solicitadas pelo eminente
parlamentar são: óleo diesel, gasolina tipo
A e gasolina tipo B. Esses produtos seriam
importados da Venezuela. A dificuldade de
transportes, caracterizada não só pela distân
cia como pela precariedade da única estrada
que liga Boa Vista a Manaus e a impossi
bilidade de navegação no rio Branco nos me
ses de maior seca,tem tornado insuportável
qualquer crise de abastecimento por mais in
significante que seja. Ainda hoje, embora o
problema de abastecimento e de combustível
esteja normalizado em todo o País, o rorai
mense enfrenta filas intermináveis, com gra
víssimos prejuízos para todos, num drama
que se repete todos os anos.

Essa irregulariaade do abastecimento tam
bém afeta o parque de geração de energia
da Eletronorte, provocando constantes inter
rupções no fornecimento de energia elétrica
à cidade de Boa Vista.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, a situação
se agrava, a cada ano o problema se avoluma
muito mais. Nos anos anteriores a situação
era bem melhor do que atualmente. Nos pró
ximos anos estará muito mais agravado se
não se tomar uma providência adequada. Se
o Governo não se sensibilizar com os proble
mas da região Norte do País, se não adotar
uma providência séria e coerente para aquela
área, se determinar o asfaltamento da
BR-174, naturalmente teremos conseqüên
cias mais graves no futuro. Não falamos na
falta de alimentos em Boa Vista, porque isso
já é rotina naquela região. A' estrada e o
rio não dão condições de acessos fáceis duran
te todo o ano.

O pedido feito por aquele eminente depu
tado à Sra. Ministra Zélia Cardoso de Mello
é agora referendado por nós, desta tribuna.
Esperamos que S. Ex' considere este pedido.

Como se não bastasse a preocupação da
quele parlamentar, o. Prefeito de Boa Vista
também encaminhou expediente ao Exm' Sr.
Ministro da Infra-Estrutura, Eduardo Teixei
ra, solicitando daquela autoridade o exame
da possibilidade de importação de 500 mil
litros de gasolina para resolver o problema
imediato de Roraima.

As condições de tráfego, Sr. Presidente,
da Venezuela para Boa Vista são muito me
lhores do que as de Manaus para Boa Vista,
nas quais existem dificuldades incalculáveis.
Portanto, o Sr. Prefeito, preocupado com a
situação de sua cidade, a capital do estado,
vem solicitar àquela autoridade que examine
com cuidado e carinho o pedido de impor
tação de combustíveis para amenizar o sofri
mento da nossa população. Se isso não for
resolvido, Sr. Presidente, o Prefeito de Boa
Vista haverá de decretar estado de calami-
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dade, tal a situação de dificuldades que en
frentamos hoje naquele estado.

o SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Vladi
mir Palmeira, do PT de Alagoas, antes escla
recendo, com a licença do deputado que está
na tribuna, ao Deputado Mendonça Neto que
o Deputado Vladimir Palmeira vai fazer uso
da palavra em virtude da permuta com o De
putado Lourival Freitas, que se encontra pre
sente.

o SR. VLADIMIR PALMEIRA (PT
AL. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, em primeiro lugar, quero pedir a trans
crição da entrevista do Coronel de Reserva
Péricles Cunha ao Jornal do Brasil de ontem.

Nessa entrevista, o coronel, que já foi puni
do, faz algumas declarações importantes: pri
meiro, alega que os militares são um peso
para a sociedade e que não têm absoluta
mente nada para fazer. É interessante essa
afirmação. Vinda de um civil, soaria extraor
dinária. Mas o coronel diz textualmente que
"os militares não fazem nada nos quartéis,
se aposentam muito cedo e não dão nenhum
retorno à sociedade". Diz ainda que "os mili
tares não têm papel definido nem missão es
tratégica realista desde a Guerra do Para
guai"; portanto, há longo tempo. Afirma que
"não precisamos de tanques com visão notur
na quando é visível a guerra da fome em
toda parte do País". Alega Reclama que o
Exército está concentrado no eixo Rio-São
Paulo e que "não há justificativa para tantos
quartéis no Rio Grande do Sul, onde se criou
uma espécie de linha Maginot contra uma
suposta e improvável invasão argentina". E
que de um sem-número de quartéis no Rio
de Janeiro "muitos s6 servem para dar recur
sos humanos (ex-soldados que viram bandi
dos) e materiais (armas roubadas em quar
téis) para o aumento da criminalidade do Rio.
Tirando estes soldados e quartéis do Rio e
de São Paulo, pelo menos assim o Exército
dará sua contribuição para reduzir a crimina
lidade".

Para o coronel, é importante que se desa
tive a maior parte das Forças Armadas nacio
nais. Com isso pelo menos, estariam prestan
do uma contribuição para a luta contra a vio
lência e a marginalidade.

O coronel também denuncia alguns privi
légios.

Sabemos que o Presidente da República
quer estabelecer a aposentadoria somente
por idade, aos 65 anos o que no caso do Bra
sil, seria algo extraordinário, porque a maior
parte dos brasileiros estariam mortos antes
de se aposentarem, ou seja, aposentar-se
iam, via Collor, diretamente para o cemité
rio. Aqui, o Coronel Péricles diz o seguinte:

"No Exército, um militar vai para a
reserva com 45 ou 46 anos de idade, o
que é um absurdo por poder contribuir
com o· País. Então, se estabeleceria a
aposentadoria por idade aos 55 anos.
Mas teria que haver uma adequação no
quadro de carreira do Exército."

Diz ainda mais que seria:

"tremendamente injusto pagar apenas
1/3 para a viúva, quando as despesás con
tinuam as mesmas. A pensão deveria ser
integral. Mas a pensão s6 poderia ser
dada à viúva até morrer e aos filhos até
que estes alcancem a maioridade."

Fala de seu caso particular, exemplar. Diz
que serviu no Exército durante 28 anos e tem
uma filha:

"que, pela constituição familiar, pode
ria viver até 90 anos, até o ano 2078.
Descontando-se os nove anos de cursos,
fiquei à disposição do Exército, para tra
balhar, durante 18 anos e eu e minha
família, incluindo até o fim da vida da
minha filha, vamos receber por 120 anos.
Não há Orçamento que agüente isso."

Qual a solução? Há duas coisas, pelo me
nos, que o coronel recomenda: primeiro,
realmente integrar as Forças Armadas à so
ciedade brasileira. Alega, com razão, que as
Forças Armadas formam uma seita dentro
do País e que seria extremamente necessário
que elas aumentassem o seu cotato com a
sociedade real, com o Brasil que trabalha.

Defende ainda o Cel. Péricles Cunha que
haja extensão do trabalho das Forças Arma
das para os serviços públicos. Dá como exem
plo os Batalhões de Engenharia, mas diz que
o conjunto das Forças Armadas, ao invés de
permanecer improdutivo, deveria estar reali
zando obras, abrindo fronteiras, fazendo um
trabalho de integração nacional.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, quis refe
rir-me ao assunto não por concordar exata
mente com as conclusões do coronel, mas
porque o diagnóstico, vindo de quem esteve
28 anos nas Forças Armadas, é importante
para redimensionar-mos o papel das Forças
Armadas.

Não podemos concordar com o diagnóstico
do coronel quando diz que o Presidente Fer
nando Collor tem a oportunidade hist6rica
de ajudar a fazer essa reforma das Forças
Armadas. O Presidente Collor não tem opor
tunidade hist6rica de fazer nada. Ele já ficou
para trás da história. Ter confiança num Pre
sidente que fez da mentira um instrumento
oficial de sua vida política é evidentemente
uma ilusão.

Chamo atenção para o seguinte: primeiro,
reformular o papel das Forças Armadas; se
gundo, democratizá-las, de forma a integrá
las à sociedade civil; terceiro, levar a efeito
uma reivindicação que proponho aqui desde
o tempo da Constituinte: acabar com o servi
ço militar obrigat6rio, uma violência contra
os brasileiros por não corresponder a necessi
dade do País. Em troca disso, instituir um
serviço comunitário obrigatório, do qual as
Forças Armadas eventualmente pudessem
participar, com o sentido de integrar o jovem
à Nação brasileira, contribuindo de acordo
com sua profissão ou seu senso de interesse,
envolvendo homens e mulheres.

Essa crítica é importante, repito, vinda de
um ex-integrante das Forças Armadas. Que-

ro aqui ressaltar que o Brasil precisa discutir
qual o papel das Forças Armadas, se elas
têm algum, para que servem e que mudanças
terão que sofrer para um dia se tornarem
produtivas e poderem servir ao povo brasi
leiro.

ENTREVISTA A QUE SE REFERE
o ORADOR.

- As Forças Armadas no Brasil precisam
redefinir a sua função?

- Há uma clara crise de identidade entre
os militares que não têm um papel definido
nem missão estratégica realista, talvez desde
a Guerra do Paraguai. Nos últimos 25 anos,
desde Caminhando de Geraldo Vandré até
o recente artigo de Élio Gaspari, na revista
Veja, que diz que as Forças Armadas não
servem para nada, nada foi feito para que
o Exército ajustasse seu papel aos problemas
brasileiros. Nenhum país do mundo pode
prescindir de ter Forças Armadas, mas você
pergunte a qualquer militar o que ele fez no
período da ativa, o que fez pelo país? Nada.
Não vale dizer que participou de manobras,
mas sim o que fez pelo país. E com a gloriosa
exceção dos batalhães de engenharia, que
abrem estradas e constroem pontes em áreas
difíceis e distantes, o que mais fazem os mili
tares pelo Brasil? Nada. O Exército nunca
teve um papel que justificasse o retorno à
sociedade de tudo que recebe.

- Mas existem funções constitucionais das
Forças Armadas, como a garantia da sobe·
rania nacional e defesa da ordem interna
quando convocadas por um dos três poderes,
não são suficiente~?

- O fato é que os militares não estão pre
parados para nenhuma destas missões, não
temos capacidade para atuar nem na defesa
da soberania nacional e do nosso território
nem na ordem interna. Como mostraram os
casos de Volta Redonda, quando se usou tan
ques em vez de contornar um problema so
cial, e o recente episódio no Rio Traíra, na
fronteira com a Colômbia, quando uma pa
trulha do Exército brasileiro foi atacada e
quase dizimada. E as autoridades disseram
que a patrulha teve sorte por ter o ataque
ocorrido pouco antes de ser substituída, se
não demoraria um mês para o fato ser desco
berto, o que é um absurdo. No Governo Gei
sel, durante as discussões sobre Itaipu, que
a paranóia de militares argentinos temiam
viesse inundar aquele país, o Presidente Gei
sel mandou o Estado-Maior das Forças Ar
madas fazer um estudo sobre as condições
de defesa do Brasil numa hipótese de guerra
com a Argentina e o Peru do General Alva
rado. O estudo mostrou que a Força Aérea
Brasileira não resistiria mais de vinte minutos
até ser dizimada. E como se falar em sobe
rania nacional se não se tem condições de
defender os dez mil quilômetros de fronteira
seca e os oito mil quilômetros da costa? Por
outro lado, que soberania é essa enquanto
milhões de crianças morrem de fome todos
os dias? Se a violência está disseminada e
a miséria está em tal nível que ameaça trans
formar este país num caos social?
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- Mas o que fazem os militares nos quar·
téis?

- Há uma alienação total em relação aos
problemas brasileiros. O oficial fala somente
sobre futebol, mulher e salário. As elites mili
tares estão alienadas da tropa. Quando eu
era professor no Colégio Militar, o melhor
aluno, de 18 anos, me explicou porque iria
para a Academia Militar seguir carreira. Dis
se que iria chegar rapidamente a general,
dentro de trinta anos iria para a reserva e
depois iria para uma estatal. É a constatação
do que acontece no Exército. A média é o
militar entrar aos 18 anos e ir para a reserva
com uns 45, 46 anos, em pleno apogeu físico
e intelectual. Um erro absurdo que a nação
paga. Agora se fala muito em baixos salários
entre os militarer.Mas para isto é preciso
mudar os argumentos. A sociedade vai se
perguntar: para que dar mais dinheiro aos
militares? Qual o retorno à sociedade?

- Asociedade brasileira ainda receia novas
intervenções militares na política do pais?

- Todos n6s devemos ajudar a quebrar
este tabu de não se falar nas Forças Armadas,
pois s6 estaremos mantendo uma distância
entre sociedade civil e militares. Precisamos
ter coragem de romper este impasse. O civil
não fala do militar senão sob enfoque do pa
trulhamento, não temos um único político
brasileiro expert em assuntos militares. E se
não se resolver o problema de definir um
papel para as Forças Armadas e os militares
continuarem isolados, desprezados' e mal pa
gos, haverá o risco de arranjar~m uma guerra
ou novas revoluções. Agora temos a discus
são no Congresso da Lei Complementar que
definirá as funções das Forças Armadas. O
projeto foi feito por mílítares burocratas e
se nada for modificado, continuaremos a for
mar sol"adinhos de chumbo e os problemas
se agravarão. Não é possível manter os solda
dos del1tro dos qUilrtçis marchando e lustran
do coturnos como uma altern,atíva para quan
do o ,país/or para o brejo. ~,aí ele~ voltam
dando porrada em tudo.

- Mas muitos ainda se lembram da Revolu
ção de 64 e temem a repetição de prisões,
cassações, torturas e do chamdo S' Exército,
ou seja a comunidade de informações.

- Foi uma participação mínima do Exér
cito nesta área de informações. Este pessoal
estava.noSNI, no.CIEX (Centro de Informa
ções ,00 Exército), etc. Os Doi-Codis.ficavam
em quartéis, mas era um quartel apenas em
cada estado, o resto da tropa não tinha a
mínima participação. Não defendo a militari
zação, mas um novo papel para as Forças
Armadas que irá engrandecê-Ias perante to
dos os brasileiros.

- O que falta para os militares obterem
sucesso nas suas reivindicações 'salariais?'

- Faltáforça política e argumentos. A fbr
ça política foi perdida porque' não' há mais
líderes no Exército, s6 chefes. Líder é o que
agrega, que é sensível aos anseios dos lidera
dos e briga para cima. O chefe é o burocrata
que cumpre suas fun'iiies. E qual sua função?
Entrar às 8h e sliA- ao final do expediente?

A Revolução de 64 abortou o surgimento de
lideranças civis e mílítares.

- Mas a função do ministro não é ser líder?
- O Ministro do Exército não está fazendo

isto, exerce apenas função burocrática. Per
deu oportunidade, assim como o então chefe
do Estado-Maior, General Jonas, dando en
trevistas em que fala apenas em salários.
Aqui nossos chefes brigam por salários e ver
bas chorando porque ganham pouco. Para
quem perdeu força política, não adianta ficar
reivindicando junto ao setor econômico do
governo. É preciso explicar à sociedade o
porquê de investir mais recursos. E quando
se perde a força política, junto com a omissão
e alienação política dos oficiais, dá vazão para
que outros atores entrem em cena. Como,
por exemplo, associações de mílítares da re
serva. Já há até uma federação destas associa
ções em Brasília. Não se vê militares brigando
por outra coisa que não sejam salários. Quase
nenhum mílítar discute os problemas brasi
leiros, um dos raros que faz isso é o coronel
Cavagnari, da Unicamp. Estaquestáo salarial
se torna, então, uma verdadeira bandeira pa
ra deputados-militares, como os Jair Bolsa
naros da vida. E permanece então a situaçáo:
os militares reclamando dos seus salários e
a sociedade desconfiada, não encontrando
motivos para dar mais dinheiro para uma cor
poração que não lhe dá, retorno.

- Então, o que deve ser dito e feito?
- Há que definir Unl novo papel para as

Forças Armadas que dê tetórno efetivo à po
pulação que verá o trabalho dos militares e
reconheceráseu trabalho. É preciso criar um
Exército da paz; a maioria do Exército, para
combater o grande inimigo do Brasil que é
a miséria e o subdesenvolvimento. Uma espé
cie de imenso Projeto Rondon, atendendo
às áreas distantes e carentes, onde os civis
não estão' instalados ou não têm estrutura
adequada. Como na Amazônia, no Nordeste
ou se atendeJ: às 'áreas, de, garimpo formado
por um exército do oitocentos mil garimpei
ros que se deslocam pelo'País sem nenhuma
segurança e numa atividade suicida para eles
e para omeio ambiente. Não defendo a mili
tarização do País, mas as Forças Armadas
devem ajudar no combate à miséria. Não
existe outro inimigo no Brasil que não seja
a fome. E a sociedade não pode abrir mão
deste potencial que é o Exército para ajudá-la
a resolver 'o problema da' miséria. Nosso ideal

, não deve' ser um' exército norte-americano
, do Golfo PérsíCo contra inimigos que não
, teremos. Devemos ser como o Exército ame-
ricano do século passado que ajudou a des
bravar aquele país, deu apoio e segurança
à população civil. Não precisamos de tanques
com visão noturna quando é visível a guerra
da fome em toda a parte do país. A estrutura
mílítar é mais rígida. Os batalhões de enge
nharia construiriam estradas e pontes, sem
obrigação de financiar campanhas eleitorais
como ocorre com construtoras e empreitei
ras; E nãO' há necessidade de mudança do
texto constitucional. É s6 direcionar soldados
e quartéis para áreas in6spitas, fazer estes
batalhões agrícolas, de irrigação, de estradas,

etc. e estaremos cumprindo a obrigação cons
titucional da defesa da soberania nacional.

- Mas isto não obrigaria o deslocamento
das tropas das divisões atuais para outras re
giões?

- Hoje o Exército está concentrado no
eixo Rio-8ão Paulo. Não há justificativa pa
ra tantos quartéis no Rio Grande do Sul, onde
criou-se uma espécie de linha Marginot con
tra uma suposta e improvável invasão argen
tina. E no Rio de Janeiro temos inúmeros
quartéis, muitos dos quais só servem para
dar recursos humanos (ex-soldados que viram
bandidos) e materiais (armas roubadas em
quartéis) para o aumento da criminalidade
do Rio. Tirando estes soldados e quartéis do
Rio, de São PaulQ, pelo menos assim o Exér
cito dará sua contribuição para reduzir a cri
minalidade. Os bandidos não conseguirão
tantas armas. Vamos criar forte-apaches (co
mo os americanos na colonização dos Estados
Unidos) na Amazônia, no Nordeste e dar
apoio com este exército da paz à população
carente.

- E a parte do Exército não vinculada a
esta Força de Paz'!

- Haveria uma central de guerra - uns
cinqüenta a setenta mil dos duzentos mil mili
tares do Exército por exemplo -, altamente
profissionalizada, de'grande capacidade de
deslocamento, com apoio tecnológico de
equipamentos sofisticados, pronta para aten
der qualquer emergência. Enfim, o Exército
dos sonhos dos nossos militares, ao mesmo
tempo em que a maioria ficaria no combate
à miséria.

- O senhor deseja a integração dos milita.
res e civis?

- É claro. O importante para todos é a
qualidade de vida, para nós e para as futuras
gerações. E isto não será possível se não hou
ver um combate à miséria, que é tão grande,
antes que o terceiro milênio chegue e atropele
o Brasil que ,vive situações de miséria do Sé

.culo XIX. Para esta integração precisamos
de argumentos convicentes. E o Exército po
deria dar o exemplo, resolvendo este gravís
simo problema das aposentadorias por tempo
de serviço. No Exército um militar vai para
a reserva com 45, 46 anos de idade, o que
é um absurdo por poder contribuir com o
País. Então, se estabeleceria a aposentadoria
por idade aos 55 anos. Mas teria que haver
urna adequação no quadro de carreira, vol
tando os comandantes de tropa que não fa
ziam o curso de Estado Maior. Outro ponto
que necessita ser modificado é o das pensio
nistas.

- O que deveria mudar?
, - É tremendamente injusto pagar apenas
113 para a viúva, quando as despesas conti
nuam as mesmas. A pensão deveria ser inte
gral. Mas a pensão só poderia ser dada à
viúva até morrer e aos filhos até que estes
alcancem a maioridade. E não ser quase inde
pnidamente como agora. Meu caso, entre mi
lhares de outros, é exemplar. Servi 28 anos
no Exército e tenho uma filha que pela consti
tuição familiar poderia viver até noventa
anos, até o ano 2078. Descontando-se os nove
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anos de curso, fiquei à disposição do Exército
para trabalhar durante 18 anos e eu e minha
família, incluindo até o fim da vida da minha
filha, vamos receber por 120 anos. Não há
orçamento que agüente isto.

- Quem defmirá este novo papel das For
ças Armadas?

- Será a sociedade e não os militares sozi
nhos. É preciso um debate nacional de enti
dades e pessoas. E o Presidente Fernando
Collor tem a oportunidade histórica de ajudar
a fazer esta reforma das Forças Armadas.
É um homem honesto, não é um cara safado,
é corajoso. É bem intencionado, mas não
tem equipe de governo. Mas tem a chance
história nas mãos de dar um novo papel às
Forças Armadas."

o SR. PEDRO TONELLI (PT - PRo Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sr" Deputadas, Srs. Deputados, quero
aproveitar o curto tempo de que disponho
nesta triouna para ressaltar a importância do
projeto de lei que institui o Programa dà Ga
rantia de Renda Mínima, apresentado no Se
nado pelo nosso companheiro de partido Se
nador Eduardo Suplicy.

Não me interessa aqui a discussão acadê
mica que esta ousada e inovadora proposta
envolve. Quero, porém, manifestar minha
absoluta convicção de que este projeto ataca
as causas estruturais da crise em que vivemos.

O Projefõ Suplicy ataca uma das institui
ções mais sagradas para as elites que sempre
governaram e que continuam governando es
te País: o assistencialismo.

Implantar este Programa de Garantia de
Renda Mínima significa fazer uma verdadeira
revolução nas relações sociais e econômicas.
Significa, antes de tudo, desestimular a men
dicância, estendendo a todo cidadão um tra
tamento digno. Ou~o dizer que tal medida
significa reconherCér a cidadania que vem
sendo negada secularmente a milhões de bra
sileiros.

É por isso quç deste já podemos constatar
uma profunda má vontade das elites em deba
ter com seriedade esta proposta. Não se trata
de nenhum plano mirabolante. Pelo contrá
rio, é um plano simples, cujo mérito principal
está em subverter a lógica sempre seguida
pelos gestores d~ economia deste País.

Todos os planos econômicos têm sido pró
digos em distribuir sacrifícios aos trabalha
dores. Todos têm resultado na concentração
ainda maior das rendas. A este modelo lega
do ainda do período da ditadura de "fazer
o bolo crescer para depois reparti-lo", o Pro
jeto~uplicy contrapõe um radical modelo dis
tributivista, a partir da garantia de um pata
mar mínimo de renda para os trabalhadores.

Esta proposta é corajosa porque atac!i a
pobreza. Mas seu alcance não é meramente
econômico. Irriplantar este programa signi
fica antes de tudo subverter uma ordem secu
lar calcada no "patrimonialismo", que per
mite às oligarquias manter o seu domínio às
custas da miséria e ignorância do nosso povo.

Sr. Presidente; o Projeto Suplicy é bastante
modesto ao fixar em quare'1ta e cinco mil

cruzeiros o patamar mÚlimo de renda. É um
valor realmente ajustado ao conceito de "ren
damÚlima". No entanto, é o ponto de partida
para a execução de um projeto de recompo
sição do poder aquisitivo da população, aten
dendo inclusive aos desempregados.

O que vejo de mais brilhante neste projeto
do Senador Suplicy é a mudança do enfoque
na concepção de um programa que ao mesmo
tempo responde ao problema econômico e
ao problema social. Não se trata de uma fór
mula mágica de erradicação da pobreza. Pelo
contrário, trata-se, sim, de um projeto con
creto e factível de promover a retomada do
crescimento econômico, promovendo, ao
mesmo tempo, a graduliJ redução das desi
gualdades sociais.

Por ter esta compreensão, considero im
portantíssimo o Projeto Suplicy. Pela sua pro
fundidade e inovação, serve como contrapeso
às artificialidades do "Projetão" apresentado
pelo Governo.

O SR. LOURIVAL FREITAS (PT - AP
Pronuncia o segninte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, estou encami
nhando ao Sr. Ministro da Educação Carlos
Chiarelli o seguinte ofício:

Brasília, 16 de abril de 1991

Exmo. SI.
Carlos Chiarelli
MD. Ministro de Estado da Educação

Senhor Ministro,
Dirijo-me a Vossa Excelência para ex

ternar minha preocupação a respeito da
implantação da Universidade do Amapá
e, ao mesmo tempo, reivindicar explica
ções desse Ministério à comunidade
amapaense sobre a real situação daquela
Instituição de ensino superior.

Como deve ser do conhecimento ·de
V. Ex', a criação e implàntação da Uni
versidade do Amapá têm sido alvo de
especulações políticas para fins eleito
rais, quando o correto era ser o resultado
de debates envolvendo os diversos seto
res da comunidade amapaense, que,
acredifo, são os mais interessados nos
destinos dessa importante instituição.

Entretanto, o que vemos é um verda
deiro oportunismo no procésso de im
plantação da Universidade do Amapá..
O ano passado - em pleno processo
eleitoral - V. Ex' deslocou-se até Maca
pá e juntamente com o Governador Gil
ton Garcia e o Deputado Geovani Bor
ges assinaram atos que, segundo o que
foi divulgado na época, formalizavam aI
implantação da referida universidade.
Sem os devidos esclarecimentos à popb
lação sobre o estatuto legal e o tipo de
universidade que estava sendo implan
tada, o Governador Gilton Garcia, às
pressas, promoveu o primeiro vestibular
s6 pelo fato de se sentir no direito em
divulgar a lista dos aprovados, sendo,
portanto, o primeiro vestibular obra de
sua administração.

Já neste ano de 1991, até pouco tem
po, os alunos aprovados não sabiam
quando começariam as aulas, se haveria
corpo docente e até mesmo salas de aula
que comportassem todos os estudantes.
Como se não bastassem essas incertezas,
V. Ex' surpreende a todos com a nomea
ção do ex-Deputado Geovani Borges pa
ra o cargo de Reitor da Universidade
do Amapá e alguns dias depois volta
atrás e desfaz sua nomeação.

Todos esses episódios, Senhor Minis
tro, desmistificam a tão propalada trans
ferência e moralização do serviço públi
co pregados pelo Governo Federal. Em
primeiro lugar pela completa falta de
transparência no processo de implanta
ção; em segundo pelo fato de ter permi
tido a realização de vestibular sem a in
fra-estrutua básica necessária para o fun
cionamento de qualquer universidade,
como: corpo docente salas de aula, labo
ratório (para'o curso de enfermagem)
e biblioteca em condições de atender à
demanda dos estudantes; e, por último,
a nomeação de um reitor sem levar em
consideração se o mesmo tem compe·
tência para ocupar um cargo de tamanhà
relevância e, por que é mais importante,
sem consultar a comunidade universitá
ria. É por causa de descasos como esse
que a educação brasileira está numa crise
que se aprofunda cada.vez mais.

Junto a esses episódios, faço menção
ainda a uma seleção de professores, feita
recentemente, visàndo à contratação
temporária para ministrar aula durante
este ano naquela instituição. Sobre essa
seleção fui interpelado por diversos pro
fissionais que participaram do processo,
denunciando ter acontecido diversos fa
tos embaraçosos que comprometeram a
lisura da seleção.

Considerando os fatos acima mencio
nados e a importância de uma instituição
de ensino superior para contribuir com
o desenvolvimento do Amapá, como re
presentante da população amapaense na
Câmara dos Deputados, dirijo-me a V.
Ex' para exigir um tratamento ético .ã
Universidade do Amapá. :Tal posição
exige de. V. Ex' explicações aos ama
paenses sobre o real estado da univer
sidade, a urgência na realização de con
curso público para o quadro de funcio
nários (corpo docente e administrativo),
lisura e transparência na contratação de
docentes (seja por seleção ou concurso
público), e a realização de investimentos
em obras, equipamentos e material didá
tico para o bOm funcionamento da insti
tuição. Após o concurso público, é im
prescindível que a nomeação. dos diri
gentes seja viabilizada através do sufrá
gio universal e democr~tico, que é um
direito da comunIdade universitária. So
mente através desse processo é que se
poderá garantir a autonomia universitá
ria definida da Constituição Federal e
o desenvolvimento do ensino ~u.perior
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sem oportunismos políticos ou qualquer
tipo de autoritarismo.

Atenciosamente, Deputado Lourival Frei·
tas."

Era o que tinha a diz«r.

O SR. AUGUSTO CARVALHO (PCB 
DF. Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, a sociedade bra
sileira e esta Casa têm discutido nos últimos
anos, insistentemente, a questão da partici
pação do Estado na economia nacional. Te
mos escutado, muitas vezes sem poder res
ponder adequadamente, as opiniões de al
guns que, de maneira imediata e mecânica,
identificam presença estatal com ineficiência,
enquanto a iniciativa privada é apresentada
como sinônimo de eficácia e boa performan
ce.

Não é por acaso que tal debate se e'stabe
leceu entre nós. Existe de fato grande polê
mica mundial a respeito desta matéria e o
nosso País não poderia estar ausente desse
debate. Entretanto, esta polêmica, entre nós,
muitas vezes é simplificada e dados funda
mentais são ocultados ou distorcidos, de ma
neira a privilegiar um dos pólos da discussão.

Quero trazer ao conhecimento desta Casa
o conteúdo de telex que recebi recentemente
remetido ao meu gabinete pela Associação
dos Engenheiros da Petrobrás, representada
por Ricardo Maranhão, seu Diretor de Co
municações. Segundo informa a Aepet come
çou a propuzir em 16 de março de 1991 o
campo gigante de Marlin, na Bacia de Cam
pos, plataforma continental do Estado do Rio
de Janeiro. Este campo, com área de 152
quilômetros, é a maior acumulação de petró
leo descoberta no munto nos anos 80, tem
um volume original de óleo superior a 8 bi
lhões de barriz e localiza-se em águas com
profundidade variando entre seiscentos e mil
metros. O poço que inicia a produção do cam
po, 3-MRL-3RJS, tem uma vazão de 3.800
barriz diários e está localizado em lámina d'á
gua de 721 metros. O sistema de produção,
denominado Pré-Piloto de Marlin, será acres
cido das etapas Piloto de Marlin, Fase I e
Fase lI, com implantação escalonada nos pró
ximos anos, de maneira que se produzirá um
acréscimo na produção nacional de petróleo
e gás natural respectivamente, de 350, mil
barris é de 5,10 milhões de metros cúbicos
por dia.

Com <> início da produção em Marlin, fo
ram estabelecidos pela Petrobrás os seguintes
recordes mundiais na produção off-shore de
petróleo:

a - complementação de poço e produção
de petróleo em lâmina d'água de 721 metros.
Este recorde será novamente batido, em
maio, com a complementação e o início da
'produção de um novo poço, situado em lâmi
na d'água de 752 metros, também integrante
do Pré-Piloto de Marlin;

b - plataforma semi-submersível (Petro
brás XIII); para produção de petróleo, anco
rada em lâmina d'água de 625 metros;

c - instalação e operação de monobóia em
lâmina d'água de 405 metros;

d -lançamento de linhas flexíveis de pro
dução a mais de 700 metros de profundidade;

e - descida e instalação da primeira "árvo
re de natal" (AMN) sem cabos guia (GLL)
em profundidade superior a 700 metros.

Todos estes fatos, conforme frisa a Asso
ciação dos Engenheiros da Petrobrás, ates
tam a maturidade tecnológica alcançada pela
Petrobrás, garantindo à empresa uma posição
de liderança absoluta na exploração petro
lífera off-shore em águas profundas. Estes fa
tos demonstram também que a auto-suficiên
cia do Brasil em petróleo não é mais um so
nho, porém uma realidade cada vez mais pró
xima desde que sejam assegurados à Petro
brás os recursos indispensáveis para os seus
investimentos.

Os êxitos obtidos pela Petrobrás, incontes
tável demonstração da capacidade realizado
ra do povo brasileiro, mostram o acerto da
política para o petróleo no Brasil, da qual
o instrumento fundamental é o monopólio
estatal assegurado na Constituição.

Termina o documento da Aepet dizendo
que a permanência do monopólio como pre
ceito constitucional é uma exigência da mais
esclarecida consciência da Nação.

Nós acrescentaríamos que estas importan
tes vitórias da Petrobrás são também a cabal
demonstração de que a intervenção estatal
no domínio econômico pode fazer-se com
grande eficiência, resultando em lucros signi
ficativos para o País. Chamamos a atenção
dos colegas e do povo brasileiro para estes
fatos, os quais reafirmam a importância da
luta em defesa de estatais como a Petrobrás
e o Banco do Brasil, assim como reiteram
as razões de nossa postura crítica ante a irres
ponsável campanha privatizante do Governo
Federal.

Sr. Presidente, queremos denunciar essa
visão de neoliberalismo que acomete o Go
verno Collor, do Presidente ao' primeiro e
segundo escalões. Lembramos as declarações
levianas e irresponsáveis do Sr. Eduardo Tei
xeira, novo Ministro da Infra-Estrutura,
quando, à frente da Petrobrás, propôs se der
rubasse o monopólio estatal do petróleo ins
crito na Constituição. À vista desses dados,
consideramos a Petrobrás, o Banco do Brasil,
a Caixa Econômica e outras instituições ver
dadeiros pilares da soberania nacional. A Pe
trobrás demonstra que nem sempre a pre
sença e participação do Estado na economia
equivale a desperdício; ao contrário, sua efi
cácia na produção faz dela uma empresa bem
sucedida.

O SR. MENDONÇA NETO (PDT - AL.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
antes de começar a falar não poderia deixar
de exaltar o inusitado instituto do Regimento
Interno a que V. Ex' se referiu: a permuta.
Confesso que não conhecia essa figura do
Regimento e quero agradecer a V. Ex' a aula
que recebi.

Gostaria de ressaltar que o número de de
sempregados no País é assustador e cresce
cada vez mais. Todos sabemos dos índices
alarmantes de desemprego no Governo Co-

llor. Ora, vai o Sr. Presidente da República
a Alagoas e em um ato público de inaugu
ração declara - e consta das manchetes de
vários jornais do Brasil - que reserva um
lugar muito especial para o ex-Governador
daquele Estadç> Moacir Andrade. O atual go
vernador de Alagoas, porém, o acusou de
desonesto ao ter lhe passado o governo e
a imprensa nacional o denunciou como lati
fundiário tendo enriquecido ilicitamente no
exercício do Governo de Alagoas comprando
dezemas de fazendas, comprometendo as fi
nanças do estado e realizando um dos piores
governos de que Alagoas tem notícia. Chega
agora o Sr. Presidente da República e diz
que o Brasil Novo está precisando desse cida
dão para governar diretamente de Brasília,
certamente na área das finanças ou da agricul
tura, onde provou sua "esperteza" como ho
mem público.

Venho criticar direta e profundamente o
Presidente da República pela maneira como
trata os desempregados do Brasil, privile
giando um desempregado que recebe aposen
tadoria como Governador de Estado, um de
sempregado rico que acaba de sair de um
governo, apenas para contentar parcela da
classe política de Alagoas.

É lamentável que, além de não ter uma
política para os desempregados do País, o
Governo, com a recessão, aprofunde cada
vez mais o fosso do desemprego no País e
o Presidente escolha aqui e ali pessoas espe
ciais, a quem protege, para empregar, para
locupletar-se da máquina estatal.

Quero fazer o mais veemente protesto e
dizer que, antes de cuidar do emprego do
seu cabo eleitoral, deveria o Sr. Presidente
da República cuidar de uma política de em
prego pleno para o País e, mais que isso,
criar objetivos nacionais para o seu Governo.

Tenho dito aqui, e repito, que este Go
verno não tem compromissos com a Nação,
e um Governo assim, evidentemente, vive
de crise em crise, sem encontrar um caminho
real para a Nação e para o País.

Deixo aqui meu protesto e espero que o
Sr. Presidente da República reflita e não ande
pelo Brasil a distribuir os cargos públicos,
porque a hora é de austeridade e seriedade
para o Governo.

Sr. Presidente, agradeço a V. Ex' a defe
rência.

O SR. NILSON GIBSON (PMDB - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, ocupo a tribuna
desta Casa para fazer um registro especial
e de grande importância para a política nacio
nal: a potencialidade de recursos naturais da
Amazônia.

Um grupo de Parlamentares, liderado pe
los Deputados Genebaldo Correia, Inocêncio
Oliveira e Genésio Bernadino, esteve em Ma
naus para encontros com empresários, traba
lhadores e autoridades da região, um encon
tro de trabalho para conhecer as questões
da Amazônia e aprender sobre a realidade
amazônica e o seu próprio desenvolvimento.
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Realmente a Amazônia tem enfrentado
imensas dificuldades para promover o seu de
senvolvimento e aproveitar socialmente as
suas potencialidades, hoje na estagnação e
ao abandono.

O encontro foi promovido pelo Deputado
Euler Ribeiro, preocupado com o problema,
que inclusive, juntamente com o nosso com
panheiro Deputado José Dutra, tem seguida
mente promovido encontros com o Secretário
de Desenvolvimento Regional da Presidência
da República, Sr. Egberto Batista, para ajus
tar e adequar o setor industrial da Zona Fran
ca de Manaus à política industrial e do comér
cio exterior do País.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, senti
mos, dos encontros realizados com empre
sários, políticos e trabalhadores, que a Ama
zônia é vítima de um processo divisionista,
apesar da nossa Constituição já ter consa
grado a Amazônia: como patrimônio nacio
nal. Entretanto, a comunidade internacional
a quer converter agora em patrimônio co
mum da humanidade, tese adotada absurda
e ilegalmente pelos homens que servem ao
Governo Fernando Collor de Mello, aduzin
do que a sua preservação é necessária para
salvar o Primeiro Mundo das conseqüências
deletérias do efeito estufa, da destruição da
camada de ozônio, causada pelos dióxido de
carbono, óxido nitros, gás metano e cIoro
f1uorcarbonos expelidos pelas indústrias po
luidoras e antiambientalistas que há anos vêm
destruindo os valores naturais 'e biológicos
do Planeta.

Mais ainda, procuram atrib\lir à Amazônia
a responsabilidade desses próprios males, nu
ma total inversão dos agentes responsáveis
por essa destruição, enquanto praticam em
suas economias processos destrutivos de ero
são do solo, contaminação da água, poluição
do ar e destruição dos seus recursos naturais.

Exigem da Amazônia atividades e econo
mias auto-sustentadas, porém COm toda a for:
ça de sua ciência e tecnologia são incapazes
de criar e transferir técnicas brandas, suaves
e não agressivas ao meio ambiente. As cam
panhas internacionais que os meios de comu
nicação e os próprios centros acadêmicos e
políticos promovem contra a Amazônia mag
nificam, exageram e destróem a participação
da Amazônia no processo.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, a
Amazônia tem uma forte interligação com
a Europa e os Estados Unidos,' superior à
existente com o resto do País. Teve a Ama
zônia um crescimento demográfico excelen
te, permitindo o surgimento de vilas de am
pliação da população dos dois grandes cen
tros urbanos. Belém e Manaus: em 1872 
332.847 habitantes e, em 1920 - 1.500.000
habitantes; criação de infra-estrutura urbana
(porto, água, energia elétrica, esgoto etc.)
na cidade de Manaus.

Os políticos da Amazônia reivindicam a
criação imediata de um grupo de trabalho,
composto de representantes do setor empre
sarial da indústria, incluindo trabalhadores,
a fim de elaborar um documento com suges
tõ_es concretas de adequação do setor indus-

trial da Zona -Franca de Manaus à política
industrial e de comércio exterior. Ainda, pre
tendem a manutenção do processo de aprova
ção de projetos e definição de prioridade de
produção na Zona Franca de Manaus.

O Governo Gilberto Mestrinho realizou
excelente palestra sobre a Amazônia pedindo
a colaboração dos Parlamentares no sentido
de ajudar o homem da Amazônia, o que é
possível ainda, desde que haja vontade polí
tica do Governo Federal para reverter o atual
quadro, com recursos e investimentos fede
rais destinados a criar na Amazônia, naquelas
áreas que foram zoneadas ecológica e econo
micamente, centros de produção agrícola,
florestal, criat6ria, mineral e energética, em
benefício da população amazônica, que se
aproxima hoje de 25 milhões de pessoa.s.

Para terminar, plagio a palavra do mestre
Samuel Benchimol, emérito professor da
Universidade do Amazonas: "Os Ecologistas
que me perdoem, mas a economia também
é fundamental".

Os Parlamentares que participaram da visi
ta de estudos estão visivelmente impressio
nados com a Amazônia e se comprometeram
a se unir com a bancada da Amazônia 
Deputados Euler Ribeiro, José Dutra, Ézio
Ferreira de Souza, Carlos Eduardo Braga,
Pauderney Tomás Avelino, Átila Lins e a
própria Deputada Beth Azize - para em
preenderem uma luta em defesa da consoli

'dação do parque industrial hoje existente,
a preservação do dinamismo no processo de
atração de novos investimentos com linhas
de ação para a internalização dos benefícios

. da expansão econômica, o reinvestimento lo
cal dos lucros gerados na Amazônia, criando
efeitos de concatenação para a frente, para
trás e lateriais.

Voltaremos oportunamente ao assunto.

A SRA•. JANDIRA FEGHALI (PC do B
RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, si- e Srs. Deputados, neste 19
de abril Dia Internaciona do Índio, quero
denunciar da tribuna desta Casa o descaso
do Governo para com questão indigelIista e
a violência de que esse povo vem sendo vítima
na longa trajetória de sua história, particu
larmente nos últimos três anos.

Trabalho feito pelo tIMI - Conselho In
digenista,Mis&ionário - em abril de 1990,
teve como o1Jjetivo denunciar a violação dos
direitos fundamentais dos índios, resultado
principalmente de políticas governamentais
e ações de grnpos econômicos e políticos anti
indígenas; exigir do Estado providências que
ponham fim a essas agressões e alertar a so
ciedade civil para a gravidade da situação.

A violência sofrida pelos índios brasileiros
vai desde atos praticados contra a sua integri
dade física, passando pelas ameaças de morte
e prisões ilegais e chegando até aos assas
sinatos.

Há ainda a violência, resultado' da inefi
ciência da assistência governamental, princi
pahnente no campo da saúde, para os povos
indígenas; ela vem se traduzindo em surtos

e epidemias de doenças facilmente contre
láveis, provocando várias dezenas de morte.

No ano de 199013 assassinatos foram regis
trados pelo CIMI, três a mais que os ocor
ridos no ano anterior. Nos últimos três anos
pelo menos 59 índios foram assassinados.

Em 1990 ocorreram 31 suicídios entre os
Guarani Nhandeva e Kaiowá. no Mato Gros
so do Sul. Este número representa uma média
de mais de dois suicídios por mês. A principal
causa é a falta de terra, invadida por latifun
diários, obrigando os índios a se empregarem
como mão-de-obra barata em usinas de álcool
e fazendas. Sem perspectivas de poderem vi
ver como Guaranis. eles iniciaram uma onda
de suicídios que já ceifou a vida de quase
cem índios desde 1985, quando os primeiros
casos foram registrados.

O ano de 1990 registrou também o maior
índice de mortes pqr surto ou epidemia: fo
ram 69 contra 50 do ano anterior. Só a malária
atingiu 1.195 pessoas, matando 40 delas. Dos
1.195 índios atingidos. 910 eram Yanomami;
pelo menos 16 deles morreram.

A invasão garimpeira continuou sendo a
principal causa do aumento dos casos de ma
lária não apenas entre os Yanomami, mas
também entre outros povos indígenas.

Os planos emergenciais de saúde realiza
dos na época a fim de minorar a situação
foram incapazes de evitar o surgimento de
novos surtos, pois eles não contemplavam a
prevenção da malária. mas apenas o trata
mento dos casos diagnosticados.

A malária também atingiu, no decorrer de
1990,25% da população Kaxarari, que vive
em Rondônia. Neste caso, o alto índice da
doença foi conseqüência da construção na
área indígena, pela Mendes Júnior. de um
lago de águas paradas para a exploração de
uma pedreira. Apesar da exploração da pe
dreira ter sido interrompida, por vontade dos
índios, o lago continua existindo, o que favo
rece a proliferação do mosquito transmissor
da doença.

Entre os casos de fome, estupro, expulsão,
agressão física, intimidação e preconceito, o
índice é de 15 casos envolvendo pelo menos
941 índios. Ainda em 1990 foram registrados
sete casos de invasão de terra indígena: qua
tro por garimpeiros e três por latifundiários
e posseiros.

O que se verificou, Sr. Presidente. Sr" e
Srs. Deputados, é que no Governo Collor
as condições de vida de muitos povos indíge
nas se deterioraram. especialmente nO campo
da saúde.

Isso ocorreu em conseqüência, entre ou
tros fatores, da total indefiniação da política
indigenista governamental, que se traduziu
no esvaziamento e imobilismo do órgão indi
genista oficial, além da redução dos recursos
a elee destinados, tomando as populações
indígenas ainda mais vulneráveis ao contato
com a sociedade envolvente.

Os números mos~am mais: mostram que
os povos índigenas continuam sofrendo as
conseqüências da deterioração acelerada das
condições de vida da população mais pobre
da sociedade brasileira, gente essa que, em
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busca de trabalho a qualquer preço, acaba
invadindo terra indígena, onde tenta viver
como garimpeiro ou posseiro. Só no último
ano a concentração da terra e da rendá, a
recessão e o desemprego-lançaram cerca de
1'milhão de pessoas fora do mercado de tra
balho.

Não é por acaso que a volta de doenças
tidas como "controladas", a exemplo da den
gue e da febre amarela, o aumento assustador
da malária e agora o expectro do cólera, têm
como campo de disseminação os miseráveis
da sociedade brasileira.

Apesar da gravidade da situação dos povos
indígenas, eles resistem e atualmente já arti
culam o seu movimento com os de outros
setores- organizados da sociedade brasileira.
Essa organização em curso é a esperança de
solução para os seus problemas, é a esperança
da maioria do povo brasileiro, que é a de
ter uma vida digna e decente.

Neste 19 de abril quero registrar aqui esta
luta heróica de resistência, de sobrevivência
mesmo, de todos os povos indígenas do Bra
sil.

o SR. ALACID NUNES (Bloco - PA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs.Deputados, a contribuição
que a indústria madereira leva à balança co
mercial do Estado do Pará e sua: participação
na receita da região, além da cooperação para
a solução do problema social, com milhares
de empregos gerados pela atividade, leva-nos
a alertar o Ibama para que se integre na reali
dade regional, reformulando a política flores
tal, dialogando, debatendo, ouvindo as lide
ranças, os órgãos de classe, a fim de que as
normas não sejam conflitantes e atinjam com
objetividade o problema.

A Amazônia é diferente. A heterogenei
dade de nossas florestas merece um estudo
por técnicos que a conheçam e tenham fami
liaridade com a região.

A floresta amazônica possui mais de 4.000
espécies de árvores, das quais menos de 3%
são comercializadas.

Precisamos preservá-la, mas não podemos
impedir a sua exploração, que deve ser orien
tada e fiscalizada pelo órgão competente.

O reflorestamento necessita de reformu
lação que venha ao encontro dos reais obje
tivos do programa, evitando-se a repetição
do que existe hoje, quando as empresas reflo
restadoras não obedecem ao que está estabe
,ecido em lei. O próprio órgão do Governo
dá outra destinação aos recursos do Fundo
Florestal.

A floresta, racionalmente explorada e tec
nicamente manejada, permite que seja atin
gida a meta de preservação ou intocabilidade
da Amazônia, cumprindo-se um programa de
desenvolvimento viável, em que haja repo
sição das riquezas renováveis exploráveis.

No momento em que a Presidente do Iba
ma, Sr' Tânia Munhoz, lança a "Operação
Amazônia 91", na cidade de Santarém, como
parte das comemorações do "Dia da Terra".
com o slogan "A Amazônia vem aí. Fique
em paz com o Ibama", tentando atrair àaten-

ção das comunidades da região -Norte para
a luta destinada a reduzir os desmatamentos,
lançamos também nosso apelo em favor da
área e do seu povo.

Sr. Presidente, apelamos ao Ibama, na pes
soa de sua_ Presidente Tânia Munhoz, para
ql\e atribua urgência à solução dos problemas
da Amazônia, apoiando com a maior intimi
dade possível a equipe de técnicos incumbida
do estudo para que seja encontrada solução
que traga tranqüilidade a milhares de pessoas
ligadas ao setor madereiro.

Era o que tinha a dizer.

O SR. ÁTILA LINS (Bloco - AM. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sr" e Srs. Depiltados, em dois recentes
pronunciamentos desta tribuna fizemos uma
análise das repercussões da nova política eco
nômica do Governo Federal sobre a Zona
Franca de Manaus, por conter medidas que,
estabelecendo adversa competitividade, se
riam capazes de levar ao esvaziamento da
quele importante instrumento· de desenvo~
vimento. Dirigimos, então, apelo ao PresI
dente da República e aos ministros da área
econômica para que fossem estudadas alter
nativas eficazes para reverter um perigoso
processo de debilitação da Zona Franca.

Hoje tenho a satisfação _de registrar que
os esforços da bancada federal do Amazonas,
aos quais se somaram os do Governador Gil
berto Mestrinho e do Senador Amazonino
Mendes, produziram os prínieiros e salutares
resultados. Através de ato assinado pelo Se
cretário de Desenvolvimento Regional, Eg
berto Baptista, aquela área de livre comércio
não mais estará sujeita às limitações de uma
cota global. Isto significa que, a partir desta
data, 22 de abril de 1991, as guias de impor
tação serão liberadas pela Superintendência
da Zona Franca de Manaus (Suframa) até
o limite da cota aprovada no projeto de cada
empresa, à qual caberádefinir os lilnites de
suas necessidades e da expansão dos seus ne
gócios.

A decisão do Governo do Presidente Fer
nando Collor se fundamentou na conveniên
cia de se adaptar o parque inriustrial da Zona
Franca às diretrizes da Nova Política Indus
trial e do Comércio Exterior e ao Programa
de Competitividade Industrial e levou em
conta fatores locais como a geração de empre
gos, a grande distância entre Manaus e os
centros fornecedores de matérias-primas, pe
ças, componentes e outros insumos e també~
dos centros consumidores dos produtos ah
industrializados.

Graças à Portaria n" 71, de 19 de abril,
baixada pela Secretaria de Desenvolvimento
Regional, é colocada um fim no drama en
frentado pelas empresas da Zona Franca de
Manaus que todos os anos se viam obrigadas
a contentar-se com os limites fixados pelo
Governo Federal, invariavelmente insufi
cientes para atender às reais necessidades dos
projetos industriais.

Também o comércio veio a ser beneficiado
com o ato presidencial, bastando apenas o
encaminhamento de uma petição consistente
para o aumento das respectivas cotas.

Considerada como uma autêntica "carta
de alforria", eis que ensejará a consolidação
daquele vitorioso projeto, a portaria autori
zada pelo Chefe da Nação servirá para neu
tralizar os efeitos negativos que o novo perfil
industrial estabelecido pelo Governo certa
mente provocaria sobre a Zona Franca de
Manaus. Resta agora que sejam examinadas
outras alternativas, especialmente de caráter
fiscais, já levadas à apreciação das autori
dades econômicas. Em audiência que tivemos
com a SI"' Ministra Zélia Cardoso de Mello,
da Economia, ficou acertado que a bancada
federal do Amazonas indicará um membro
para integrar o grupo de trabalho que estu
dará essas alternativas.

Desejo, portanto, consignar neste momen
to a minha satisfação com as medidas que
o Sr. Presidente da República, por in~rmé
dio da Secretaria de Desenvolvimento Regio
nal, determinou com a maior presteza, assim
mostrandó estar o Governo disposto a asse
gurar a continuidade da Zona Franca de-Ma
naus dentro de uma política de plena expan
são.

Era o que tinha a dizer.

O SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT 
PA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, SI"" e Srs. Deputados, é preciso
ser feita alguma coisa no combate à violência.
E aqui não adoto a confortadora posição de
quantos se colocam sistematicamente do lado
dos assaltantes, dos estupradores, verberan
do contra a Polícia, a quem acusam de mau
trato, esquecendo por inteiro a segurança das
pessoas de bem, quais sejam, aquelas que
cumprem fielmente as regras do contrato so
cial. Coloco-me, ao contrário, _do lado· dos
cidadãos sérios, dos trabalhadores honestos
que ganham a vida com o suor do próprio
rosto e que hoje têm muitos- motivos para
andar revoltados contra a apatia do poder
público, contra o excesso de leis protecionista
da marginalidade que estimulam o crime.

Li em O Liberal, jornal do estado que re
presento, já reproduzindo a imprensa do Sul,
que o Juiz Eduardo Mayer, da 33' Vara Cri
minal do Rio, libertou um assaltante que,
armado de um gargalo de garrafa, obrigara
uma incauta senhora a entregar-lhe seus per
tences. Teria sentenciado assim o magistrado
sob o fundamento de que o meliante alegara
como motivo de sua ação a fome. Ora, Exce
lência, ninguém melhor do que um juiz para
conhecer o brocardo segundo o qual as boas
intenções (no caso, boa apenas para ele) não
justificam os maus atos. De boas intenções
o inferno está cheio. Felizmente, o assaltante
parou aí, ao contrário do que ocorre não raro
com outras VÍtimas menos felizardas, que são
feridas no âmago da sua vida, da sua honra,
com o estupro, ou que são simplesmente as
sassinadas. E para que esta última hipótese
ocorresse, bastaria que a infeliz mulher hou
vesse gritado por socorro.

E o que aberra é que são atos tão comuns,
e tão fáceis de serem identificados os bandi
dos, que estes se dão ao desplante de darem
eIitrevistas na televisão, por que são filmados
e até dão um cursinho de como assaltar um
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transeunte. Não aprende quem não quiser,
ainda que a intenção das emissoras seja a
mais sadia, a de ensinar a defender-se. Ape
nas exacerbam nos detalhes.

Não se nega o direito (e até se estimula)
de ajudar os menores abandonados, de se
lhes dar um tratamento humano. O que se
estranha é ter de esperar que eles se façam
bandidos e só então cobri-los de benesses,
de garantias, de privilégios, de conforto.

Recuso a catar atese de se inculpar a socie
dade por todos os erros, como se dela não
fizessemos parte todos nós. É uma forma hi
pócrita de se tentar tapar o sol com peneira
pretender que se aguarde da sociedade de
um alto nível de perfeição, a fim de que a
escória seja extinta por via de um processo
natural, espontâneo. Não temos de tomar
providências paralelas. Parece-me ingenuida
de acreditar na declaração pura e simples de
um bandido, como prova provada. Os maio
res celerados costumam sempre ter bons ar
gumentos e bons advogados para justificar
seus crimes. Quem freqüentemente não tem
defesa são suas vítimas. Querer tratar com
condescendência desproporcional, incompa
tível com nossa estrutura sócio-econômica,
bandidos perigosos, quando exitem trabalha
dores, cidadãos que não têm o que comer,
e apesar disso vivem batalhando por uma vida
honrada, é uma insensibilidade inominável.
Entretanto, nós, legisladores, costumamos
valer-nos da demagogia para criar utópicas
leis de proteção ao

criminoso, que não tem o cidadão comum.
E isso não ajuda em nada. Vivemos com a
cabeça enterrada na areia e não percebemos
os linchamentos que ocorrem 'com inusitada
freqüêncià, numa explosão de protesto do
povo contra noSsa apatia, contra as autori
dades, contra o poder público. Ou nós acor
damos, ou dia virá em que o povo injustiçado,
acossado pela criminalidade impune, virá in
cendiar este Congresso em busca de reparo,
porque quem perde sua genitora, seu irmão,
ou vê sua mulher, sua filha estuprada, já tem
muito pouco a perder para não fazer justiça
com as próprias mãos. Não é possível que
só nós e esse juiz a quem me refiro estejamos
certos, e só o povo esteja errado.

E claro, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
que precisamos criar algum dispositivo que
garanta ao cidadão o direito de não morrer
de fome, para evitar que ele ténha de assaltar.
Mas não é só pela fome que se assalta. Os
"marajás" da Previdência não estão famin
tos, senão de muito dinheiro; os grandes as
saltantes de banco também não; os traficantes
de drogas igualmente não; os modernosos se
qüestradores decididamente não; o pessoal
da Falange Vermelha, certamente não. Há
de existir um motivo para se ser honesto.
Mas o que se observa é que o inventor da
moral flagelou, sem dó os pobres, em favor
dos corruptos e dos bandidos. castigando-os
de todas as formas, até quando não lhes pro
picia, em casa, o conforto que estes têm na
cadeia, a toleFância e a compreensão que es
tes merecem dos juízes.

o SR. AVENJR ROSA (PDC - RR. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sr" e Srs. Deputados, venho novamente
a esta tribuna com a finalidade de registrar
efusivamente o dia de festa que é o úniver
sário do artista, cantor e compositor Roberto
Carlos Braga, ocorrido dia 19 próximo pas
sado.

Roberto Carlos é símbolo da geração, cuja
história vem de momentos marcantes da jo
vem guarda até a presente data.

De família humilde, demonstra um exem
plo de vida e persevarança. Roberto Carlos
tornou-se uma figura da cultura artística mu
sicai do nosso Brasil e do mundo.

Já vendeu a marca de sessenta milhões de
discos, uma verdadeira epopéia, mantendo
se sempre no auge do sucesso, não deixando
o tempo parar, sendo reconhecidamente um
cantor romântico de grande expressão.

Sr. Presidente, ST" e Srs. Deputados, Ro
berto Carlos é um cidadão acima de qualquer
suspeita, com imagem positiva nacionalmen
te, sério defensor da ecologia e do meio am
biente, tendo em sua trajetória uma verda
deira responsabilidade com o sucesso que re
presenta, unindo talento e humildade, com
consciência de alto valor social artístico.

Sr. Presidente, ST" e Srs. Deputados, não
podemos ficar omissos e devemos olhar com
bons olhos o fato de termos em nosso País
profissionais do gabarito de Roberto Carlos,
entre outros, na área artística. Deixo bem
claro desta tribuna que a homenagem que
ora presto tem um cunho de engrandecer a
cultura musical-artística, que tem em Rober
to Carlos a estrela máxima da nossa geração,
que merece o justo respeito, pois Roberto
Carlos possui milhões de amigos e, como um
artista, conduz a mensagem honesta e pací
fica de um profissional a todos os povos, pri
mando pela verdade e respeito que a política
nacional faz jus, contribuindo para a forma
ção de milhares de jovens de nosso País, que
fazem parte da nossa geração e conduzem
o destino de nosso Brasil.

Sr. P.residente, ST" e Srs. Deputados, Ro
berto Carlos é parte ativa em todas as partes,
quando com maestria produz um grito à Na
ção, dizendo verde é vida ou defendendo as
baleias etc., .colocando-se como um soldado
em defesa do meio ambiente, da flora e da
fauna, fazendo-me lembrar do meu querido
Estado de Roraima, tão sofrido e importante
no contexto ecológico nacional. Podemos di
zer: vida longa a Roberto Carlos e que conti
nue seu trabalho como artista de comporta
mento ilibado.

Era o que tinha a dizer.

O SR. GERMANDO RIGOTIO (PMDB
- RS. Pronuncia o seguinte discurso.) 
Sr. Presidente, ST" e Srs. Deputados, a Caixa
Econômica Federal é uma empresa pública
que atua no mercado em condições de igual
dade com o sistema privado, diferenciando-se
deste, fundamentalmente, por ser também
um banco social, comprometido com progra
mas habitacionais, de saneamento básico e
desenvolvimento urbano, além de ser o maior

agente captador ae poupança.popular, graças
à segurança que oferece a seus depositadores.
Hoje, perplexa, a população de duzentos mu
nicípios do Rio Grande do Sul vê compro
metida a construção de 10.989 casas popu
lares, com a ameaça de fechamento da supe
rintendência da CEF em Santa Maria, e isto
está ocorrendo em todo o Brasil, com a amea
ça de fechamento de superintendências.

Amanhã, serão os 'mutuários e correntistas
os prejudicados pelo fechamento de agências
consideradas deficitárias ou concorrentes do
Banco do Brasil. A Caixa Econômica Federal
não pode ter seu desempenho medido pelo
lucro isolado de suas unidades num momento
de contração da economia e da quebra da
safra de soja. Também não é aceitável a falsa
concorrência estabelecida artificialmente
com o Banco do Brasil. As duas instituições
têm atuação distinta, e somente o rebaixa
mento de ambas a mero banco comercial jus
tificaria tal rivalidade. Por isso, Sr. Presiden
te, Sr" e Srs. Deputados, sou de opinião de
que é com o fortalecimento de instituições
comprometidas com o desenvolvimento so
cial, como a Caixa Econômica Federal, e não
com sua eliminação, que será possível execu
tar programas em benefício da população,
enfatizando mais uma vez, Sr. Presidente,
que, além de ser contra o anunciado fecha
mento da superintendência da CEF em Santa
Maria, sou frontalmente contrário ao fecha
mento de agências e de postos de atendimen
to que estariam na iminência de serem desati
vados, dentro de um projeto de reforma ad
ministrativa elaborado e levado a efeito pela
atual administração dessa instituição, proce
dimento este que nos levou asugerir à Comis
são de Finanças e Tributação desta Casa que
fizesse a convocação do Presidente da Caixa
Econômica Federal, Dr. Lafayete Coutinho,
para que deponha neste Legislativo sobre a
reforma ora processada, a qual tem sido mo
tivo de inquietação daqueles que se utilizam
dos serviços prestados pela CEF.

rara encerrar, Sr. Presidente, apelo aos
meus pares desta Casa para que, em conjun
to, lutemos pelo fortalecimento e preserva
ção da nossa Caixa Econômica Federal, pois
não podemos permitir que interesses de gran
des grupos financeiros do setor privado inter
firam na atuação .desta instituição, que por
sua tradição já é patrimônio da sociedade
brasileira.

Era o que tinha a dizer.

O SR. AUGUSTINHO FREITAS (PTB 
MT. Pronuncia o seguinte discurso.) - SI.
Presidente, ST" e Srs. Deputados, muito se
tem comentado sobre as atitudes da nova ad
ministração federal. Compartilho de algumas
críticas, como também de alguns elogios fei
tos à gestão do Presidente Collor.

Como empresário, entendo as medidas pri
vatizantes adotadas pela equipe econômica
do Sr. Presidente da República como neces
sárias na "arrumação da casa", para usar as
próprias palavras do Presidente.
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De fato, a máquina estatal brasileira estava
assoberbada, com tamanha ingerência na
economia do País.

A produtividade bem como a competiti
vidade são palavras de ordem nas economias
desenvolvidas, e o Brasil não poderá prescin
dir desses mecanismos, caso queira, de fato,
tomar o "bonde da modernidade".

O ato de privatizai requer, acima de tudo,
uma mudança quase radical do ponto de vista
administrativo. A empresa privada abomina
palavras como inoperância, ineficiência, ne
gligência, entre outras. Contudo, estou con
vencido de que a sociedade brasileira logo
se adaptará a esses conceitos.

Entretanto, Sr. Presidente, não podemos
perder de vista as complicações inerentes a
esse processo. Refiro:me, mais especifica
mente, ao processo de privatização do siste
ma de armazenagem do Governo Federal.

Se, por um lado, o Estado não pode mais
sustentar estruturas inchadas e inefici~ntes,

como é o caso desse sistema de armazena
mento, por outro, não pode privatizá-lo alea
toriamente, sob pena de comprometer a já
vulnerável agricultura brasileira.

Compreendo a determinação do Governo
Federal em manter_apenas os armazéns estra
tégicos, ou seja, os destinados à manutenção
de estoques reguladores. Louvo, inclusive,
a atitude do Governo em doar os armazéns
estruturais e emergenciais às prefeituras mu
nicipais dos estados brasileiros, a fim de que
possam ser por elas mesmas administrados.

De fato, com essa decisão, vários muni
cípios mato-grossenses foram beneficiados,
como Alto Araguaia, Porto Alegre do Norte,
Vila Rica, Campinápolis, Chapada dos Gui
marães, Cuiabá, Barra do Bugres, Diaman
tino, Sorriso, Jaciara, Lucas do Rio Verde,
Nova Brasilândia, Paranatinga, Pedra Preta,
Tapurah;Rpsário Oeste e Sinop.

Entretanto, somente a estrutura física não
é suficiente para o bom funcionamento do
sistema de armazenamento municipal. Preci
samos de equipamento adequados.

Para tanto, faz-se necessária a doação não
só desses armazéns, mas também dos compo
nentes que a eles se agregam. Nesse sentido,
solicito às autoridades competentes que man
tenham os equipamentos ali existentes

Assim, o Governo Federal estará atingindo
a sua meta, que é a reformulação do papel
do Estado na economia, contribuindo tam
bém, de forma efetiva, para que tais estru
turas possam continuar cumprindo sua finali
dade, que é armazenar.

Era o que tinha a dizer. Agradeço a aten
ção de todos.

o SR. IVO MAINARDI (PMDB - RS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Srs. Parl~mentares, em diversas opor
tunidades tenho vindo a esta tribuna solicitar
ao Governo Federal que, de fOfII!.a efetiva,
dê prioridade ao setor agrícola, colocando
a agricultura em primeiro plano.

E do conhecimento de todo o País que a
estiagem que se abatell sobre o Rio Grande
~ Sul está trazendo prejuízos incalculáveis

aos agricultores e à economia do estado, haja
vista a quebra da safra, que atingirá níveis
elevadíssimos.

Para se ter uma idéia, na semana passada,
quando aqui esteve, o prefeito do Município
de Salto do Jacuí, interior gaúcho, confes
sou-me que os agricultores que colocarem
máquinas na' lavoura para proceder à colheita
já começam tendo prejuízos. Este quadro eu
também verifiquei pessoalmente, quando de
minha última estada no Rio Grande do Sul.
A situação dos produtores realmente é caó
tica.

Infelizmente, ao contrário do que tem sido
apregoado, os recursos que o Governo Fede
ral prometeu, além de serem insuficientes,
até semana passada, não haviam sido libera
dos, o que é profundamente lamentável.

É preciso, Sr. Presidente e colegas Deputa
dos, que de uma vez por. todas se, coloque
em prática o discurso de palanque. E preciso
priorizar a agricultura. Não podemos conti
nuar assistindo ao quadro caótico que o pro
dutor enfrenta.

É inadmissível que eu tenha que implorar
apoio aos agricultores atingidos pela estiagem
no Rio Grande do Sul, mas é o que faço,
porque não há como esperar mais. A situação
é de verdadeiro desespero. Por isso, lanço
um veemente apelo ao Governo Federal no
sentido de que libere os recursos prometidos
para socorrer os produtores gaúchos e destine
novas verbas, porque as anunciadas são insu
ficientes.

Da mesma forma, é preciso que o Governo
Federal abra linhas de crédito muito especiais
urgentemente, para que os produtores atingi
dos possam continuar tirando seu sustento
da lavoura.

Este é o apelo que aqui faço em nome
Aos agril.luUores do Rio Grande do Sul e,
se necessário for, aqui voltarei para repeti-lo,
o que espero não precise ocorrer.

O SR. COSTA FERREIRA (Bloco - MA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, a importância
da siderurgia para a economia nacional vem
se revelando significativa através dos tempos,
estabelecendo-se, no País, um complexo side
rúrgico altamente qualificado, no qual se des
taca a Companhia Siderúrgica Paulista - Co
sipa, entre as três .maiores do setor.

Situada no Município de Cubatão, Estado
de São Paulo, ocupando uma extensão de
12 milhões de metros quadrados, interligada
aos sistemas da RFFSA e da Fepasa, e pos
suindo terminal portuário próprio em Santos,
a Cosipa transforma minérios de ferro e c~r

vões in natura em aço e chapas, as qUaiS,

comercializadas, competem em condições ç1e
igualdade com a produção de outras usinas
siderúrgicas no suprimento às indústrias ma
nufatureiras nacionais, participando, ainda,
do mercado externo, como expressiva parcela
das exporações brasileiras.

Faço tais referências, Sr. Presidente, para
registrar a posse recente, no cargo de presi
dente daquela empresa, do Dr. Antonio Dal
Fabbro, ilustre Engenheiro Mecânico de Pro-

dução, graduado também em Engenharia
Ambiental e em Matemática, com cursos de
pós-graduação em Administração de Empre
sas, tendo lhe sido outorgados os títulos de
Mestre e Doutor pela Universidade de São
Paulo.

Antes de assumir aquela presidência, o Dr.
Antonio Dal Fabbro exerceu o magistério su
perior nas áreas de suas especializações, na
Fundação Getúlio Vargas e nos Institutos de
Matemática e de Estatística das Universida
des de São Paulo e de Campinas, desempe
nhando, ainda, sempre com eficiência, vários
cargos, públicos e privados.

Na própria Cosipa, Dr. Antonio Dal Fab
bro já exerceu as funções de Diretor de Plane
jamento e Controle, onde demonstrou sua
grande capacidade administrativa.

Há, portanto, em torno de seu nome, uma
gama de qualidades e de experiência, que
asseguram à Cosipa um brilhante futuro, poi~
sua nova, capaz e dinâmica direção erguerá
ainda mais o conceito da empresa, que hoje
já tem um faturamento superior a US$ 20
bilhões e se situa entre as vinte maiores de
capital nacional.

Em seu discurso de posse o Dr. Antonio
Dal Fabbro traçou a linha de s\la diretriz pre
sidencial. Nesse pronunciam~to pregou a
unidade de todos os servidores e diretores
da Cosipa, advertiu sobre correntes e grupos
desagregadores e contra aqueles que, visando
favorecer o capital estrangeiro, embaraçam
o progresso das empresas brasileirl'O de capi
tal nacional.

Creio, Sr. Presidente, ser de importância
para a história que o discurso de posse do
Dr. Antonio Dal Fabbro na presidência da
Cosipa fique registrado nos Anais desta Casa.
Assim, passo a lê-lo, como parte integrante
do meu discurso, não sem antes formular
àquele presidente os meus sinceros votos de
feliz administração, com o que serão,benefi
ciados o setor da siderurgia e toda a economia
do País.

Assim se expressou o Dr. Dal Fabbro:

"Ninguém ignora que a Companhia
Siderúgica Paulista vive hoje um quadro
de dificuldades que a coloca na cruel si
tuação de penalizar a todos quantos dela
dependem. O esforço realizado no pas
sado recente para reconquistar seu equi
líbrio econômico-financeiro não foi sufi
ciente para redimi-Ia. É preciso fazer um
esforço ainda maior se não quisermos
ver sossobrar uma das mais formidáveis
iniciativas de São Paulo. E isso depende
de nós mesmos, das forças internas à
companhia.

Ninguém ignora, também, o elenco de
medidas necessárias. Elas nada apresen
tam de novo. Podem ser encontradas no
mais elementar manual das escolas de
administração: cortar nossos custos, eco
nomizar à exaustão, racionalizar proces
sos produtivos, aprimorar a política de
estoques, as práticas de compra e os pro
cessos contratuais são medidas necessá
rias e urgentes, substituir mão-de-obra
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contratada de terceiros por mão-de"obra
própria, se possível, e liberar quadros
próprios quando necessário, impõe-se,
também, como medidas paralelas e com
plementares.

É, ainda, do conhecimento geral que
colocar todas ou algumas dessas medidas
em prática requer do administrador, ti
rocínio, disposição e, principalmente,
colaboração da empresa. Não só colabo
ração, mas apoio decidido. Não apenas
apoio, como entusiasmo sincero, de for
ma que a empresa adquira consciência
da urgência das reformas requeridas. Pa
ra tanto, é preciso ter unidade de coman
do e linhas de autoridade c1arament~de
finidas e reconhecidas. O reconhecimen
to se legitima na competência, na con
fiança e na transparência das atitudes.
Por tudo isso, é que se espera do quadro
dirigente da empresa, do corpo gerencial
da companhia, estrita fidelidade à orien
tação e às decisões da diretoria, contri
buindo para estabelecer um canal de co
municação livre, desimpedido e eficiente
com todo o corpo de colaboradores. Se
ria, pois, inesperado e insensato tentar
introduzir variáveis que contribuíssem
negativamente para com os processos de
decisão e de execução. Nunca é demais,
alias, repetir o que disse ao dar posse
à nova diretoria na última sexta-feira em
São Paulo: a mão do administrador que
ampara, conduz, prestigia, dirige e eleva
é a mesma mão que separa, pune, afasta
e penaliza.

Demais, prezados homens e mulheres
da Cosipa, tenham certeza: o 'grande pa
trimônio da empresa é o empregado. Os
altos.fornos, as fábricas de oxigênio, os
laminadores, o porto, osc.omputadores
não trabalham çle per si. São os homens
que os movem, que os disciplinam, que
os tomam eficientes, e é a eles, principal
mente, que dirigimos nossa atenção. Por
isso, não hesitem em vibrar 'com a Cosi
pa, em sofrer com ela, em honrar-se de
la, em amá-Ia, enfim, como se ela fosse
sua. Na verdade, ela é de todos nós, por
que são os empregados que a fazem pul
sar, que movem suas máquinas, retiran
do de suas entranhas o aço, bem final
objeto da companhia.

Homens e mulheres da Cosipa, vigiai
contra o estrangeiro que, disfarçado de
amigo e colaborador, está apenas inte
ressado no seu projeto pessoal - apa
rentemente, propondo ajuda,enquanto
tenta retirar da companhia vantagens pa
ra seus pr6prios designos. A Cosipa nao
é e não será enclave de interesses pes
soais e todas as relações externas da com
panhia serão vistas sob a 6ptica, primei
ramente, dos interesses da empresa.

Vigiai, ainda, contra grupos que pos
sam internamente formar-se, concorren
do apenas para a desinformação, tumul
tuando os processos decis6rios, amorte
cendo o ânimo dos empregados. Tais
grupos, já clássicos na cultura da empre-

sa, serão extintos.• E essa é uma tarefa
que cabe a todos nós. Aqui dentro da
Companhia não haverá cores' partidá
rias, nem vantagens sectárias associadas
a interesses externos, mas, tão-somente,
as cores da Cosipa, uma comunidade em
ação, vontades unificadas pelas metas da
empresa.

As autoridades da Baixada, às demais
autoridades hoje aqui presentes ou re
presentadas, aos fornecedores, emprei
teiros e clientes, nossa expectativa de co
laboração efetiva. A Cosipa é uma estre
la da maior grandeza na constelação das
siderúrgicas nacionais. Todavia, não po
demos esquecer que, de múltiplas e va
riadas formas, ela se integra nos espaços
físico, social e econômico da Baixada
Santista. É impossível dissociar a empre
sa das angústias, das questões e das aspi
rações da região. Estaremos sempre
prontos a comparecer com nossos talen
tos, com a competência de nossos enge
nheiros e técnicos à solução de proble
mas que, conjuntamente, nos afetam.
Temos certeza de que essa será também
a atitude dos senhores para com a Cosi
pa. Porque se a Baixada vai bem a Cosi
pa irá. E vice-versa.

Senhores Diretores, companheiros
desta saga: estamos inextricavelmente li
gados, solidários nas vitórias e nas desdi
tas. V6is sois, dos· meus colaboradores,
os mais pr6ximos. Somos nós que orien
taremos os caminhos da empresa, e ela
muito espera de n6s. Não nos recusemos
à companhia, em circuns.tância alguma.

.. De minha parte, afastado de minhas fun
ções na Fundação Getúlio Vargas, em
penho-me cum anima et cuore a fiin de
queo cargo seja ocupado à altura. Have
rá momentos de perplexidade, de preo
cupação e de angústia, momentos onde
o conhecimento e a experiência de pouco
valerão, pois estarão em jogo sutilezas
a cargo da sapientia cordis no dizer do
papa João .Paulo I, referindo-se ao sau
doso papa João XXIII.

Ao trabalho, senhores! Parodiando o
velho general antes da carga derradeira:
",Em frente, companheiros! Vamos fazer

.um pouco de história. Os que ficarem
pelo caminh/?, os mortos, serão enterra
dos: os cobardes, os agentes do inimigo,
serão julgados, banidos serão e serão es
quecidos pela história"."

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. FERNANDO FREIRE (Bloco 
RN. Pronuncia o seguínte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr" e Srs. Deputados, estou cada
vez mais convencido que o estado que repre

sento nesta Casa, o Rio Grande do Norte,
possui, neste momento crítico por que passa
a nação, uma liderança interna competente
e das mais sintonizadas com o clima nacional
de edificação de uma sociedade justa, digna
e moderna.

A entrevista do Governador José Agripino
Maia levada ao ar ontem à noite, no progra-

ma "Opinião Pública", .da rede de Tv da
qual faz parte a TV NaCional de Brasília,
revela não s6 a clareza das suas idéias, como
a firme determinação de construir um estado
competitivo, baseado numa forte econ~mia

e assentado em fundamentos sociais e educa
cionais compatíveis com as exigências dos no
vos tempos.

A experiência política do Governador José
Agripino - tendo assumido funções públicas
como a de prefeito da cidade de Natal, Sena
dor da República e Governador eleito'em
dois pleitos diretos - traz para o meu estado
uma garantia de que o salto qualitativo de
progresso almejado pelo nosso povo tem to
das as chances para efetivamente acontecer.

Assumindo um governo com enormes difi
culdades financeiras, José Agripino não se
encontra, contudo, intimidado ou encurra
lado pela situação de dificuldades da qual,
inclusive, já era sabedor. Ao contrário, a sua
posição é proativa, no sentido de procurar
transformar ameaças em oportunidades, no
sentido ainda de concretizar para o estado
um projeto de construção do futuro, fazendo
com que o Rio Grande do Norte passe efeti
vamente a contribuir para a riqueza do País
como um todo.

A posição do governador com relação às
forças propulsoras do desenvolvimento do
Rio Grande do Norte e do País é bem seme
lhante à minha própria e inteiramente compa
tível com os termos do pronunciamento que
farei nesta Casa amanhã, no Grande Expe
diente.

Na sociedade moderna que começamos a
construir, o principal responsável pela produ
ção, pelos investimentos e pela criação de
empregos é, sem a menor sombra de dúvidas,
o setor privado. Exatamente aquele setor
que, infelizmente, vem recebendo enormes
restrições ao seu pleno crescimento, fazendo
com que se frustrem as inúmeras tentativas
de retomada do desenvolvimento.

Com ações que se sintonizam com o prumo
da história, o atual Governo do Rio Grande
do'.Norte encontra-se empenhado em decidi
damente transformar. a educação no estado
e em estimular o desenvolvimento de áreas
importantes como a agricultura irrigada, o
turismo e a mineração.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, são
ações concretas como as que começam a
acontecer no Rio Grande do Norte que trarão
de volta a confiança da maioria do empre
sariado brasileiro no projeto nacional de
construção do futuro. Confiança esta que
normalmente é demonstrada através de in
vestimentos geradores de produção, de em
pre"gos e de progresso.

E com orgulho e entusiasmo que percebo
o- papel importante que logo a Nação estará
a exigir do Governador José Agripino Maia,
papel este que estará1ranscendendo as fron
teiras do meu estado.

O SR. ELIEL RODRIGUES (PMDB ~
PA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr" e Srs. Deputados: indiscuti
velmente a Maratona de Brasília foi o ponto
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alto das comemorações do 31" aniversário da
Capital Federal.

Esse evento, que deve seu êxito principal
mente à divulgação que teve por parte do
Correio Braziliense, conseguiu mobilizar a
opinião pública de Brasília e levou às ruas
da cidade milhares de pessoas que aplaudi
ram os 1.110 corredores, representantes de
14 países diferentes.

Temos que registrar o papel desempenha
do por Paulo Cabral e Luiz Adolfo Pinheiro,
diretores do jornal, e Marcondes Brito, edi
tor de esportes, que não mediram esforços,
junto com os dirigentes do COBRA (Corre
dores de Rua de Brasília), para o sucesso
dessa realização,

Para que esse acontecimento fique regis
trado nos Anais da Câmara dos Deputados,
passo a ler o editorial do Correio Braziliense
de hoje, dia 22 de abril de 1991:

A MARATONA DE BRASÍLIA

Não subsistem razões para ampliar os
ecos do êxito alcançado pela Maratona
Brasília 91. A ressonância ontem alcan
çada pelo acontecimento extrapolou as
fronteiras do Distrito Federal, ganhando
espaços nacionais e registros os mais am
plos na mídia internacional. O sucesso
/:Ia iniciativa terá vigor pr6prio para afir
mar-se como evento esportivo de primei
ra linha, inscrevendo-se na agenda mun
dial como acontecimento credenciado
para ombrear-se com aqueles, do mesmo
gênero, que hoje constituem datas no-,
bres nos calendários dos povos.

A bem elaborada rota para o desem
penho dos atletas, percorrendo os pon
tos mais significativos do Plano Piloto,
em termos de público, propiciou a parti·
cipação popular, solidarizando-se com
os competidores e estimulando-os pelo
aplauso e pelo calor humano. A partici
pação de mil 110 corredores, represen
tando 18 estados brasileiros e 14 países,
confere à Maratona Brasília 91 créditos
de projeção. inscrevendo-a no elenco de
eventos promovidos pela Confederação
Brasileira de Atletismo e dando partida
ao calendário nacional de maratonas,
juntamente com as corridas a terem lu
gar na cidade catarinense de Blumenau
e no Rio de Janeiro. Dos participantes
a essa, disputa mil e 51 são corredores
do sexo masculino, sendo de notar a pre
sença de 59 mulheres integrando a massa
humana que percorreu o longo percurso
traçado nos espaços urbanos da capital
brasileira, partindo e chegando defronte
ao prédio do Congresso Nacional, depois
de percorrer a Esplanada dos Ministé
rios, uma parte do Eixo Norte, o Centro
Esportivo, a praça fronteira ao Palácio
do Buriti, alcançando finalmente seu
pónto de retorno defronte ao Memorial
JK, para em seguida encaminhar-se para
a meta de chegada.

A projeção esportiva do acontecimen
to. a mobilização da opinião pública, os
níveis de premiação e principalmente a

infra-estrutura de apoio destinada a uma
assistência imediata, quer em termos de
recursos humanos, quer em equipamen
tos de alta especialização, constituíram
um ponto alto da organização da mara
tona brasiliense, dando uma demonstra
ção inequívoca de ordem, disciplina, as
sistência, presença de público e ofere
cendo alta padronagem nos cuidados que
contribuíram para o sucesso sem prece
dentes desse acontecimento.

Mais ainda, Brasília firmou pressupos
tos que deverão ser avaliados de modo
pertinente, na disputa para a escolha do
Distrito Federal para sediar as Olimpía
das do ano 2000. A capital da República
cunhou com letra de ouro e ilustração
extremamente criativa o cartão de visita
para abrir espaços para a comissão orga
nizadora da última olimpíada do século
agir e reagir dentro destes anos, até que
o Comitê Internacional se decida sobre
a escolha da cidade que vai sediar os
jogos olímpicos em questão.

Os aplausos do povo e a emoção geral
ainda estão presentes nos ecos de Brasí
lia. Parte integrante das solenidades do
31· aniversário de Brasília, a Maratona
91 foi a primeira etapa de uma série des
tinada a integrar os usos e costumes do
esporte desta cidade, do Brasil e do mun
do."

Era o que tinha a dizer.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS
(PDC - TO. Pronuncia o seguinte discurso.)
- Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, ocu
po hoje esta tribuna para hipotecar minha
solidariedade aos funcionários públicos do
Estado do Tocantins, vítimas de uma perse
guição mesquinha patrocinada pelo Governo
Estadual instalado em 15 de março pr6ximo
passado.

Sob um clima de terror e Insegurança, foi
inaugurada a temporada de caça às bruxas
no Estado do Tocantins. O novo Governo
Estadual vem perseguindo funcionários arbi
trariamente, sem o menor respeito à lei ou·
aos homens honrados que integram o quadro
de servidores do Executivo tocantinense.

São injustificáveis, Sr. Presidente, as deci
sões tomadas pelo Sr. Governador do Tocan
tins em relação aos servidores estaduais. Leis
estão sendo revogadas por simples decretos,
servidores conc\J4sados estão sendo demiti
dos verbalmente, sem inquérito administra
tiv.o ou outro procedimento qualquer que le
gitime tais dispensas. Centenas de funcioná
rios são colocados, diariamente, nos corre
dores, sem funções e sem tarefas, enquanto
dezenas de cargos comissionados são criados
toda semana para o aproveitamênto de pes
soas não concursadas, ligadas politicamente
ao Governo.

O que pretende o Sr. Governador com esta
política de terra arrasada? Será o desmante
lamento do estado? Será que S. Ex' não reco
nhece que a consolidação do Estado do To
cantins dependeu e depende, em grande par
te; da dedicação e do sacrifício dos servidores
estaduais? Por que tratar honestos trabalha-

dores como inimigos políticos, como se fos
sem gado e tivessem dono?

É preciso que o governador do Tocantins
entenda, de uma vez por todas, que perseguir
humildes funcionários em nada o engrandece
e em nada contribui para o desenvolvimento
do estado. Os servidores estaduais não po
dem ser condenados por terem servido ao
governo passado, pois se a ele serviram, servi
rão ao atual e aos outros que hão de vir.
O partido do funcionalismo do estado é um
s6: o Tocantins. Não será um gesto pequeno
e mesquinho de um governador, que não al
cariça a dimensão da tarefa a ele outorgada,
que irá amedrontar o bravo servidor público
do Estado do Tocantins.

Não adianta tentar esconder o prop6sito
de vindita política sob o discurso da morali
zação. Aos corruptos, o processo e os rigores
da lei, mas aos funcionários dignos e corretos
s6 são devidos o respeito e o reconhecimento
de todos.

O governador tenta anular um concurso
público e, ao mesmo tempo, contrata cente
nas e centenas de protegidos e aparentados
para cargos em comissão. O governador fala
em ilegalidades e, por outro lado, revoga leis
através de decretos arbitrários e imperiais.
O governador fala em construir o futuro, mas
governa com os olhos e o coração cheios de
6dio, voltados para o passado, fixos na sua
determinação de vingança.

Saibam os que hoje integram o Governo
do Estado que o funcionalismo público não
ficará desamparado. Estamos solidários e
prontos para atender os que, vítimas da injus
tiça e do arbítrio, venham a recorrer ao Poder
Judiciário. Seremos uma voz incansável na
defesa dos servidores do Estado do Tocan
tins.

Ao corpo de funcionários do estado, mi
nhas homenagens e os meus agradecimentos;
ao governo do Tocantins, deixo o meu apelo
para que faça cessar as perseguições e as arbi
trariedades.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) 
Vai passar aoJlOrário destinado às

v - COMUNICAÇÕES
DE LIDERANÇAS

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Eral
do Trindade, que falará pelo Bloco Parla
mentar.

O SR. ERALDO TRINDADE (Bloco 
AP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, S!'" e Srs. Deputados, o grande assun
to da impresa nacional é, sem dúvida alguma,
além dos problemas relacionados à Previdên
cia Social, o Projeto de Reconstrução Nacio
nal, que o Congresso Nacional deverá discutir
em breve. S. Ex', o Presidente Fernando Co
llor de Mello, já o encaminhou ao Congresso
Nacional para as primeiras discussões. Natu
ralmente o projeto em pauta objetiva a re
construção do País, onde as dificuldades fi-
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nanceiras são grandes e os problemas sociais
se avolumam.

O Presidente Fernando Collor de Mello,
em suas articulações políticas com os gover
nos estaduais, objetiva não só a discussão
do "Projetão", como também a busca de
apoio político no Congresso Nacional. S. Ex'
tem procurado fazer contato com governa
dores de vários partidos e estados, natural
mente. É sabido que o Presidente Fernando
Collor assegurou o repasse de recursos ao
Governo do Rio de Janeiro para a construção
da chamada "Linha Vermelha", notícia bas
tante divulgada no último final de semana.

Como representante da região Norte e co
mo integrante de um partido que apóia o
Governo dentro do processo democrático,
naturalmente tenho o direito de divergir de
alguns aspectos, e vários apelos têm sido
apresentados ao Presidente Fernando Collor,
através de documentos ou desta tribuna, para
que S. Ex' não esqueça também a região Nor
te, onde a população vem sendo ameaçada
pela cólera. A imprensa tem noticiado fre
qüentemente que esta doença se alastra em
Tabatinga, onde não existe sistema de sanea
mento básico, onde as dificuldades em termos
de saúde preventiva são inúmeras.

Gostaria de chamar a atenção do Presi
dente Fernando Collor de Mello, que de pa
rabéns está pela atitude tomada em relação
ao Rio de Janeiro, para que não se esqueça
de prestigiar os estados da região Norte, par
ticularmente o meu estado, o Amapá, onde
as dificuldades na área de saneamento básico
também são grandes e os problemas com rela
ção ao abastecimento de água são freqüentes.
No atendimento à população das demais re
giões, o Governo deve liberar recursos suple
mentares a fundo perdido, a exemplo do que
foi feito em relação ao Rio de Janeiro, para
que os projetos possam ser viabilizados.

Encerrando o meu discurso de hoje, SI.
Presidente, e cumprindo o tempo estipulado
regimentalmente, gostaria de deixar mais
uma vez um apelo ao Presidente para que
não se esqueça da região Norte. Tem sido
excelente também o atendimento do Gover
no Federal em relação aos estados do Nor
deste, mas o Norte vem sendo ameaçado pela
cólera, repito, e os governadores necessitam
de apoio do Presidente Fernando Collor de
Mello. Que S.' Ex' também não se esqueça
disso.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Wilson
Campos) - Com a palavra o nobre Depu
tados Hélio Bicudo, que falará pelo PT.

O SR: HÉLIO BICUDO (PT - SP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sr" e Srs. Deputados, o Governo Federal
elaborou um extenso documento sob a epí
grafe "Plano Nacional de Segurança Públi
ca", no qual busca ordenar, a nível nacional,
as atividades não apenas policiais, mas, por
igual, aquelas ligadas à justiça criminal e ao
sistema penitenciário. Essa posição, entre
tanto, somente terá sentido se objetivar um
instrumento capaz de transformar as práticas
que nesse campo se desenvolvem e que bus-

cam apenas a manutenção do status quo de
uma sociedade que privilegia a segurança de
uns poucos, em detrimento dos direitos da
maioria do povo.

Quero lembrar aqui a contribuição deixa
da, nesse sentido, ao Ministério da Justiça,
quando da gestão do Ministro Fernando Lira,
para uma experiência piloto a ser desenvol
vida numa das cidades satélites de Brasília,
na esteira da idéia de uma polícia localizada
de forma permanente numa dete:rminada
área - os mesmos policiais na mesma área,
todo o tempo - uma justiça e um ministério
público atuando ainda nessa área, dispondo
de um pequeno estabelecimento penal, tudo
com a colaboração de conselhos da comu
nidade.

Enquanto não se integrarem as três ativi
dades - polícia, justiça e prisão - continua
remos no mesmo plano de ineficiência que
vem desmoralizando tudo quanto se faça ou
se imagine nesse setor.

E esse grande salto, que não deve ser, ape
nas, a pretensão de um governo ou de uma
pessoa, mas uma atuação conjunta de toda
a sociedade, passa, antes de mais nada 
como uma verdadeira preliminar de mérito
- pela unificação das polícias, tomadas, a
partir daí, substancialmente estaduais, e, por
igual, pela agilização da justiça penal e pela
modernização do sistema penitenciário. E pa
ra isso urge reformular a Constituição Fede
ral, que manteve as polícias militares no mo
delo imposto pela ditadura militar, impedin
do, assim, a sua integração na polícia civil;
que deixou intocado o Poder Judiciário, imo
bilizado no seu elitismo, cada vez mais acen
tuado, e, por derradeiro, que não cuidou de
modernizar o nosso sistema de cumprimento
de penas.

Nesse sentido, o "Plano Nacional de Segu
rança Pública", diz da necessidade de se
emendar a Constituição Federal. E tem sobe
jas razões, como já se assinalou, pois, se os
entraves existentes persistirem, inclusive no
plano do processo penal, mantida a compe
tência da União para suas normas, desconhe
cendo-se a realidade brasileira, não podere
mos estruturar uma política de segurança pú
blica diferente daquela imposta ao povo pela
ideologia da segurança nacional, como segu
rança do Estado em detrimento da segurança
das pessoas.

Quero, pois, ao finalizar estas minhas pala
vras, levar ao conhecimento da Casa que for
mulei três emendas constitucionais, que evi
dentemente irão contar com a colaboração
dos ilustres membros deste Congresso. A pri
meira, propondo a desvinculação das polícias
militares do Exército, para que se possa orga
nizar polícias estaduais civis; a segunda, bus
cando maior dinamismo do judiciário, em es
pecial dos juízos de primeira instância, apro
ximando-os do povo; a terceira, instituindo
normas fundamentais para que a pena não
seja um fim em si mesma, mas um meio para
se obter a ressocialização do detento.

Acredito que, mediante as alterações cons
tantes das emendas em questão, poderemos
construir um sistema de segurança Pública,

ao invés de permanecermos no regime atual
de opressão do povo.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) 
Concedo a palavra à nobre Deputada Beth
Azize, que falará pela Liderança do PDT.

A SRA. BETH AZIZE (PDT - AM. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, hoje é o Dia da Terra, dia em
que a humanidade se dedica a homenagear
o planeta em que vivemos. Exatamente hoje
trago ao conhecimento desta Casa e da Nação
brasileira uma proposta de realização de um
encontro preliminar, em algum Estado da
Amazônia, para que possamos promover o
que chamei de Eco-Amazônia, como uma
reunião preparatória para a Eco-92, que
acontecerá em junho do próximo ano, na ci
dade do Rio de Janeiro.

Essa proposta consiste em dar à sociedade,
ao povo brasileiro, às entidades ambienta
listas de todo o País a oportunidade de se
reunirem para discutir e formalizar uma pro
posta fechada sobre a Amazônia, a ser levada
ao conhecimento de todos os representantes
de países estrangeiros que estarão presentes
à Eco-92.

Essa preocupação não é só minha, Sr. Pre
sidente, mas de todos nós da Amazônia. Esta
mos vendo os dias passarem e temos a cons
ciência de que não possuímos qualquer docu
mento formalizado ou proposta objetiva so
bre a Amazônia para que a Conferência Mun
dial do Meio Ambiente a aceite e a discuta
como uma proposta da Nação e do povo bra
sileiro.

Se não fizermos isso, Sr. Presidente, nós,
da Amazônia, estaremos, como meros espec
tadores, assistindo à discussão sobre uma
área que integra o nosso País e faz parte da
nossa vida. Estaremos vendo delegações es
trangeiras de países do Primeiro Mundo che
garem aqui com um projeto pronto e acabado
sobre a Amazônia. Não podemos assistir a
isso passivamente e temos de interferir na
Eco-92, participando com um projeto da
Amazônia que harmonize a preservação com
o desenvolvimento.

Na realidade, essa proposta atrairá para
o Estado do Amazonas, o coração da Amazô
nia, milhares de brasileiros interessados em
participar da discussão sobre aquela região
e que não terão oportunidade de fazê-lo na
Eco-92. Sabe por que, Sr. Presidente? Por
que é preciso deixar claro que a Amazônia
não é feita apenas de rios, florestas e animais.
A Amazônia tem o homem o ser humano
que a habita, hoje marginalizado, entregue
à sua própria sorte, à miséria e ao abandono
de todos os governos. Temos de apresentar
um projeto político e governamental para
preservar o homem daquela região, para ga
rantir sua sobrevivência, pois ele é, na reali
dade, o preservador natural.

Sr. Presidente apresentarei essa proposta
ao Grupo Parlamentar da Amazônia junto
à Comissão do Meio Ambiente, da qual sou
suplente, e estou trazendo-a a público no ple
nário desta Casa, que é o foro competente
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para tratar da questão da maior seriedade
como esta.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) 
Concedo a palavra ao Deputado Maurício
Calixto, que falará pela Liderança do PTB.

o SR. MAURÍCIO CALIXTO (PTB 
RO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr's e Srs. Deputados, trazemo~ a re
gistro na Câmara dos Deputados mais um
exemplo da síndrome de processos que se
perpetra contra jornalistas neste País.

Em Rondônia, ainda há pouco, o ex-Go
vernador, que encerrou o seu mandato a 15
de março houve por bem processar o jornal
O Estadão, daquele estado. E por que, Exce
lências? Pelas verdades publicadas, lamenta
velmente. O Sr. Jerônimo Garcia de Santana,
que governou o Estado de Rondônia por qua
tro anos seguidos, não teve sequer a coragem
de se desincompatibilizar para se lançar a
uma candidatura à Câmara dos Deputados
ou ao Senado da República. Tantas foram
as falcatruas perpetradas contra os interesses
do Estado de Rondônia que o motivo para
o ingresso de um processo crime contra o
jornal é também dos mais inusitados. O jor
nal publicou, nos dias 12 e 13 deste mês de
abril cópias de publicações fraudulentas no
Diário Oficial do Estado de Rondônia. O Dr.
Jerônimo Garcia de Santana publicava oDiá·
rio normal e, logo em seguida, publicava,
particularizadamente, um suplemento em
que se encontravam altíssimas concorrências
públicas, e não fazia circular esse Diário Ofi·
cial. O Sr. Jerônimo Garcia de Santana, nos
seus quatro anos de Governo no Estado de
Rondônia, só instituiu uma lei. Baixou um
decreto que instaurou o caos no Estado de
Rondônia, Sr. Pres;~ente, Srs. Deputados.
E agora,.ao invés de dar explicações à Just~ça,

que lhe está cobrando, procura processar Jor
nalistas.

A tragédia que se ab.'teu sobre Rondônia,
através da terrível admin;~traçã(\ do Sr. Jerô
nimo Santana, fez com que a;,lda ontem pu
déssemos ver, para lamento nosso, descendo
ladeira abaixo o bom nome do estado. Assis
timos a uma larga reportagem sobre as difi
culdades com a segurança pública, a crimina
lidade em nosso estado, o correr solto do
tráfico de drogas, com a informação séria dos
poderes públicos de q]le cerca de oitent~ qu~

los de cocaína são consumidos por dia. E
lamentável para nós, é uma prova acabada
da incompetência que aquele senhor exer
citou ao longo de quatro anos no Estado de
Rondônia.

Mas, Sr. Presidente, Sr~. T)eputados, não
acreditamos que devemos ser fatalistas com
relação à natureza humana. Apesar de repu
diarmos esse procedimento condenável do
ex-governador, acreditamos que ele ainda
possa ter um pequeno lampejo de dignidade
e honradez: em vez de processar jornalistas,
ir à delegacia mais próxima e entregar-se,
para responder pelos crimes que cometeu.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos)
Passe-se ao

VI - GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Manoel Castro.

O SR. MANOEL CASTRO (Bloco - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr's e Srs. Deputados, nosso objetivo, com
este pronunciamento no Grande Expediente
da Sessão de hoje, é participar também do
debate nacional que se trava neste instante
sobre o Projeto de Reconstrução Nacional,
apresentado pelo Presidente Fernando Co
llor, ao final do seu primeiro ano de Governo.

•Ano passado, em inúmeras oportunidades,
estive na tribuna da Câmara dos Deputados
para, entre outras coisas, criticar o fato de
o Presidente da República, ao apresentar seu
Plano de Estabilização Econômica, ter come
tido o grave equívoco de subestimar a partici
pação da sociedade, através das suas institui
ções. Quis o Governo cumprir uma promessa
de campanha. Quis o Governo - acredito
sinceramente nisso - ressolver de fato os
problemas brasileiros. Em nossa opinião, er
rou o gcverno quanão imaginou que era mila
groso. l.'l"ão entendeu que, apesar de o povo
brasilei.ro ser cristão, não acredita mais em
milagres. Não adiantava insistir nos milagres,
não adiantava insistir na formulação inade
quada, de cima para baixo, imaginando que,
sozinh.o, tudo poderia. O Governo não con
tou, a exemplo de oportunidades ariterio~es,

com a participação popular, pois o povo s6
viu fracassarem inúmeras tentativas de outros
planos econômicos para salvar a Nação e se
debate com sucessivas frustrações, que pas
sam pela campanha das "diretas-já", pela
morte, que ontem fez seis anos, do digníssimo
Presidente Tancredo Neves e ainda pela pror
rogação do mandato do então Presidente José
Sarney, quando se vendeu à Nação brasileira
uma idéia de felicidade fácil e próxima, por
meio de bandeiras que nem sempre se concre
tizavam.

Ora, se tudo isso é verdade, por justiça,
neste instante, devo dizer que, antes de mais
nada, o projeto de Reconstrução Nacional
traz em si o mérito do reconhecimento do
Presidente da República de que o'Governo
precisa da participação dos brasileiros, e a
aceitação de que é indispensável não só uma
postura de humildade, mas também de mobi
lização de todo o País para atingir os grandes
objetivos nacionais.

A convocação da sociedade, por si s6, é
um mérito, embora sobre isso eu deva ainda
comentar que a discussão que tem galvani
zado a opinião pública ora se dá de maneira
positiva, ora se dá de maneira que não honra
o objetivo do plano. Perde-se muito tempo
em discussões emocionais ou em se criticar
o plano por intermédio de interpretações in
devidas deste ou daquele segmento.

Todos se lembram de que questões especí
ficas, como a aposentadoria por idade ou o
ensino pago, nas universidades, por aqueles
com melhor renda, foram motivo de ataques
inclementes ao projeto, sem a discussão do
que ele tem ~e maiS' importante, de mais es
sencial.

Na apresentação do plano e na mobilização
da sociedade, cometeu-se erro tático. Bus
cou-se o apoio das grandes massas populares,
como acontece nas campanhas eleitorais, fa
zendo as aspirações da sociedade irem ao en
contro do projeto, e o Congresso Nacional,
que representa os seus ~iversos ~egmentos,

ao invés de combater, tena de apOiar o plano
por pressão das bases, mas é evidente que
isso não está acontecendo.

O l'residente da República precisa da parti
cipação dos senadores e deputados:no enca
,ninhamento e no debate do plano. Houve
uma tentativa de correção de rumo, e já há
algum tempo se tenta um diálogo mais pr6xi
mo, mais fecundo e mais produtivo, no âm
bito do Congresso Nacional. Entretanto, pa
ra que o diálogo se realize em sua plenitude,
é indispensável uma demonstração mais cla
ra, da parte do Governo, de boa vontade,
não apenas para com as críticas, mas sobre
tudo para com as sugestões ou propostas que
venham a ser apresentadas na discussão des
ses temas.

A polarização do debate nacional em tomo
do plano, no meu entendimento, tem tam
bém outro aspecto extremamente positivo.
Estávamos habituados a discutir, nos anos
mais recentes, questões específicas, concretas
e, sobretudo, isoladas, como se a solução de
cada um dos grandes problemas nacionais pu
desse, efetivamente, ser a solução para toda·
a crise. Isso aconteceu no plano político,
quando se dizia na Assembléia Nacional
Constituinte, que a eleição direta,do Presi
dente da República seria a solução para todos
os problemas brasileiros. A simplificação de
se discutir que o combate à inflação e a vitória
contra esta poderiam ser a chave da solução
de todas as nossas dificuldades é outro equí
voco. Foi esta a posição adotada original
mente pelo Governo, ao afirmar que tinha
apenas uma bala para acertar o único inimigo,
a inflação.

O Projeto de Reconstrução Nacional traz
também no seu bojo essa nova transforma
ção. Os problemas nacionais são interdepen
dentes, e não podemos analisar este ou aque
le aspecto só da economia, mas também de
outras questões de natureza social, política
ou de política externa. O papel do Estado,
o capital estrangeiro, a dívida externa, a edu
cação, o meio ambiente, as relações entre
o capital e o trabalh,o.? salário.e o e~prego,

os investimentos publicas, a cldadama e os
direitos fundamentais são temas importantes
e interdependentes. E a solução depende de
uma visão conjunta de todos estes aspectos.

O terceiro ponto do Projeto de Recons
trução Nacional que gostaria de destacar é
o reconhecimento do papel que cabe ao Go
verno no resgate da dívida social. Dificilmen
te temos visto, no Brasil e em outros países
do chamado Terceiro Mundo. um posiciona
mento governamental - não um pociona
mento de campanha política - mostrando
com clareza que o resgate da dívida ~ocial

é responsabilidade do Estado. E o Projeto
de Recon~trução Nacional. entre outros mé·
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ritos, tem este de reconhecer que cabe ao
Governo papel fundamental no resgate da
dívida social. Apresenta itens específicos com
relação ao combate à pobreza e reconhece
que a política salarial. o Fundo de Seguridade
Social. a questão regional e outros temas im
portantes, que têm merecido a atenção de
todos os deputados no cotidiano desta Casa,
são partes integrandes e inconfundíveis de
um objetivo principal: o combate à pobreza
no nosso País,

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Cos
ta Ferreira,

o Sr. Costa Ferreira - Deputado Manoel
Castro, o pronunciamento que V. Ex' faz na
tribuna deste Parlamento. nesta tarde, a res
peito da reconstrução nacional, é realmente
fascinante, porque aborda assuntos gerais.
Entretanto, especifico alguns que classifica
mos de relevo para o desenvolvimento da
nossa Pátria. V, Ex' ressaltou a política de
rendas. Precisamos, realmente, de um bom
relacionamento entre o capital e o trabalho.
a fim de que possamos conciliar preços e salá
rios. Isto é importante para a segurança e
a tranqüilidade internas. V. Ex! ressaltou que
a dívida social é muito grande. Estamos acor
des com V. Ex" porque acreditamos que não
teremos um País desenvolvido se não dermos
prioridade ao desenvolvimento da sociedade,
Essas questões sociais, se não forem vistas
com bons olhos, poderão causar-,nos proble
mas serissimos V. Ex' e eu, nordestinos que
somos, estamos mais envolvidos com elas,
porque testemunhamos de perto o problema
que atinge a nossa gente. Gostaria de enfa
tizar também que só teremos um País prós
pero se. além de combatermos a intlação,
não nos esquecermos do crescimento econô
mico. Só através do crescimento poderemos
encontrar soluções para todos esses proble
mas. V. Ex" ao fazer essa análise, está dando
uma demonstração cabal de que quer ver o
Brasil reencontrar-se com a plenitude demo
crática e conquistar sua emancipação econô
mica. Este é também o nosso desejo. Por
isso. parabenizo V. Ex' Conte com o nosso
apoio no que for do interesse da nossa estima
da Pátria, o nósso querido Brasil.

o SR. MANOEL CASTRO - Muito obri
gado. Deputado Costa FelTeira.

Efetivamente, é preciso que o Governo en
tenda que a bandeira do combate à pobreza
não deve ser apenas dos políticos, principal
mente os da Oposição. Ela tem de ser neces
sariamente uma responsabilidade do Gover
no. O Governo, quando combate a inflação,
tem que simultaneamente se preocupar com
outras questões relevantes da sociedade, A
questão regional. a questão da política social
e da seguridade social estão interligadas. Evi
dentemente. não poderão ser matéria de
competência exclusiva da classe pol~tica 
não esquecendo aí o fato de que o Governo
também é político. A sociedade procura en
tender que uma coisa é a campanha eleitoral
e outra é o exercício do Governo. e que isso
muda a posição.

É preciso que todos nós reconheçamos que
esta é uma tarefa conjunta. nem o govérno
pode realizá-la sozinho, nem nós sozinho po
demos torná-la como bandeira de divulgação
política ou de oposição ao Governo, mas,
sim, como bandeira de colaboração com o
Governo.

O Projeto da Reconstrução Nacional en
controu um cenário sobretudo de forte deses
perança, descrença, desânimo, Estão todos
descrentes não apenas do projeto em si, mas
das próprias forças da sociedade para superar
tantas dificuldades, O agravamento do qua
dro, ao longo do primeiro ano do Governo
Collor, é uma conseqüência até do seu desejo
honesto. porém mal sucedido, de combater
a inflação. Em que pesem êxitos isolados em
alguns aspectos macroeconômicos, este pro
jeto não conseguiu vencer, 'coino era desejo
não apenas do Presidente. mas de toda a Na
ção brasileira. a luta contra a inflação.

Este quadro leva ao agravamento princi·
palmente da violência urbana. Todos nós 
isto é flagrante - estamos com medo aos
assaltos e dos crimes. Há uma associação níti
da da criminalidade com o desemprego, con
seqüência maior e mais grave desta política
de combate à recessão, que exige que tenha
mos. mais do que consciência, capacidade de
tentar reverter a situação, oferecendo algum
ponto de ajuste, alguma solução.

Essa solução, no meu entendimento, passa
não apenas pela luta no plano econômico,
mas passa também pela luta no plano político
e, mais ainda, passa por uma luta especial,
a que eu chamaria luta pelo resgate de credi
bilidade e da moralidade.

Nós, Deputados e os Senadores, não temos
dado a devida atenção à credibilidade e à
moralidade. Pagamos. por isso, um preço ele
vado nas últimas eleições, quando o povo,
abstendo-se, de votar votando em branco ou
anulando o voto. deu uma demonstração de
repúdio ao desempenho da classe política
brasileira. Tanto nós, do Legislativo, quanto
o Presidente da República somos submetidos
periodicamente ao julgamento popular, ao
cri-lO da sociedade, pois temos de renovar
os nossos mandatos. Mas essa questão atinge
também o terceiro component", dessa tríade
do Poder, que é o Judiciário. E preciso que
o Poder Judiciário também se conscientize
de que a sociedade brasileira está profunda
mente decepcionada coni a falta de justiça,
o que não pode ser creditado exclusivamente
aos Poderes Legislativo e Executivo. Os três
poderes. unidos e conjugados, têm de enten
der que o resgate da moralidade e da credibi
lidade se impõe como uma atitude de natu
reza política, para forçar a sociedade a sair
desse marasmo, desse desânimo. e passar a
ser participativa e confiante.

Como isso pode ser feito? Parece apenas
um jogo de palavras, mas não é. Pode ser
feito até de maneira simples. Diria que o pró
prio Presidente Collor foi eleito com base
em um discurso extremamente moralizante.
A bandeira dos "marajás", de alguma forma,
simbolizava o repúdio ao papel desgastado

que o Estado, superdimensionado, tinha na
sociedade.

Ora, se isso tudo é verdade, neste instante,
o próprio Governo Collor tem um débito para
com a Nação, no que se refere à cridibilidade
e à moralidade. Este Governo não conseguiu,
ao longo desses treze meses, reveter esse qua
dro de desconfiança e imprimir uma nova
postura à sociedade, mesmo nas coisas me
nores.

O quadro da Previdência Social, por exem
plo, que ultimamente domina o noticiário e
a opinião pública, de tão escabroso, de tão
nojentas as suas conseqüências, já está levan
do a sociedade à indiferença. É incrível 
chego a dizer que é fantástico, mesmo 
que, com tanta tempestade, alguém esteja
morrendo por falta de um copo d'água. É
que o Governo não conseguiu, até agora 
apesar dos esforços da imprensa e deste Con
.l~resso, que até instalou uma CIP -, apre
sentar à Nação os responsáveis ou culpados
por toda essa crise. Coisas elementares. To
dos sabemos, não precisa ser Deputado ou
ter nível universitário. Qualquer cidadão me
dianamente formado sabe que, quando certas
despesas ultrapassam determinado limite, al
guém tem que ser responsável, pois isso sai
da rotina, vira questão extraordinária. Todo
dia a imprensa apresenta situações repetidas,
um filme à que todos já assistimos. São casos
concretos de pagamento de benefícios indevi
dos, que, independentemente da armadilha
daqueles que formaram tal quadro de corrup
ção, também tiveram a conivência ou a omis
são, deliberada ou não, daqueles que com
põe, os quadros normais da própria Previ
dência SociaL

Tendo dito isto ria informalidade e gostaria
de dizer aqui também. Critiquei o Governo
quando, numa atitude pelo menos inusitada,
nomeou uma mesma pessoa para responder
por dois importantes órgões: a Receita Fede
ral e a Polícia FederaL Achava que a Receita
Federal era um órgão técnico e que a Polícia
tinha que estar à sua disposição. Mas o certo
é que, mesmo com essa inovação e com tantas
críticas, inclusive à c~asse empresarial brasi
leira, o Governo nunca conseguiu demons
trar, de forma nítida, que uma empresa ou
um empresário fosse responsável por crimes
contra o erário.

Ora, todo dia assistimos a punições no
mundo todo. No Brasil, há pessoas até com
certa posição hierárquica dentro da chamada
"sociedade do colarinho branco", num qua
dro de normalidade. E, com toda essa pres
são, com todos esses absurdos, continuamos
sem oferecer exemplos pelo menos de puni
ção, que devolvam à sociedade a credibili
dade, o respeito, como conseqüência da mo
ralidade. Continuamos apenas no discurso.

Insisto nesta tese por reconhecer que temos
necessidade de mobilizar a sociedade, para
que ela participe. O Projeto de Reconstrução
Nacional, ou qualquer outro, só será bem-su
cedido na medida em que tenhamos, conjuga
damente, capacidade de mobilizar a socie
dade brasileira para enfrentar seus próprios
desafios. Temos que infundir confiança e so-
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bretudo demonstrar ac;> nosso povo que ele,
e somente ele, é capaz de soerguer o País,
em seu próprio benefício, não esperando mi
lagres, mas agindo e trabalhando.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado José
Luiz Maia.

O Sr. José Luiz Maia - Estou acompa
nhando o pronuncimento de V. Ex' e sei mui
to bem a preocupação com que o eminente
Parlamentar baiano sempre encarou as ques
tões do desenvolvimento nacional. A aborda
gem que faz, quando analisa o quadro do
relacionamento entre, os Poderes Executi
vos, Legislativo e Judiciário, convida todos
nós a uma reflexão. Concordo que, na reali
dade, a situação nacional precisa ser muito
bem analisada e pensada. Toma-se conheci
mento, a cada instante, pela impressa falada,
escrita e televisada de que se deve buscar
o entendimento e o restabelecimento da espe
rança. Só que o entendimento não sai. Aque
les que tanto falam parece-me que não o que
rem levar a sério. Certamente as vaidades
pessoais afloram e isso contribuiu para que
,continuemos com essas discurssões, que, de
certa forma, considero estéreis. A sociedade
brasileira precisa despertar urgentemente,
como diz V. Ex', para a chamada de responsa
bilidade. Dentre os grandes entraves que en
frentamos, estão, sem dúvida, alguns maus
gerenciamentos. Creio que este País precisa
lutar com obstinação por uma profunda refor
ma educacional. Precisamos estabelecer um
padrão educacional, capaz de despertar a so
ciedade para seus direitos e suas obrigações
para com o País. A análise feita por V. Ex',
nobre Deputado Manoel Castro, é oportuna
sob todos os aspectos. Ela nos convida à refle
xão, repito, e V. Ex', como disse há pouco,
sem pretensão ou despretensiosamente, está
abordando problema da maior seriedade.
Precisamos dar-nos as mãos para tentar aju
dar o País. É preciso que se faça o que disse
um presidente norte-americano: "ao invés de
perguntar o que o Brasil pode fazer por nós,
vamos perguntar o que podemos fazer por
ele". Parabenizo V. Ex' pera discurso que
faz nesta tarde.

O SR. MANOEL CASTRO - Agradeço
a V. Ex' o aparte.

Dentro da análise que faço, gostaria ainda
de explicitar que é indispensável uma mu
.pança de mentalidade, inclusive nos aspectos
a que nos referimos: combate à pobreza e
questão social. Temos que substituir essa cul
tura paternalista e assistencialista por uma
cultura mais realista e participativa da socie
dade. Precisamos dabater idéias.

Há pouco, um colega do PT defendeu um
projeto apresentato pelo Senador Eduardo
Suplicy sobre a chamada renda mínima, que,
com todo o respeito por seu autor, é, uma
utopia, e que, mesmo já estando em discus
são, o próprio PT não o incluiu no seu progra
ma de televisão. Este é um ponto importante,
pois a discussão do salário, da distribuição
de renda e dos benefícios tem de mobilizar
de fato a .!iOcl'edade, seria muito fácil para
todos nós,"para o Presidente da República
ou para os Poderes constituídos, estabelecer

o salário por decreto. Hoje, em condições
normais, o salário sequer pode ser aumen
tado além de patamares bastante debatidos
com área econômica. Imaginem a proposta
do Senador de estabelecer o valor nominal
do salário três vezes maior, ou quase isso.
E mais: se feito indistintamente, levaria a
outra posição.

Quando falo em mundança de mentalidade
falo necessariamente em uma cultura de tra
balho. Em um fórum socialista realizado na
Bahia, ouvi um deputado, também ligado ao
PT, que havia visitado a União Soviética, cri
ticar certos aspectos da sociedade socialista,
como o fato de um trabalhador muitas vezes
omitir se, no que se refere as suas responsabi
lidades, prejudicando a coletividade e a Na
ção exclusivamente por estar assegurado a
ele um rendimento, independentemente, da
sua participação.

Então o que queremos, com essa nova
mentalidade, não é simplesmente distribuir
o que não temos, mas, sim, uma discussão
da sociedade, que ela participe da formação
da riqueza, assegurando, de ant~mão, sua
participação, não apenas pela contribuição
concedida, mas distribuindo a riqueza pro
porcionalmente às suas necessidades. Esta
mos assistindo a procedimentos inadequados,
à corrupção que assola indistintamente os di
versos níveis, as diversas esferas da Adminis
tração Pública: federal, estadual e municipal,
os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciá
rio. A Nação precisa voltar a ter confiança
nos seus dirigentes, nas suas lideranças, vol
tara participar, a querer o desenvolvimento
do País, quer entender. A sociedade não vai
receber de quer que seja favor algum; ela
vai exigir aquilo que lhe é devido, pela sua
participação, pelo seu trabalho, pela sua de
dicação e pela sua convicção de que o Brasil
pertence a todos.

Eram estas, Sr. Presidente, Sr" e Srs. De
putados, as considerações que pretendíamos
fazer, dando a nossa parcela de contribuição
à discussão do Projeto de Reconstrução Na
cional.

Durante o discurso do Sr. Manoel Cas
tro, o Sr. Wilson Campos, § 29 do art.
18, do Regimento Interno, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Luiz Carlos Hauly, § 2', do art. 18, do
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Carlos Hauly)
- Concedo a palavra ao Sr. Carlos Scarpelin.

O SR. LUIZ CARLOS SCARPELINI
(PMDB - PRo Pronuncia o seguinte discur
so.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pela
primeira vez usamos a tribuna desta Casa pa
ra defender o municipalismo. V. Ex', Sr. Pre
sidente, foi Prefeito de Cambé, e o Deputado
Romero Filho Prefeito de Umuarama. Sa
bem do valor do municipalismo para a afirma
ção da nossa sociedade.

O município é, sem dúvida, a célula basilar
da organização político-administrativa da Fe
deração. Por isso mesmo, a Constituição de
1988 dedicou-lhe 104 citações e, reconhecen-

do-lhe a importância, garantiu sua emanci
pação política, administrativa e jurídica, ao
atribuir às câmaras municipais a aprovação
de suas Leis Orgânicas.

Afinal, como se sabe, o município constitui
a mais poderosa e mais importante de todas
as realidades políticas, pois é no seu território
que todos vivem, trabalham, residem e é ali
que se plasma a identidade nacional e se con
fere ao indivíduo a cidadania.

O município, na forma como o conhecemos
hoje, deriva-se de um dos maiores legados
do Direito Romano. A Lisboa antiga, parte
integrante da Prefeitura da Lusitânia, por
pertencer a uma das quatro províncias do Im
pério Romano, a de Gália, foi o primeiro
município a cDnquistar, há dois mil anos, essa
titulação das mãos de César. A metrópole
colonial portuguesa transferiu-nos seus ar
quétipo político, incorporando-o definitiva
mente, às nossas mais antigas e queridas tra
dições.

Por todo o período colonial, sobreviveu
o município com funções judiciárias e admi
nistrativas, embora limitadas, até o início do
século passado, quando se criaram, em 1828,
as câmaras municipais e o Supremo Tribunal
de Justiça.

Há exatamen(e um século, a Constituição
de 1891 dispôs, enfim, que os estados se orga
nizassem de tal forma que ficasse assegurada
a autonomia dos municípios, em tudo quanto
fosse do seu peculiar interesse.

Conquanto desde aquela época o espírito
da lei tenha sido claro, com o objetivo de
valorizar o municipalismo, a prática tem de
monstrado, ao longo dos anos, o contrário.
Mesmo depois de inaugurada a autonomia
dos municípios, por várias vezes foram prati
cados atentados à faculdade de o município
poder reger-se por leis próprias. O vício de
retornar ao centralismo autoritário tem sido
a tônica dos governantes arbitrários.

Contudo, toda a coletividade reconhece
que o município se mantém ainda como o
maior fator de agregação dos pequenos nú
cleos urbano-rurais do País. Em oposição às
metrópoles, ali se preservam os padrões cor
teses de convivência, verdadeiras sociedades
de vizinhança, onde se incentivam a disci
plina, "o altruísmo, a honra, o trabalho, a fra
ternidade e o civismo. Valores que a cidade
grande tenta desqualificar e, de modo espan
tosamente rápido, vem aniquilando.

Reforçar a autonomia dos estados e dos
municípios é, portanto, resgatar o federalis
mo em toda a sua plenitude. Significa, antes
de tudo, realçar os valores morais, a boa con
vivência entre os cidadãos, a confiança recí
proca, o respeito e' a honestidade no trato
interpessoal. O vilão de outrora, homem rude
e discriminado, que morava na vila, não tem
comparação, hoje, com o agressivo, escolado
e impiedoso citadino, que a cada dia supera
seu grau de insensatez e perversidade.

Que fatores poderosos influenciaram o
meio urbano a ponto de deteriorar a socie
dade, eliminando o homem cortês, sociável,
cavalheiro, que sempre caracterizou o brasi
leiro, até a metade deste século?
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Encontramos algumas respostas na pobre
za e no isolamento dos pequenos núcleos mu
nicipais, que, sem assistência técnica ou cre
ditícia, estimulam o êxodo rural e a expansão
dos centros urbanos, formando megal6poles
cercadas por cinturões de miséria, em cujos
seios prevalecem a violência e a degradação
moral do cidadão.

Verdadeiros laborat6rios da marginalida
de, as periferias urbanas quase sempre estão
desprovidas de trabalho, de educação, assis
tência médica ou social. Possu~m, no entan
to, um c6digo perverso de sobrevivência, ca
paz de corromper o homem ingênuo e bom
do interior, seduzindo-o com falsas promes
sas de melhoria de vida para levá-lo ao círculo
do vício e do crime.

Exposto às vicissitudes do meio urbano,
o interiorano perde imediatamente suas par
cas economias na aquisição de supérfluos.
Logo a necessidade e a fome o conduzem
ao subemprego. Deixa de ser sujeito de suas
ações e passa a ser objeto das decisões de
estranhos. Enfim, sem saúde e já desacos
tumado do trato da terra, prefere enquistm.:
se nas favelas a retornar às suas origens ru
rais.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, esse é, des
graçadamente, o destino de milhares de brasi
leiros, de patrícios nossos, a cada ano.

Tomou-se imperioso dever fortalecermO!
o municipalismo e lutarmos para que as pe
quenas comunidades do interior conquistem
condições sociais mais favoráveis. Que a fixa
ção do homem em sua terra de origem se
torne para ele uma opção desejável, e não
um eX11io compuls6rio. Lutemos para que ele
cresça e melhore sua qualidade de vida e pos
sa ajudar o desenvolvimento de seu ambiente
natural.

Urge revalorizar o homem do campo, que
produz o alimentq básico para a cidade. De
vemos conferir ao meio rural, voltado para
a produção agrícola, as conquistas trabalhis
tas alcançadas pelos demais setores da econo
mia.

No afã de preparar o nosso País para in
gressar no concerto das Nações, cometeu-se
a ingenuidade de, sem discutir com a socie
dade, adotar figurinos estrangeiros, estere6
tipos da vida urbana americana e européia,
que não auxiliam em nada o nosso enuacio
namento político-administrativo.
-Modificaram-se os hábitos, as formas de
produção, a seletividade dos produtos, a co
municação, as formas de lazer e as relações
domésticas, mas pouca coisa se adiciona posi
tivamente às condições de melhoria da vida
db trabalhador brasileiro.

Difíceis se tornaram a especialização técni
ca, a educação, a saúde e as formas de elevar
o padrão de existência do trabalhador. O
principal agente do desenvolvin·ento nacio
nal ficou, mais uma vez, marginalizado.

Se o homem urbano tornou-se solidário e
recluso, obrigado a proteger-se atrás das gra
des, enquanto o marginal campeia solto, e
se o homem rural ficou discriminado, sem
assistência e.estímulo, afinal, quem está ga
nhando com tudo isso?

Apenas os conglomerados econômicos-fi
nanceiros, sobretudo os estrangeiros, têm
crescido nesse quadro de desordem social.
Suas transferências de recursos, para o exte
rior não só têm definhado nossa economia
como têm interferido nas condições de equilí
brio entre os agentes econômicos.

Criaram-se falsas necessidades de consu
mo, hábitos de desperdício e aviltamento da
mão-de-obra. Aumentaram o nosso débito
externo, interferiram nas relações cambiais,
forçaram a privatização de estatais para abo
canharem, a baixo preço, o seu patrimônio
e, nesse jogo opressivo, acabaram até por
desacreditar a imagem do nosso povo perante
o mundo.

Necessário se toma que retomemos a cor
reção de nossos próprios rumos. Devemos
recorrer às nossas tradições históricas e seguir
o exemplo dos antepassados no combate
constante, contra os dominadores. E o muni
cipalismo será a trincheira.

Por certo, encontraremos os registl"os evi
dentes dessá luta antiga na esfera municipal.
Alí estão consignadas, de forma notória, as
soluções mais eloqüentes, que fizeram nossos
ancestrais resistirem.

Fortalecer o municipàIismo! - eis a solu
ção nacional. Para isso, é importante rede
finir e ampliar suas competências tributárias,
liberar os recursos apropriados pelos gover
nos locais, descentralizar os encargos e.es
ponsabilidades e, antes de tudo, sair do dis
curso para a prática. É importante, todavia,
que não se cumule o município de responsa
bilidades sem a contrapartida de recursos:

A nossa experiência à frente da Prefeitura
de Apucarana, no Paraná, deu-nos a certeza
das vantagens econômicas, políticas e sociais
da descentralização. Só no contato com a rea
lidade local, na vivência prática com os pro
blemas sociais, ,administrativos, políticos,
partidários e, !,obretudo, os de ordem econô
mico-financeira, é que passamos a dimensio
nar a magnitude das nossas necessidades e
as soluções particulares para cada caso.

Na educação básica, dever indeclinável do
Estado, não ficamos dependentes apenas das
verbas federais. Ampliamos o número de es
colas públicas e incentivamos a melhoria da
qualidade do ensino. Reconhecemos que a
escola primária 'é o alicerce de toda a edu
cação.

Embora observando que o Poder Público
não deve repassar à comunidade suas obriga
ções constitucionais, pudemos contar com o
esforço comunitário em todos os projetos que
implementamos na Prefeitura. Achamos que
o Município tem importante papel no que
conceme a todos os problemas atinentes à
educação, da construção de escolas à sua ma
nutenção, conforme os padrões culturiÜs de
cada região.

Mesmo dentro dos limites dos recursos dis
poniveis, sempre contamos com a colabora
ção de educadores que pudessem oferecer
suas contribuições pessoais nas tarefas do ma
gistério e nas formulações metodológicas.

Quanto' à merenda escolar, procuramos
tomar o município auto-suficien!e na produ-

ção dos seus insumos básicos. Selecionamos
os elementos que compõem uma merenda
saudável e substanciosa, segundo a preferên
cia dos estudantes, levando também em conta
seus hábitos alimentares e culturais.

O Sr. Romel Anísio - Permite-me V. Ex'
um aparte?

O SR. CARLOS SCARPELINI- Concedo
o aparte a V. Ex'.

O Sr. Romel Anísio - Nobre Deputado,
V. Ex' aborda um assunto da maior impor
tância para este País: o municipalismo. Aliás,
vindo de V. Ex', que foi prefeito de uma
importante cidade do Paraná, Apucarana,
não podia ser diferente. O Brasil passa por
uma fase política das mais difíceis, que enver
gonha a nação. A centralização de podéres
na mão de uma pessoa não tem dado certo
para o Brasil, que tem mais de quatro mil
municípios. Se a tarefa de administrador fos
se distribuída tenho certeza absoluta de que
seria muito melhor, porque caberia a cada
comunidade dirigir seus próprios destinos. O
prefeito, as lideranças políticas, os vereado
res e as comunidades sabem de seus proble
mas. Viajei, neste fim-de-semana, para o Ma
to Grosso e fiquei estarrecido com a falência
da agricultura naquele estado.

No Município de Canarana, fiquei enver
gonhado, porque aqueles que estavam no ho·
tel, sabendo que eu era deputado, me pergun·
tavam o que estamos fazendo no Congresso
Nacional pela agricultura, que está falida. Lá,
não existem estradas; os produtos agrícolas
não têm preço, porque, na hora de plantar,
os insumos são 30% mais caros do que nas
regiões próximas às indústrias e na hora de
vender - uma saca de soja, em Canarana,
ontem, estava a Cr$!.700,00 - o frete é mui
to mais caro, porque não há estradas. O que
ocorre é que a centralização de poderes não
têm dado certo. Por isso, deputado, este as
sunto que V. EX' aborda hoje é o da maior
importância para nós, congressistas, na refor
ma da Constituição, possamos dar mais pode
res aos municípios, àqueles que cobram em
suas comunidades. E sabe V. Ex' Sr. Presi
dente, deputado Luiz Carlos Hauly, que já
foi prefeito, Secretário da Fazenda do Estado
do Paraná, que é muito mais prático fazer
a redistribuição dos recursos para as prefei
turas, porque o contribuinte, o povo está pró
ximo do Prefeito. V. Ex', Deputado Carlos
Scarpelini, quando prefeito de Apucarana,
assentou 420 famílias em agrovilas, um exem
plo para todo o Paraná. Portanto, este pro
nunciamento vem ao encontro dos nossos an
seios, e tenho certeza de que será nesta Casa
muito abordado por ocasião da reforma da
Constituição.

O SR. CARLOS SCARPELINI - Agra
deço a V. Ex' o aparte, que vem enriquecer
nosso disc.urso.

Nobre Deputado, a descentralização admi
nistrativa e políti<;i1 é a solução para o País,
tanto que defendemos também o parlamen
tarismo, para facilitar a substituição do gover
no - do Primeiro Ministro, no caso - quan
do estiver errando. Se o atual Presidente fos-
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se Primeiro Ministro, já estaríamos providen
ciando sua substituição por um outro que ti
vesse competência para administrar este País
da forma que é preciso.

Prossigo, Sr. Presidente.
Cuidemos ainda ele utilizar terras improdu

tivas do município, criando pomares e granjas
que servissem de escolas agrícolas e fornece
doras de produtos. Para isso contribuíram os
pr6prios aprendizes, que, por sua vez, tive
ram oportunidade de conviver com as práti
cas agropecuárias.

. Além da redução dos custos, ficou o exem
plo.

No setor habitacional, concluímos que o
mutirão para construir casas populares traz
várias vantagens. Utiliza a força de trabalho
dos pr6prios interessados, com evidente mo
tivação, habilita profissionalmente os partici
pantes do processo, reduzindo quase à meta
de o custo total das obras, se comparadas
com o preço final do im6vel cobrado ao usuá
rio pelo Sistema Financeiro Habitacional.

Nesse ponto, quero dizer que o preço do
metro quadrado da casa construída pelo atual
Governo é três vezes maior do que o preço
do metro quadrado 5!a casa construída no sis
tema de mutirão. E o metro de casa cons
truída mais caro do planeta. Por quê? Porque
muita gente ganha, e o mutuário paga caro.

Importante também é a municipalização
da saúde. S6 o munÍcipe sabe quais as suas
carências, quais as medidas profiláticas para
a sua região, qual a incidência de doenças
endêmicas e qual o montante de recursos a
serem alocados.

Instalamos um hospital em Apucarana,
mas preferimos dar maior proximidade e
presteza ao atendimento à comunidade, cons
truindo postos de saúde para socorro ime
diato.

Consideramos, também, que a medicina
preventiva é a melhor técnica sanitária. É
lamentável deixar que a medicina curativa
trate dos males depois de instalados, quando
muitos deles poderiam ser antecipadamentt~

evitados.
Lutamos e lutaremos pela defesa do meio

ambiente. Somos pelo desenvolvimento, mas
não achamos que ele deva ocorrer a qualquer
preço. O homem moderno já descobriu a im
portância da conservação de sua pr6pria exis
tência. Não podemos deixar para nossos des
cendentes um mundo inviável, incapaz de dar
continuidade à vida. O lbama deve exercer
a coordenação nacional, mas ao município
cabe desenvolver mecanismos eficazes para
a fiscalização do meio ambiente e dos recur
sos naturais.

O Brasil, infelizmente, ainda é o campeão
do desmatamento e da poluição dos recursos
hídricos.

Quanto à questão da criminalidade, o mu
nicipalismo pode exercer papel preponderan
te para a redução de sua incidência. O homem
integrado ao seu ambiente raramente cai na
delinqüência.

À medida que se fortaleça o núcleo rural
e se criem condições de amparo ao traba
lhador do campo, por certo se reverterá o

fluxo migrat6rio. Isso causará, certamente,
benefícios ao município e evitará o cresci
mento da área de conflitos nos centros urba
nos. Basta verificar o índice de criminalidade
nas capitais e no interior.

Quanto às prisões, achamos que elas de
vem ter o caráter de ressocialização do ho
mem, sem o objetivo apenas confinate. Em
vista disso, as prisões devem ter condições
de estimular o trabalho e o profissionalismo
do interno, para que ele possa resgatar sua
pena junto à sociedade, sem onerá-la com
os custos de sua manutenção.

Ouço o Deputado Pedro Tonelli.

o Sr. Pedro Tonelli - Nobre Deputado
Carlos Scarpelini, inicialmente quero parabe
nizar V. Ex' por trazer à tribuna uma preocu
pação do Brasil inteiro no que se refere às
bandeiras de interesse municipal e à situação
em que hoje vive a maioria dos municípios
brasileiros. Conheceço seu trabalho através
de alguns programas progressistas da época
em que V. Ex' era administrador da cidade
de Apucarana, no Paraná. No entanto, nobre
deputado, V. Ex' defende aqui a municipa
lização de setores essenciais. Já dizia que está
preocupado e, por isso, na revisão da Consti
tuição, defenderá a descentralização dos re
cursos. Obviamente, parece-nos um princípio
correto, mas não adianta municipalizar os
serviços de saúde, de educação, enfim, todos
os serviços, ficando os recursos centralizados,
Depois, haverá aqui em Brasi1ia uma fila de
prefeitos, de chapéu na mão, a pedir esmola
à Ministra Zélia, à LBA, ao Ministro Cabre
ra, a quem quer que seja, V. Ex' traz a debate
uma preocupação fundamental, quando se
refere à estrutura do Poder Público do País,
quando diz que os prefeitos e os vereadores
é que sentem os primeiros efeitos da situação
injusta em que o País vive. No entanto, tenho
as minhas dúvidas, nobre deputado, se sim
plesmente descentralizando os recursos e os
serviços encontraremos a solução. Nosso País
é complexo. Temos que ter responsabilidade
e obrigar o estado e a União a assumirem
a responsabilidade dos serviços públicos es
senciais. Se simplesmente municipalizarmos,
obviamente teremos dificuldades. Temos
agora uma epidemia de c6lera. Será que va
mos responsabilizar somente os municípios
da fronteira entre o Brasil e o Peru? Não.
Essa é uma obrigação nacional, até interna
cional, de todos os países da América Latina.
Temos de socializar as obrigações e os recur
sos. Por isso, nobre deputado, parebenizo
V. Ex'. porque traz à discussão essa proble
mática. Mas deixo no pronunciamento de V.
Ex' uma interrogação. Nós, políticos, tere
mos de batalhar, no futuro, para assegurar
os direitos mínimos essenciais de todos. De
vemos exigir do Poder Executivo, tanto no
nível federal, como no estadual, que cumpra
suas obrigações e não seja socialista e centra
lizador somente na hora de arrecadar nem
distributivista apenas para distribuir as tare
fas - é o que temos visto - procurando
municipalizar a educação e a saúde, tirando
essa obrigação da União. E daí, como fica?

Em Lindoeste, cuja arrecadação é pequena,
qual será o nível de educação dos meus muní
cipes? Vai ser diferente daqueles que terão
os habitantes de Cascavel, de Ponta Grossa,
de Curitiba, ou de qualquer cidade que tenha
arrecadação maior. Temos que analisar a si
tuação e .tomar medidas de conjunto. que
contemplem a todos e assegurem o que ti
essencial. Muito obrigado. Parabéns a V. Ex'
Ex' dignifica este Parlamento e com certeza
traz, aqui, as preocupações maiores do País.

o SR. CARLOS SCARPELINI - Agra
deço a V. Ex' o aparte. Suas preocupações
têm sentido e o debate deve ser estabelecido
para cada momento, cada caso. a fim de bus
carmos soluções que não serão encontradas
na forma pela qual se está administrando o
País, de cima para baixo, sem ouvir as bases.
Essa nãc é a forma pela qual aprendemos
a fazer política na nossa região, no Paraná.

Prossigo, Sr. Presidente.
Outro fator a considerar é que o detento

de origem rural, além de geralmente ter expe
riência na agricultura, não resiste em traba
lhar na produção de alimentos para o consu
mo do estabelecimento penitenciário. Já o
preso de procedência urbana. viciado na ocio
sidade ou em atividades do setor terciário,
quase sempre se rebela contra o trabalho agrí
cola.

Por isso mesmo. achamos necessário que
as peoitenciárias também sejam regionaliza
das e se aproveitem as potencialidades contri
butivas do interno. segundo suas habilita
ções. Ao alcançar a liberdade, o detento deve
possuir formação profissional, para não re
tornar à marginalidade.

Mesmo quI.- a fragilidade da administração
interiorana não disponha de capacidade téc
nica para a realização de todos os seus propó
sitos e projetos, a proximidade e o convívio
com os munícipes servem bastante para a cor
reção rápida de rumos. Afinal de contas, um
equívoco municipal sempre dará menos pre
JUÍzo do que um equívoco federal.

Por maior exercício teórico que o poder
central venha realizando, em suas salas de
situação, aqui em Brasl1ia. jamais poderá
avaliar, com a necessária precisão, as peculia
ridades de qualquer município, entre os 4.491
municípios brasileiros que constituem este
País continental e diversificado.

Dizer que a centralização administrativa
permite maior eficiência técnica e maior rigor
na distribuição dos recursos é uma falácia
que já trouxe sérios prejuízos ao País. Pois
é exatamente nas prefeituras que se forjam
e se põem à prova os talentos políticos. Ali,
onde os conflitos são mais agudos. é que se
aprende a administrar os escassos e finitos
bens públicos.

O município é, sem dúvida, importante
fonte de idéias, informações e sugestões para
a produção de políticas regionais ou nacio
nais, em todos os setores. No município se
pratica a verdadeira democracia. O adminis
trador arguto estimula a participação comuni
tária para o direcionamento de seus propó-
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sitos e projetos, dentro da realidade objetiva
com que sé confronta.

Quero destacar aqui o meu apoio às teses
associativistas e cooperativistas. O incentivo
às associações de municipalidades permite
que pequenos municípios, juntos, consigam
realizar obras de interesse comum, reduzindo
os custos de equipamentos na construção de
escolas, silos e depósitos, matadouros e de
outras obras essenciais. A depender, por cer
to, das características regionais e das facili
dades de comunicação.

Defendemos também as associações profis
sionais como forma de exercício democrático
e de expressão da cidadania. O cidadão, soli
tariamente, pode não ter condições de pres
sionar a administração pública, mas, coletiva
mente, é capaz de exercer vigilància perma
nente sobre as ações do estado.

É necessário, pois, que a comunidade,
através de seus clubes recreativos e despor
tivos, cooperativas, associações de bairro, se
torne participativa, sobretudo para defender
os bens de consumo coletivo produzidos ou
geridos pelo estado ou município.

Antes de tudo, é dever do cidadão ser parti
cipativo e não renunciar ao direito de inter
ferir nos destinos de sua terra. A iluminação
pública, o calçamento das ruas, a implantação
da rede de esgotos, a construção de escolas
e creches, isto é, todo o tipo de prestaçã~

de seviço que, afinal de contas, sai do bolso
do contribuinte, deve ter sua participação.

Temos consciência de que o município po
de exercer um papel significativo na descen
tralização das atividades do estado, com a
vantagem de permitir, até pela proximidade,
que o cidadão possa interferir nas decisões
de sua comunidade. Daí a importância da
autonomia das câmaras municipais, como re
presentantes dos interesses dos cidadãos.

A descentralização de recursos da adminis
tração central permite que se atendam os pro
blemas das pequenas comunidades, mais ur
gentes e crônicos.

Todavia, não somos ingênuos a ponto de
desqualificar a necessária presença do Estado
nos grandes investimentos, nos planos de irri
gação nacional, na administraçao da rede viá
ria, na recuperação das ferrovias, na constru
ção de hidrelétricas, no planajamento básico
e sobretudo na formação da cdnsidência na
cional.

A Nação é algo mais do que a soma dos
seus municípios e só ela pode resguardar a
isonomia de direitos e deveres entre os cida
dãos, viabilizando o município como célula
basilar da democracia.

Mas a prática democrática é um aprendi
zado contínuo. Considerando que essa prá
tica em nosso País tem sido freqüentemente
interrompida, esperamos que os novos tem
pos inspirem a consolidação definitiva da de~

mocracia e que esta Casa possa exercer notó
rio papel na construção da paz social, antes
da chegada do 3· Milênio.

Era o que tinha a dizer.

o §:r. Jl;~e]uIlii)mlçt2!I~etQ)~ Sr. Pre:ddente, pe
ço a palavra pela ordem.

o SR. PRESIDENTE (Luiz Carlos Hauly)
- Tem V. Ex' a palavra.

o SR. MENDONÇA NETO (PDT - AL.
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, não
é a primeira vez que ocupamos esta tribuna
para lamentar profundamente que o Con
gresso Nacional, sobretudo a Câmara dos De
putados, não preserve sua imagem perante
a Nação. Já nos acostumamos, nas segundas
e sextas-feiras, a tratar dos mais relevantes
assuntos com audiência mínima, praticamen
te sem Parlamentares em plenário. Tenho re
clamado, e vou fazé-lo diariamente, se for
necessário, porque acredito que é dever do
Presidente Ibsen Pinheiro e dos demais com
ponentes da Mesa fazerem-se presf?ntes na
condução dos trabalhos. Designa suplentes
ou parlamentares presentes em plenário para
presidir as sessões é expor a Câmara dos De
putados à irrisão pública. Os funcionários da
Mesa e V. Ex', como presidente em exercício,
devem apresentar esta reclamação à presi
dência desta Casa, pois providências têm que
ser tomadas, do contrário não pode o Legis
lativo cobrar do Executivo, do Judiciário nem
da sociedade ações sérias para melhorar as
coisas neste País.

Aqui nos deparamos diariamente com a
melancólica cena de cinco, quatro, três, dois
parlamentares ouvindo discursos sérios sobre
temáticas sérias; oradores se deslocam de
seus estados com trabalhos sérios para apre
sentar à Nação, mas o plenário está vazio
e a Mesa, ausente e omissa, é presidida por
um suplente. Ora, isso é uma irresponsabi
lidade, cujo pagamento recai nas costas dos
deputados e da própria instituição. Daí por
que, mais uma vez, levanto esta questão de
ordem para ver se até o final desta Legisla
tura, ou, pelo menos até o término do man
dato da atual Mesa Diretora, que tanto empe
nho fez em eleger-se meses atrás, algumas
providências sejam tomadas no sentido de
dar ao plenário, que deve ser o centro de
ressonância da Câmara dos Deputados, a im
portância que ele merece, que a~ sessões ple
nárias merecem. Ou então que não se façam
sessões diárias. O que não queremos é que
se desmoralize a sessão plenária, a mais im
portante atividade de uma Câmara dos Depu
tados.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Carlos Hauly)
- A reclamação do nobre Deputado é regi
mental, procedente, e tomaremos as provi
dências necessárias.

Concedo a palavra à nobre Deputada Jan
dira Feghali.

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PC do B
- RJ) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputa
dos, em primeiro lugar, gostaria de fazer um
registro em função de equívoco na impressão
da Ordem do Dia. Aqui está "PS do B"
mas continuo no PC do B.

Dirijo-me aos Parlamentares e ã sociedade
para debater tema que considero essencial:
saúde. Não tenho intenção de concluir ques
tões; como profissional de saúde que sou,

procuro ouvir outras opiniões para encontrar
soluções para esse problema.

Cidadania é um termo freqüentemente uti
lizado por muitos e, apesar disso, é um direito
desrespeitado pelas autoridades e pouco
compreendido em toda a sua amplitude pelos
próprios cidadãos brasileiros.

O exercício do direito de cidadania inicia
se pela possibilidade de respirar ar puro, abrir
uma torneira e ver sair água limpa para beber,
ter o alimento sobre a mesa, ter esgoto sanitá
rio, poder dormir em silêncio após um dia
exaustivo de trabalho, usufruir do lazer para
equilibrar o stress do dia-a-dia. A saúde tam
bém se expressa a partir desses direitos "míni
mos", mas a realidade é outra. O ar é poluí
do; a água, transmissora de doenças. A fome
atinge mais de 60 milhões de brasileiros. Há
falta de saneamento básico. Agride o barulho
desumano <las grandes cidades. Como ter
saúde? O equihbrio emocional, o trabalho
produtivo eficaz e a capacidade intelectual
resultam, fundamentalmente, de boas condi
çõ.es de vida.

Vivemos em um País em que as elites e
seu Governo marginalizam a grande maioria
da população. As verbas públicas não são
alocadas, com prioridade para, as questões
básicas, nem mesmo para as ciências mais
sofisticadas, em benefício da coletividade. A
prevenção das doenças evitáveis e das epide
mias não existe. Os recursos são aplicados
apenas em momentos emergenciais e de for
ma espasmódica. A epidemia do dengue no
Estado do Rio de Janeiro era previsível por
todos, mas as ações governamentais, federal
e estadual, não consideraram a ciência e se
desenvolveram de forma irresponsável e insa
tisfatória, tendo aumentado os níveis de mor
talidade daquela população.

Estamos diante do risco de epidemia de
cólera, que potencialmente se assenta tam
bém na qualidade da água que ingerimos e
na ausência de esgotos sanitários. Apesar das
ações preventivas do Ministério da Saúde,
a perspectiva é termos 3 milhões de cont~i
nados no Brasil, considerando-se as estatís
ticas da África e da Ásia. No Rio de Janeiro,
segundo o sanitarista Luciano Toledo, Supe
rintendente de Saúde Coletiva da Secretaria
Estadual de Saúde, o Estado tem que se pre
parar para suportar um impacto devastador
da cólera. Admite-se a hipótese de que a
doença irá se espalhar no Rio tão intensa
mente quanto em Lima, no Peru. Se esta
é a perspectiva no Rio de Janeiro, imagine-se
o que acontecerá nos estados do Norte e do
Nodeste do País. Grande ainda é o número
de casos de tuberculose, hanseníase, doença
de Chagas e esquistossomose.

Outro arama nOJe vivenciado pelos povos
em todo o mundo, e que também envolve
a questão preventiva com muita força, é o
da existência da Sindrome da Imunodeficiên
cia Adquirlia - AIDS, que já faz do Brasil
o campeão mundial em número relativo de
casos. O preconceito, a incompetência e o
conservadorismo têm sido as respostas das
autoridades e de alguns segmentos da socie
dade. .
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A Igreja tem cumprido um papel extrema
mente prejudicial, ao tratar o problema sob
a ótica da moral. Opiniões do Vaticano, arti
gos escritos por autoridades eclesiásticas, co
mo D. Eugênio Sanes, levam-me a lamentar
que a solidariedade, tão proclamada nos pos
tulados da Igreja, tenha se ausentado, dando
lugar a uma atitude de desrespeito aos porta
dores do vírus, de ataque aos métodos cientí
ficos de prevenção, na tentativa de ganhar
a opinião pública para valores morais que
já não mais têm o consenso da sociedade.
Lembro-me, neste momento, e posso até tra
çar uma analogia, do comportamento da In
quisição diante das mulheres na Idade Média,
de como se posicionou a Igreja diante da sífi
lis no século passado e no início deste. O
Ministro da Saúde, por sua vez, marcou sua
atuação pelo preconceito e como estimulador
do pânico e da marginalidade dos portadores.
O Ministro da Saúde usou a imagem da mu
lher na tentativa de repressão da sexualidade:
o outdoor "Quem vê cara não vê AIDS".
E foi fundamentalmente omisso quanto às
condições de assistência e fornecimento de
medicamentos, argumentando, por vezes,
com entraves burocráticos, enquanto alguns
doentes ficavam cegos por infecção de cito
megalovírus. No dia 19 de abril foi publicado
no jornal O Globo matéria intitulada "Faltas
de remédio ameaça aidéticos", em que se
denunciava a falta de AZT e Cytovene, este
último custando atualmente 938 dólares, ou
268 mil cruzeiros, uma caixa, suficiente para
vinte e cinco dias.

Aproveito a oportunidade para saudar as
organizações não-governamentais que têm
atuado incansavelmente na prevenção da
doença e no apoio aos pacientes.

A nossa realidade é ainda composta por
dramas muito grandes. Crescem as doenças
do stress, em especial as cardiovasculares,
os acidentes de trânsito e os homicídios. O
comércio de sangue prossegue em pleno de
senvolvimento, e a saúde oral está absoluta
mente abandonada.

Alarmantes são os dados da mortalidade
infantil: 45,75% das mortes de menores de
um ano são decorrentes de causas perinatais,
intimamente ligadas à situação gestacional.
Esse perfil obviamente se agrava na medida
em que cai o nível sócio-econômico. Quando
discutimos a mortalidade perinatal e a situa
ção gestacional, e entramos imediatamente
na própria situação da saúde da mulher.

O programa de Assistência Integral à Saú
de da Mulher - PAISM, foi lançado há cinco
anos pelo Ministério da Saúde para dar à
rede pública condições de atender aos proble
mas específicos da mulher, inclusive no que
se refere ao planejamento familiar. E o que
vimos? Apesar de toda a mobiliza\,ão do mo
vimento autônomo da mulher, de lideranças
feministas inclusive de conselhos estaduais da
condição feminina, o PAISM até hoje não
foi implantado como deveria ser e os índices
alarmante de atentados à saúde da mulher
continuam crescendo. Em que realidade esta
mos vivendo? Somos campeões mundiais de
cesarianas: mais de 40% dos partos no País

são cesárias. Temos os mais altos índices de
mortalidade materna do mundo: 13 mortos
para cada 10 mil crianças nascidas vivas; 100
mil mortes por ano devido a abortos provo
cados, numa estimativa de 4 milhões de abor
tos clandestinos por ano; 500 mil adolescentes
grávidas; inúmeras mortes por câncer gineco
lógico, a maioria deles preveníveis; as gran
des receitadoras de pílulas e até anticoncep
cionais injetáveis ainda são as farmácias; dos
71% de mulheres que usam algum tipo de
contraceptivo, 41 % fazem uso de pílula; 30%
das mulheres estão esterilizadas cirurgica
mente - no Maranhão este número chega
a 80% - para não falarmos dos problemas
médicos e psicológicos que não encontram
solução, e das clínicas privadas dos chamados
"planejamentos familiares".

Ouço, com prazer, o nobre Deputado.

O Sr. Liberato Caboclo - Nobre Depu
tada, antes de mais nada, parabenizo V. Ex'
pela oportunidade do seu pronunciamento e
pela sua competência na área. Todos sabe
mos que V. Ex' está intimamente afeita aos
problemas de saúde e contribui sobretudo pa
ra a discussão ampla e aprofundada da ques
tão nesta Casa. Chamo a atenção de V. Ex'
para dois aspectos: o primeiro é que, ao longo
de trinta anos de profissão e, principalmente,
nos últimos vinte anos, vi mil e uma provi
dências teóricas neste País para acabar com
a cesárea. Inclusive Secretários de Saúde,
muito bem intencionados, talvez não saibam
que o problema da cesárea não se deve mais
ao fato de o famigerado sistema de paga
mento por tarefa privilegiar esse método, não
é mais essa a razão. Hoje o INAMPS paga
tão mal a cesárea quanto o parto normal.
O problema básico é que, tirando o Rio de
Janeiro e outros poucos centros onde os ór
gãos públicos têm hospitais, a medicina brasi
leira depende da prestação de serviços em
casas de saúde privada, nas quais o médico
ganha por tarefa e não por plantão ou por
salário no plantão. Então, será impossível
acabar com a cesárea enquanto não se alterar
essa atitude escapista, do Ministério da Saú
de, que se perpetua nesse Governo enquanto
não se prover este País do número de médicos
necessários para uma assistência pública, de
cente, enquanto continuar essa infeliz mania
de pagar por serviço. Essa é uma questão
a ser resolvida urgentemente. Não aguento
mais Ministro da Saúde, Secretário de Saúde
reclamar do número de cesáreas e perpetuar
o pagamento por serviço. Há também. Depu
tada Jandira Feghali, e é uma vergonha para
este País, a venda de um remédio chamado
"Citotec", sem nenhuma finalidade médica,
mas que se vende para tratamento de úlcera
péptica. Seu uso, além de provocar contra
ções uterinas e aborto espontâneo, em caso
de a paciente estar em adiantado estado de
gravidez, provoca lesões iniciais ao concepto.
É um absurdo que esse remédio, que está
sendo usado exclusivamente para provocar
aborto, ainda seja vendido com a maquiagem
de ser para tratamento de úlcera péptica. Era

este o meu registro. Parabenizo V. Ex' pelo
brilhantismo do discurso.

ASRA. JANDIRA FEGHALI- Deputado
Liberato Caboclo, também acompanhado a
atuação de V. Ex' Ea Comissão de Seguridade
Social e Família e fico feliz de estar nessa
comissão em sua companhia, porque tenho
a certeza de haver uma forte unidade de pen
samento e de ação entre nós na defesa do
que consideramos um patrimônio do povo,
a sua saúde, e no combate às atitudes irres
ponsáveis e teóricas do Governo, nem sem
pre corretas. Mesmo no que parece acertar
teoricamente, não executa na prática. Não
enfrenta os grandes cartéis e interesses da
indústria farmacêutica, dos setores privados
e conveniados, e fraudadores da Previdência
- estamos todos aí diante do caos das fraudes
da Previdência. O Governo brasileiro ajnda
permite que o Brasil seja utilizado como de
positário de remédio já superados tecnologi
camente, ou proibidos em função de expe
riências realizadas, utilizando as mulheres
brasileiras como cobaias.

Temos, inclusive, o exemplo do "Nor
plan", um chamado "método contracepti
vos", extremamente prejudicial à saúde das
mulheres. Agora, há essa denúncia do "Cito
tec". feita por Parlamentares, como droga
abortiva, e nada foi feito. Muitas outras
agressões ao cidadão e à mulher brasileira
são feitas e este Governo, ou mesmo os ante
riores, nada fizeram no tocante à punição
destas ações lesivas e criminosas.

Muito pouco ou quase nada tem sido feito
pelo Governo para dar à mulher assistência
médica digna, desde a infância até a velhice.
Os postos de saúde, os hospitais e ambula
tórios não estão equipados para dar o atendi
mento e a orientação necessários aos proble
mas ginecológicos mais simples. A parcela
das mulheres que consegue fazer um papani
colau seguro e gratuito é mínima; o pré-natal,
quando é feito, se restringe muitas vezes a
"pegar a carta para a maternidade". Assis
tência à adolescente e à menopausa, nem
pensar.

É urgente a implantação imediata do Paism
e o fim das atividades da Associação Brasi
leira de Entidades de Planejamento Familiar,
associada à Bemfam, Cepaina e tantos outros
órgãos privados que não têm, na realidade,
uma ação de planejamento familiar, mas, na
verdade, fazem controle da natalidade, de
intenso extermínio da população brasileira.
E não podemos deixar de perceber que estas
ações podem também atingir a população
masculina, através da vasectomia, aprofun
dando assim, com essa política de dominação
imperialista, o extermínio da população bra
sileira, em particular da chamada "população
pobre". transformando o Brasil num país se
nil e aparentemente minorado em suas con
tradições soc1ais. Muitas dessas entidades são
financiadas por dinheiro estrangeiro. Só en
tre 1974 e 1980 entraram 21 milhões de dóla
res no Brasil para o financiamento dessas en
tidades destinadas a prática controlista da po-
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pulação brasileira, especialmente da popu
lação feminina.

Precisamos do incentivo à produção e à
pesquisa nacionais de métodos anticoncep
cionais mais seguros, acessíveis, reversíveis,
inofensivos, pondo fim à dependência exter
na e a esse massacre das mulheres no Brasil.

Gostaria de dizer também que, assinado
por mim e por vários outros parlamentares,
está em tramitação nesta Casa um projeto
que coíbe a esterilização em massa. Apre
sentei também um outro que dispõe sobre
a proibição de pedidos de atest~dos, de esteri
lização, de teste-gravidez ou de revista ínti
ma, nas empresas, em mulheres que buscam
admissão ou para permanência no trabalho.

Ouço, com prazer, o aparte do nobre De
putado Mendonça Neto.

O Sr. Mendonça Neto - SI" Deputada Jan
dira Feghali, desejo cumprimentá-Ia pelo dis
curso que profere e fazer uma pergunta. O
Ministro da Saúde tem visitado alguns esta
dos, especialmente o Rio de Janeiro, e garan
tido que todos eles têm recebido atenção do
Governo. Ao mesmo tempo, o próprio Go
verno também declara que o orçamento da
saúde está sendo totalmente cumprido, ou
seja, todo o dinheiro necessário para as ações
de saúde está sendo repassado, porque a saú
de tem sido a prioridade número um neste
governo, sobretudo nas grandes cidades e nas
capitais. O ministro se dá tão por satisfeito
que está viajando pelo mundo para denunciar
o extermínio de crianças e adolescentes no
Brasil. Eu perguntaria a V. Ex', que é espe
cialista no assunto, se o Governo mente quan
do diz que está assistindo completamente à
saúde no Rio de Janeiro e nos grandes cen
tros. A televisão nos empurra, quase sema
nalmente, visitas inesperadas do ministro fa
zendo blitz em hospitais, punições a médicos,
enfermeiros e paramédicas tentando imprin
gir a idéia de que a saúde dos grandes centros
é exemplar. E uma farsa o que está aconte
cendo com esse ministro, com esse ministério
e com esse governo no campo da saúde, em
relação aos grandes Estados, Rio de Janeiro
e São Paulo? Qual a impressão de V. Ex',
como médica e como parlamentar atuante
que é?

A SRA. JANDIRA FEGHALI - Nobre
Deputado Mendonça Neto, essa pergunta é
bastante apropriada, porque, na realidade,
envolve questão essencial, a dos recursos e
o financiamento do setor saúde. Não há como
discutir qualquer tipo de solução sem averi
guar onde estão os recursos para o desenvol
vimento das tecnologias, do custeio e manu
tenção das unidades, o próprio investimento
na ampliação da rede e na ação preventiva.

Quero dizer a V. Ex' que não é verdade
que os grandes centros, como o Rio de Janei
ro, estejam cobertos de recursos e com o ple
no funcionamento das suas unidades de aten
dimento à população. Não discuto aqui inten
ções, mas projetos políticos e resultados con
cretos.

Logo no ínicio do Governo Collor, tivemos
em mãos um projeto do Ministério da Saúde

dando prioridade as emergências no Brasil,
levando inclusive à atrofia do serviço de aten
dimento secundário, terciário e até mesmo
quaternário para a população, Ol:, segundo
interpretação óbvia, levando esses serviços
às instituições não-públicas para que pudes
sem ser desenvolvidos. Houve muita crítica,
muitos movimentos contrários a essa propos
ta e pudemos, a partir daí, debater não s6
entre entidades e o ministro como entre par
lamentares e o próprio ministro. Na reali
dade, o ministro expõe que o objetivo é cana
lizar os recursos do SUS - Sistema Único
de Saúde, e que este será implementado. S6
que até hoje, na prática, não temos sequer
uma definição orçamentária real, fixa e legis
lada, em relação ao PIB e ao próprio Orça
mento da União. Está dependendo da in
fluência e da boa vontade do Ministro da
Saúde e do seu relacionamento com o dá Eco
nomia para a concessão de um orçamento
maior ou menor.

Temos ainda hoje uma rede pública, por
exemplo, no Estado do Rio de Janeiro, que
é a maior do País, com um grau de desati
vação de quase 50% de sua capacidade. Há
também, na Baixada Fluminense, o chamado
PESB - Programa Especial de Saúde da Bai
xada, programa estadual e não federal- pra
ticamente desativado, atendendo em torno
de 5 a 10% daquela região, que tem uma
população de milhões de habitantes. Hoje
existe um critério de financiamento que nos
assusta sobremaneira. Os próprios municí
pios têm reclamado muito da forma de repas
se. Apesar de o decreto de dezembro de 1990
ter estabelecido repasse de 70% de recursos
federais diretamente aos municípios; o volu
me acaba sendo menor do que o repasse ante
rior, porque especificou um critério, por
exemplo, sobre o dado populacional quase
exclusivamente, o que não resolve. Se eu
comparar o bairro de Copacabana, que é a
maior concentração demográfica, com o Mu
lJicípio de Nova Iguaçu, vou perceber que
este último precisa de mais recursos que o
primeiro, pelas próprias condições básicas de
vida, como saneamento, a inexistência de
água potável, o perfil epidemiológico etc. En
tão, na realidade, há vários decretos, uma
série de discursos, mas, na prática, ainda não
está resolvida a questão dos recursos e do
financiamento, e muito menos o critério atual
consegue sustentar o gerenciamento do servi
ço de saúde nos vários municípios.

Não podemos também deixar de criticar
os Poderes estaduais e municipais, cujos orça
mentos destinados à saúde são vergonhosos.
É uma situação extremamente dramática.
Cabe ressaltar que toda a verba de investi
mento, por exemplo - não a de custeio 
está centralizada no Ministério da Saúde, seja
para pesquisa, desenvolvimento tecnológico,
seja para a construção de novas unidades.
Não há autonomia e descentralização nas ver
bas de investimento. Este grau de centrali
zação ainda é muito grande, opostamente ao
que o SUS proclama. Do ponto de vista do
custeio de rede, o surgimento da AIH pública
- Autorização de Internação Hospitalar -

é preocupante. Tenho medo - e esse é un
temor de toda a área de saúde hoje - de
que a concepção do setor privado predomine
dentro do setor público. Fico imaginando o
que significa vincular a AIH à isonomia sala
rial. Como será o raciocínio das corporações
de saúde diante'disso? Seu salário será isonô
mico na medida em que sua produtividade
possa existir. Teoricamente, isso seria corre
to, mas não dentro de um hospital público,
onde os objetivos sociais são diferentes, onde
a população atendida não é a mesma que
é atendida na clínica particular. Assusta-nos
a extensão da desativação presente nos hospi
tais públicos, assusta-nos o quanto diante dis
so cresce o setor privado, conveniado ou não.
Assusta-nos a possibilidade de privatização
de serviços, sob as mais variadas formas, in
clusive a chamada "transformação em funda
ções", que, apesar dos argumentos atrativos
para sua defesa, abandona em essência o ob
jetivo social, o contribuinte, enfim, o cida
dão. Esse, inclusive, já é um tema da Comis
são de Seguridade Social e Família, a ser de
batido com o próprio Ministro da Saúde no
dia 8 de maio, aqui, na Câmara dos Deputa
dos, debate para o qual convido não só o
deputado que me aparteou, como toda a Ca
sa, a fim de que possamos discutir um assunto
muito amplo que não é específico da comis
são, mas dos brasileiros: a situação da saúde
no Brasil.

O Sr. Haroldo Lima - V. Ex' me concede
um aparte?

A SRA. JANDIRA PEGHALI - Pois não,
Deputado Haroldo Lima.

O Sr. Haroldo Lima - Nobre Deputada
Jandira Feghali, tenho interesse de, neste ins
tante, fazer duas observações. A primeira de
las é, como deputado, me regozijar com o
discurso que V. Ex' está fazendo na tarde
de hoje. Rejubilo-me como Líder do Partido
Comunista do Brasil, que tem a satisfação
de tê-Ia como membro, e, por conseguinte,
ficamos contentes por constatar que é subs
tancial e fecundo o discurso que V. Ex' nos
apresenta na tarde de hoje, pleno de ensina
mentos e de informações técnicas corretas
e profundas. Creio que V. Ex' está fazendo
um libelo a,.respeito da saúde pública no Bra
sil de hoje, particularmente em alguns esta
dos, relacionado com certos setores. Fico a
meditar sobre a justeza das observações de
V. Ex' e a lamentar que isso tudo agora ocorra
neste País, cuja Constituição considera a saú
de como um direito de todos e um dever
do Estado, dever esse que, como V. Ex' está
mostrando, não está sendo cumprido. Ao la
do dessas felicitações, solicitaria de V. Ex',
em meu nome e no de meu Partido - o
PC do B - que também é seu, uma observa
ção, uma análise, ainda que rápida, a respeito
de um fenômeno que não é propriamente
sobre saúde, mas está relacionado com este
tema, já que quem fala da saúde fala de vida,
e quem fala de vida, no Brasil, fica logo so
bressaltado com essa notícia que a todo ins
tante está preenchendo as informações da im-
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prensa: o extermínio das crianças em nosso
País. Extermínio que existe em todos os esta
dos, desde os mais avançados, como o de
y. Ex', o Rio de Janeiro, até os que não
são dos mais atrasados, tampouco dos mais
avançados, como a Bahia e diversos outros.
A criança no Brasil é alvo de um verdadeiro
genocídio. ·Gostaria q\le V. Ex' correlacio
nasse essas informações com o dado básico
que nos está expondo aqui a respeito das de~

bilidades da saúde em nosso País e das preca
riedades da atitude do Governo frente a esse
quadro geral. .

ASRA. JANDIRA FEGHALI - Deputado
Haroldo Lima, agradeço a V. Ex' as suas
palavras. Também me orgulho de pertencer
à bancada do PC dO'B, nessa conjuntura tão
dramática e difícil, que exige de nós um com
promisso ideológico e político muito firme,
um aprendizado permanente, uma recicla
gem do ponto de vista teórico, que sempre
tenho encontrado no seio do nosso pattido,
o que nos possibilita, apesar de tantas dificul
dades, continuar firmes nas suas fileiras. bus
cando, mais do que a elevação do nível polí
tico e ideológico do nosso partido, a aliança
e a unidade com o'!tros partidos que também
compõem o campo progressista neste País,
para permitir uma alternativa que aponte so
luções para derrotar inimigos tão comuns e
projetos tão desastrosos para o Brasil.

Essa questão que V. Ex' aborda tem preo~

cupado muito, não s6 o Congresso Nacional,
mas lideranças de toda sorte, seja de movi
mentos populares, sindicais, seja de associa
ções ou entidades civis. Este assunto tem sido
objeto de discussões e análises bastante am
plas e possibilitou a aprovação, nesta Casa,
de uma Comissão Parlamentar de Inquérito,
solicitada por outros companheiros, para que
se apure~ as responsabilidades. É claro que
não poderíamos abordar aqui todas as ques
tões envolvidas nesse assunto, mas podemos
dizer que no Estado do Rio de Janeiro esse
quadro é muito dramático e tem levado ao
desespero principalmente populações que re
sidem em áreas de muita violência, como,
por exemplo, Belfort Roxo, Baixada Flumi~

nense e até mesmo áreas da Zona Sul. Não
há mais paz reinando em nenhum estado bra
sileiro diante dessa realidade. Podemos ob
servar que esse extermínio tem ligação direta
com o crescimento do número de meninos
de rua, o que é uma seqüela direta da crise
social em que vivemos. Esse número cresceu
assustadoramente e, lamentavelmente, a
abordagem do assunto ainda é policialesca
e de segurança. Não há um enfoque com o
sentido de evitar o crescimento desse índice
e de levar essas crianças ao ambiente da esco
la, que permita a sua integração para o ensino
profissionalizante, .criando formas saudáveis.

Recentemente, pudemos acompanhar a
portaria de um Juiz do Rio de Janeiro, o
Dr. Lib6rnio, na qual tratava esses meninos
como caso de polícia, mandando tirar das
ruas daquela cidade crianças ainda em fase
de amamentação. Essa abordagem acaba per
mitindo o tratamento policialesco e, conse
qüentemente, a ação de extermínio, que te-

mos comprovado de forma muito concreta.
Imaginam que eles sempre serão a causa da
violência, os bandidos e os marginais. A res
posta é, portanto, repressiva. E são construí
das verdadeiras prisões para esses meninos.
Tivemos, inclusive, a chance de visitar, junto
com uma delegação de educadores e assis
tentes sociais, a DSPM, e ficamos revoltados
com as condições que encontramos de higie
ne, alimentação e alojamento.

Considero o tema sério, porque envolve
o projeto político do País de como transfor
mar as causas da miséria no campo estrutural,
como impedir que cresçam as vítimas dessa
atuação policialesca e, ao mesmo tempo, co
mo alterar a abordagem que se dá a essas
crianças e adolescentes que pelas ruas peram
bulam, vulneráveis realmente às drogas e à
marginalidade, que precisam de um trata
mento humano e não repressivo.

Portanto, somo minhas preocupações às de
V. Ex' no sentido de que nós, parlamentares,
e a Casa temos uma responsabilidade enorme
no trato dessa questão e na busca de soluções
para esse problema.

Gostaria, apenas de registrar ainda .duas
questões que considero fundamentais. A pri·
meira se refere à indústria farmacêutica. Peno
so que os colegas repararam que estou aqui
levantando tópicos e preocupações sobre o
tema da saúde, que certamente não são tão
completos, mas trazem uma série de reflexões
que precisamos debater.

-r'lO DlasJI, há 3351aoorat6rios em atua·
ção na indústria farmacêutica, e o faturamen·
to, desse setor, no ano de 1987, foi de 1,8
bilhão de d6lares.

- Desse volume de vendas, 85% foram
obtidos por empresas estrangeiras, que so
mam cerca de 60 companhias.

...:... Os.1.i% restantes.distribuíram-se entre,
aproximadamente, 280 laboratórios sob con
trole nacional e 13 estatais.

- As 45 maiores empresas farmacêuticas
do País faturam 83% do faturamento global,
e entre elas só há 5 laborat6rios nacionais.

- Somente 15% das matérias-primas para
produtos farmacêuticos são fabricadas no
Brasil e, dessas 15%, somente 22% são pro·
duzidos por indústrias de capital nacional.

- Cerca de 78% de matérias-primas para
a indústria farmacêutica são industrializadas
por empresas multinacionais que faturam 180
milhões de d61ares anuais.

- O Hrasulmpona 400 mUllões de dólares
anuais em matérias-primas para a indústria
farmacêutica, sendo que desse total somente
para o mercado governamental destinam-se
85 milhões de d6lares.

Encabeçam a lista de empresas estrangei
ras as americanas estabelecidas no Brasil. A
Cerne - Central de Medicamentos, foi criada
para o desenvolvimento da pesquisa e da tec
nologia nacionais nessa área e hoje não passa
de uma atravessadora de medicamentos. Se
observarmos o orçamento daquela institui
ção. verificaremos que apenas 0,6% da verba
estão dedicadas à pesquisa e à tecnologia.
Os laborat6rios oficiais não podem produzir
aquilo para o qual têm potencial, como tuber-

culostáticos, remédios, vacinas e soros, às ve
zes por falta de verba para embalagens, por
que a Cerne não as compra nem repassa essa
verba para estes laborat6rios, comprando es
ses produtos no mercado e gastando cinco
vezes mais com o dinheiro públic(}.

O Governo Collor adotou quatro medidas
relacionadas com a produção e venda de me
dicamentos, consideradas pelos profissionais
de saúde como antinacionais, antipopulares'
e contra-sanitariais:

A) Autorizou a venda de meOlcamentos
em supermercados, ou seja, a vitamina das
multinacionais, com forte poder publicitário
e eficácia nula.

B) Facilitou o registro de medicamentos
não autorizados no Dimed, servindo de desa
gUÍldouro de produtos encalhados em outros
países.

C) Promoveu a estagnação e o recuo no
sistema Cerne, que, em 1990 utilizou apenas
10% de seu orçamento já minguado.

D) Liberou os preços dos medicamentos·,
determinando o fim da cipagem dos remé
dios.

E) Agora está encaminhando para o Con
gresso Nacional um verdadeiro acinte. Den
tro de sua prática entreguista, propõe, em
projeto de lei, o reconhecimento das patentes
estrangeiras, o que está proibfdo desde 1945,
pelo Decreto-Lei n9 7.903, e d~sde 1969 revo
gadas todas as formas de patente na indústria
farmacêutica.

Precisamos enfrentar os cartéis em defesa
da soberania nacional e da nossa indústria,
em especial na área de medicamentos, tão
essencial.

Nao poderia deixar de abordar a situação
dos profissionais de saúde, em grande núme
ro no Brasil, apesar de ainda em número insu
ficiente. O discurso das autoridades do Minis
tério da Saúde s6 tem agredido e denegrido
a imagem desses profissionais. Há exceções,
é claro, como em qualquer profissão, mas,
na sua grande maioria, são funcionários dedi
cados e, muitas vezes, her6icos. Só que seus
heroismos e seus acertos não vão para a im
prensa. Apenas as dificuldades são localiza
das sobre os profissionais, quando, na maio
ria da vezes, são erros da estrutura da assis
tência de saúde e não dos profissionais que
lá atuam e que exigem reciclagem, qualifi
cação profissional, isonomia salarial, aliás,
um direito constitucional. Exigem justamen
te respeito e um trato digno.

Quero concluir, Sr. Presidente, dizendo
que solucionar esse conjunto de problemas
e enfrentar essa realidade não passa apenas
por projetos específicos na área de saúde.
Num rápido debate, pudemos observar que
precisamos mudar o projeto do Brasil, preci
samos mudar as políticas desenvolvidas no
Brasil, desde a condição de vida, do salário,
da comida, da água limpa e do silêncio para
poder dormir, até mesmo as pólíticas especí
ficas na área da saúde, defendendo a indústria
nacional, defendendo o serviço público como
serviço viável, um patrimônio dos trabalha
dores. É preciso implementar o Sistema Úni
co de Saúde, até hoje em dificuldades, que
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precisa e exige de nós um compromisso muito
grande com a sua implementação, no que
tange à descentralização e à hierarquização
desses serviços, bem como a possibilidade de
ele ser administrado sem recorrer ao setor
privado, ao setor conveniado, que visa funda
mentalmente ao lucro e atua na base da frau
de, não respeita o direito líquido e certo de
cidadania, o direito à saúde.

Quero dizer que, às vésperas da 9' Confe
rência Nacional de Saúde, não podemos espe
rar para imediatamente tomar atitudes e dar
soluções. O míniJ;no que podemos fazer aqui
é debater, discutir, apontar soluções e nos
unirmos em tomo de projetos muito concre
tos, em torno da defesa do Sistema Único
de Saúde, juntamente com projetos mais ge
rais e mais amplos da política social, que se
rão de iniciativa do Governo Collor, pela uni
dade dos partidos com a sociedade organi
zada, e o povo em geral, para que possamos
trazer a este País um projeto que atenda à
maioria dos brasileiros, que se materialize
num governo democrático e popular e não
atenda apenas às elites que se encastelaram
no poder e que têm marginalizado permanen
temente a maioria da Nação.

o SR. PRESIDENTE (Luiz Carlos Hauly)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Haroldo Lima, do PC do B da Bahia.

O SR. HAROLDO LIMA (PC do B -BA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr's e Srs. Deputados, o Brasil vive
nesse momento especial a ameaça à sua sobe
rania e ao seu patrimônio público.

A defesa do patrimônio nacional nunca foi
um forte dos governantes brasileiros. A histó
ria do País registra um traço marcante entre
guista nos Governos brasileiros, desde o Pri
meiro Império até os dias atuais. Somente
em breves períodos, durante o segundo Go
verno de Getúlio Vargas e no de João Gou
lart, o movimento nacionalista conseguiu sig
nificativas conquistas, que, embora sob cons
tantes ameaças, perduram até hoje.

Usando os mais variados mecanismos, os
governantes brasileiros criaram facilidades
que permitiram que o capital estrangeiro as
sumisse importantes setores de nossa econo
mia e, através da remessa de lucros, do sub
e do superfaturamento, enviasse para os paí
ses de origem uma gorda fatia de seus fabu
losos lucros. Para se ter uma idéia acerca
da presença do capital estrangeiro no Brasil,
basta citarmos alguns dados comparativos en
tre nosso País e os EUA. As multinacionais
abocanham 32% das vendas da indústria de
transformação brasileira, enquanto nos Esta
dos Unidos ficam somente com 11 %. O capi
tal estrangeiro é igualmente um grande em
pregador de mão-de-obra no Brasil; controla
23% da força de trabalho do País, enquanto
nos EUA a cifra é de 7%. Por setor, as multi
nacionais têm maior controlesobre as indús
trias de material elétrico, com 83% contra
apenas 12% nos EUA.

Apesar das constantes críticas dos banquei
ros internacionais, que consideram a nossa
economia muito fechada, os números apon-

tam para uma uutra direção. O Brasil, em
comparação com outros países do Terceiro
Mundo, s6 perde para Cingapura, Malásia
e Venezuela na entrada de dinheiro externo.
A presença das multinacionais aqui é bem
mais intensa do que em economias desenvol
vidas, corno Espanha, Dinamarca e Áustria.

Mesmo diante desses números acerca da
presença do capital estrangeiro em nossa eco
nomia, as classes dominantes, o~ banqueiros
internacionais e as nações imperialistas inves
tem, neste momento, furiosamente contra a
presença do Estado brasileiro no controle de
setores estratégicos da economia do País. O
Governo 'Collor procura dotar medidas tão
vergonhosamente entreguistas que jamais fo
ram tentadas sequer pelos mais subservientes
governos do passado. Dados juntados pelas
forças progressistas indicam que está em cur
so em nosso País a mais grave e cínica ameaça
à soberania da Nação brasileira, vendida à
opinião pública com um falso discurso de mo
dernidade.

O Governo Collor impõe, a toque de caixa,
um programa que avilta e dilapida o patri
mônio nacional. Privatiza importantes e es
tratégicas empresas estatais, renegocia a dívi
da externa do País seguindo à risca o recei
tuário do Fundo Monetário Internacional.
adota medidas para reconhecer as patentes
da indústria farmacêutica, conforme exigên
cias dos EUA, procura eliminar todos os me
canismos de proteção da indústria nacional
de informática e da química fina e ainda tenta
quebrar as barreiras que impliquem a preser
vação da Amazônia brasileira.

Para criar justificativas para a privatização
das empresas estatais, o Governo Conor pro
move uma campanha de desmoralização des
sas empresas, forjando dados e omitindo in
formações, ao tempo em que procura suca
teá-Ias com a adoção de medidas danosas ao
desempenho e à estabilidade financeira des
sas empresas.

O discurso dos membros do Governo e dos
principais expoentes das classes dominantes
brasileiras bate sempre na mesma tecla. Para
eles as empresas estatais são ineficientes e
deficitárias. As empresas privadas são, ao
contrário, exemplos de rentabilidade e de
competência. Nesse discurso, jamais são
abordados os exemplos e os números que
comprovam o bom desempenho de impor
tantes empresas estatais do Brasil e de outros
países, como a Vale do Rio Doce, a Petro
brás, a Lufthansa alemã, a Rhodia francesa.
Da mesma forma, procura-se ignorar os
exemplos de empresas privadas que abriram
falência ou protagonizam verdadeiros escân
dalos financeiros, como a Lutfalla, a Coroa
Brastel, o Comind, a Brasilinvest, a Delfin,
o Auxiliar. a Habitasul e a Economisa~

Ao contrário do discurso de falsa moder
nidade do Governo Collor, o Estado brasi
leiro é marcado por ações em favor das em
presas privadas. Os recursos do BNDES,
maior banco de fomento do País e segundo
do mundo, em grande parte (50%), perten
cem aos trabalhadores. Esses recursos têm
sido canalizados em sua quase totalidade para

as empresas privadas. Em 1987, a iniciativa
privada abocanhou 70% dos recursos do BN
DES; em 1988, 85%; em 1989,90%. Os tra
balhadores não têm representação na direção
do Banco, embora a legislação assim o exija.
Ao longo de 12 anos, o BNDES'repassou
ao setor privado, com correção monetária
prefixada em 20% ao ano, US$ 3,2 bilhões.
A energia elétrica de Tucuruí é vendida a
um quarto do custo, favorecendo grupos pri
vados, multinacionais como Shell, Alcan e
Nalco. Os subsídios ao setor priva~o acarre
taram perdas de US$ 10 bilhões à Eletrobrás.
A Petrobrás, por sua vez, subsidia a indústria
petroquímica, vendendo nafta a US$ 100 por
tonelada, quando o preço no mercado inter
nacional é de US$ 170 por tonelada, arcando
com prejuízo de US$ 500 milhões/ano. A
Companhia Siderúrgica Nacional vende aço
40% abaixo dos preços internacionais, arcan·
do com grandes prejuízos, beneficiando as
multinacionais da indústria automobilística,
estaleiros etc.

O programa de priv~tização das estatais,
levado a cabo pelo Governo Collor, prevê
a privatização de empresas estratégicas, vitais
para o desenvolvimento soberano do País.
Essas empresas estão sendo oferecidas a pre
ço de banana, e o próprio condutor do pro
grama, SI. Eduardo Modiano, Presidente do
BNDES, procura oferecê-Ias aos comprado
res internacionais, acenando com a burla da
legislação em vigor. Em recente palestra pro
ferida em Londres para os possíveis compra
dores de nossas estatais, o SI. Eduardo Mo
diano, referindo-se à limitação imposta por
lei, que permite às empresas estrangeiras as
sumirem o controle de apenas 40% das esta
tais privatizadas disse: "Essa não é uma limi
tação real. Podem ser feitos acordos legais
de acionistas que garantem o controle de fa
to".

Além de conselhos de como burlar a legis
lação, o Governo brasileiro oferece aos gru
pos econômicos internacionais outras facili
dades para a compra de nossas estatais. Os
bancos estrangeiros credores do Brasil po
dem utilizar o processo de conversão da dívi
da externa em ações das estatais, sem a neces
sidade de aplicar o deságio de 70 a 75% na
dívida externa brasileira, conforme cotação
do mercado internacional. O Citibank, maior
credor particular do Brasil, já criou um Comi
tê de Privatização das Estatais brasileiras e
manifestou seu interesse nas· empresas side
rúrgicas e de petroquímica. A Cotia Trading,
empresa onde trabalhavam 11 importantes
assessores econômicos do Senhor Collor de
Mello, associou-se a outras seis empresas pa
ra adquirir 20% da Usiminas.

Com o' programa de privatização das esta
tais brasileiras, o Governo Collor põe à dispo
sição dos compradores o presente do século.
Empresas como a Usiminas e a Companhia
Siderúrgica de Tubarão, que custaram ao País
respectivamente sete e três bilhões de dóla
res,. são oferecidas aos compradores por ape
nas 20% de seu valor. Empresas lucrativas,
como a Petroquisa, que obteve um lucro de
196 milhões de dólares em 1987 e 224 milhões



Abril de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção J) Terça-feira 23 4435

de d6,Iares em 1989, são oferecidas em condi
ções-excepcionais aos grupos econômicos es
trangeiros, que hoje detêm 6% de partici
pação no sistema petroquímico brasileiro.

Sr. Presidente, faço aqui um intervalo para
ler uma matéria de autoria do jornalista Mau
ro Santayana, que saiu no jornal Gazeta Mer
cantil de hoje e está relacionada com esse
tema de que trato em meu discurso. A maté
ria fala sobre o entreguismo do Governo no
que diz respeito à Petrobrás. Em determi
nado instante, diz o jornalista:

"O desmantelamento começa com a
anunciada privatização da Petroquisa.
Conforme documentação reunida pela
associação que congrega os engenheiros
da Petrobrás, até mesmo bancos estran
geiros se permitiram o atrevimento de
oferecer sugestões ao governo e insinuar
que 11S leis possam vir a ser contornadas.
No caso da Petroquisa isso parece fácil:
a Lei n" 2.004 não estabelece o mono
p6lio estatal sobre a química dos deriva
dos depetr6leo, obtidos no refino. Esta
é a porta que ficou aberta e pela qual
pretendem entrar os assaltantes."

Acrescento ainda outro trecho importante,
que diz o seguinte:

"Por que privatizar? Bom, não se trata
propriamente de privatizar a Petrobrás,
dirão !Seus inimigos. Trata-se apenas de
privátizaJ; a indústria petroquímica". E
acrescenta: "Aí é que está o pulo do
gato - ou o pulo do rato. Os lucros
da Petrobrás não se encontram na produ
ção e no refino. Encontram-se na trans
formação química. A Petroquisa, com
sua participação acionária nas empresas
do setor, foi responsável por 89% de to
dos os lucros da Petrobrás entre 1987
a 1989. Sem a Petroquisa, a Petrobrás
seria deficitária, tendo em vista os altos
investimentos em pesquisa."

São esses dados que nos esclarecem por
que toda essa força, essa cegueira, esse esfor
ço, essa rapidez com que o Governo atua
no sentido de privatizar em primeiro lugar
a Petroquisa: ela é o filé mignon, é objeto
da cobiça dos assaltantes estrangeiros que
corrompem os governantes brasileiros para
levarem para o capital estrangeiro a proprie
dade do nosso povo.

Prossigo, Sr. Presidente<, para dizer que a
legislação brasileira não impede o G6verno
de tentar promover suas negociatas e seus
entreguismos.

O Sr. Eduardo Modiano, Presidente do
BNDES, que deveria gerenciar os interesses
do povo brasileiro, porque preside um banco
que tem como patrimônio 50% do que é do
povo, disse, em 9 de janeiro de 1991, que
a· União iria vender a totalidade das ações
preferenciais da Petrobrás e da Vale do Rio
Doce. Caso isso ocorra, a União perderá o
controle acionário das duas estatais, ficando
..penas com 47% do controle do capital da
Petrobrás e com 48,87% do capital da Vale
do Rio Doce. Contudo, a Lei n" 2.004 diz

que a União não pode deter menos do que
51% das ações da Petrobrás, enquanto o De
creto n" 92.533, de abril de 1989, diz que
51% do capital da Vale do Rio Doce devem
pertencer à União.

Essas afirmações do Sr. Eduardo Modiano
visam a transgredir, golpear abertamente a
legislação brasileira, que S. Sa. deveria, em
primeiro lugar, respeitar. E essas afirmações
são feitas da maneira mais aberta e mais im
pune que se possa imaginar. O Presidente
do BNDES diz isso de público, o que S. Sa.
diz é publicado, os deputados chegam aqui
e desmascaram o fato, chamam a atenção,
e "tudo continua como dantes no quartel de'
Abrantes", ou seja, os assaltantes continuam
assaltando, os intermediários do assalto con
tinuam entregando aos assaltantes o que é
do povo brasileiro, e o Governo faz de conta
que não está acontecendo nada; da forma
a mais insolente possível continua não s6 en
tregando, mas aviltando a legislação predo
minante em nosso País.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado
Mendonça Neto.

O Sr. Mendonça Neto - Sr. Deputado
Haroldo Lima, V. Ex' toca em um assunto
dos mais relevantes, neste momento, da ~ida

brasileira: pela primeira vez em muitos anos
se pratica no Brasil uma política claramente
entreguista por parte do Governo. Não há
o que esconder. Gostaria de fazer uma per
gunta a V. Ex', para exercitarmos o conheci
mento e a inteligência. Sabemos que este Go
verno atua de forma claramente intervencio
nista na economia para dá-Ia ao capital es
trangeiro, e faz isso de maneira acintosa, co
mo V. Ex' diz. As medidas, hoje, são públicas
e not6rias; ontem, os entreguistas se escon
diam sob os mais diversos disfarces. Por que
a sociedade não consegue reagir? Perguntaria
ao Deputado Haroldo Lima o que está acon
tecendo com a sociedade brasileira, pois esta
mos às vésperas de perdermos empresas esta
tais importantíssimas, entregues ã sanha do
capital estrangeiro. V. Ex' sabe muito bem
que, na relação comercial entre o Brasil e
os outros países, estes vêm negociar com o
objetivo de tirar cada vez mais proveito, pre
datoriamente. Perguntaria a V. Ex' o que
impede de nos unirmos àquelas corrents na
cionais que tantas vezes foram chamadas à
luta, desde os tempos da UNE, da luta contra
o nazi-fascismo. Por que, neste momento,
náo'há nenhum esforço concentrado, organi
zado da sociedade para lutarmos pelo patri
mônio da Nação, para0que não sejamos espo-.
Iiados pelo capital estrangeiro? Ao cumpri
mentai: V. Ex' pelo discurso que faz nesta
tarde, deixo essa pergunta para que V. Ex'
com o brilho de sempre me possa responder.

o SR. HAROLDO LIMA - Nobre Depu
tado, penso que V. Ex' levanta uma questão
de muita importância para n6s, que é a reação
do nosso povo frente a esse processo de entre
guismo deslavado que estamos aqui denun
ciando mais uma vez.

Também tenho a opinião de que existe uma
apatia generalizada no meio dos políticos, no

meio das entidades populares e de classe, do
povo em geral, com relação a esse processo
que chega hoje a patamares jamais vistos na
história do nosso País.

Entretanto, acho que existem explicações
para que tal coisa esteja sucedendo. Nosso
povo está hoje muito desconfiado, é um povo
muito decepcionado com as injunções de pro
cessos nos quais acreditou e que, de repente,
deram em nada. O povo acreditou, por exem
plo, que, ao fim da ditadura militar, iria che
gar a um regime mais ou menos popular ou
democrático, e isso não aconteceu; acreditou
na eleição do Collor - não percamos de vista
que este Governo entreguista jamais disse
que iria ser entreguista. O Presidente Collor,
quando candidato a Presidente da República,
jamais anunciou de público que iria entregar
a Petrobrás, a Petroquisa, a Vale do Rio Do
ce ou coisa que o valha. Pelo contrário, disse
que iria salvar os descamisados, que iria ser
um defensor intransigente da soberania na·
cional. Chegou a dizer que a dívida externa
brasileira iria ser tratada de maneira comple
tamente diferente pelo seu Governo. Vendeu
a ilusão de que seria pretensamente naciona
lista e popular. O que estamos vendo é o
contrário. E o povo brasileiro, como reage
diante disso? O que constatamos é que liá
certa reação de apatia, de descompromisso,
de tristeza, de decepção.

Entretanto, esse processo a que o Governo
Federal está dando prosseguimento, chegan
do aos níveis a que está chegando, irá desen
cadear um misto de resistência democrática
e popular em defesa da nacionalidade brasi
leira.

Eu, por exemplo, tenho a opinião de que
a Frente Popular Nacionalista existente nesta
Casa, desativada nesta legislatura mas que
funcionou razoavelmente na legislatura ante
rior, deve ser urgentemente reativada. Mais
do que nunca a soberania nacional está sendo
ameaçada. O patrimônio público brasileiro
está sendo golpeado. Como diz o escritor
Mauro Santayana e como repeti várias vezes,
existe um assalto premeditado contra o patri
mônio público brasileiro.

O Governo é cúmplice desse assalto, que
é feito não a coisas secundárias deste povo,
porque se pretende,abocanhar o que é funda
mental na economia brasileira, aquilo que
dá mais renda, as riquezas nacionais, as em
presas estratégicas mais importantes. Acho
que, diante de coisa desse tipo, o povo há
de se levantar e nós, como representantes
do povo, 'temos a responsabilidade de ajudar
nesse processo de levante das massas popu
lares brasileiras em defesa da soberania do
nosso País.

O ponto de partida que devemos ter aqui
nesta Casa é, a curto prazo, reorganizar a
Frente Parlamentar Nacionalista, realizar
uma reunião importante, quem sabe ainda
esta semana ou na semana seguinte, e convi
dar para a Frente ParlamentarNacionalista
outros setores da sociedade brasileira que es
tão aí fora escandalizados com esse processo
de entrega das riquezas brasileiras e com a
falta de reação. Devemos convocar esses se-
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tores para virem aqui no Congresso Nacional,
setores nacionalistas de diversas outras cania
das da sociedade, para, juntos, fazermos, em
primeiro lugar, uma proclamação à Nação.
Algo que comece assim: "Povo brasileiro,
o seu País está sendo roubado". E é preciso
trazer dados concretos, documentar os fatos
para que nossas palavras não sejam interpre
tadas como palavras vazias de um discurso
político desprovido de substância. Devemos
salientar os fatos vivos e organizar a Frente
Parlamentar Nacionalista, que tem tradição
no País, pois, antes de 1964, nesta Casa, joga
va tal papel que foi um pouco em função
dela que se deu o golpe reacionário de 1964.
Os americanos se mobilizaram, puseram por
ta-aviões em costas brasileira para fazerem
ra não era ultrapassada aqui porque a Frente
Parlamentar Nacionalista se punha como
trincheira avançada de luta. E penso que hoje
dela estamos carecendo, sim.

O Governo Collor está vendendo a Pátria,
ameaçando as ruas brasileiras, porque está
solto; nãp está contido, está agindo impune
mente. E preciso que nos organizemos, que
chamemos a atenção da Nação, que os parti
dos de esquerda - todos eles - não se con
tentem com poucas e rápidas denúncias.

Faço este discurso em meu nome pessoal
e no dos demais integrantes do PC do B.
A partir desta semana, por decisão tomada
em reunião unificada da nossa bancada, de
comum acordo com a direção nacional do
nosso partido, vamos empenhar-nos numa
verdadeira cruzada para desmascarar os la
drões da Pátria, a traição nacional que aqui
se está fazendo e procurar unir-nos a todos
os setores nacionalistas desta Casa e fora de
la.

Nossa opinião é a de que os demais partidos
de esquerda também devem seguir este cami
nho. E, mais do que isso, pensamos que não
podemos isolar-nos numa articulação apenas
de esquerda. O inimigo com quem preten
demos travar a batalha é de tal maneira po
tente que precisamos ampliar as forças nacio
nalistas. No meio dos partidos de centro ou
dos partidos que eventualmente apóiam o
Governo - e mesmo no meio do Governo
- na questao da defesa da nossa naciona
lidade, há muita gente envolvida. Alguns da
dos que aqui estou fornecendo, é bom que
se diga, eu os recebi de amigos que estão
no Governo e que me disseram: "Deputado,
não diga que fui eu, mas é mais um escândalo
que se está dando aqui".

Há poucos dias, fiz à Casa requerimento
de informações porque recebi notícia vinda
das hastes dos Ministérios de que comple
tariam levantamentos segundo os quais o Go
verno brasileiro havia investido 7 bilhões de
dólares na Usiminas e a estava vendendo por
1,5 bilhão de dólares. Ê o que o popular cha
ma de roubo e de assalto - roubo e assalto
oficiais. Apresentei da tribuna pedido de in
formação ao Ministério da Infra-Estrutura no
sentido de que me esclarecessem se esses da
dos eram verdadeiros. Não recebi ainda a
resposta ao meu pedido. Estou contando o
prazo, que ainda não venceu, mas não te-

nham dúvidas de que vou ficar atento a ele.
Ou o Governo me esclarece sobre esses da
dos, ou me diz porque não os tem.

Concedo o aparte a V. Ex', nobre Depu
tado.

o Sr. Mendonça Neto - Deputado Ha
roldo Lima, permita-me interromper mais
uma vez o seu discurso. Encareço a V. Ex'
que leve adiante a idéia que, en passant, sa
lienta em seu discurso, a de um documento
com a Frente Parlamentar Nacionalista 
.ou sem ela -, com os partidos de oposição,
fazendo uma análise sobre este ano e meio
de Governo, do que está sendo entregue ao
capital estrangeiro, denunciando, como disse
V. Ex', numa proclamação ao povo brasi
leiro. Insisto com V. Ex' para que se dedique,
junto aos demais partidos de oposição, PDT,
PT, PCB e outros partidos, pois acho funda
mentai sua publicação nos principais jornais
do País, num esforço até financeiro (sei que
é muito difícil), mas que denuncie os fatos
à Nação, que deles não está tomando conhe
cimento; Como V. Ex' disse, isso ocorre cla
ramente todos os dias. Mais uma vez, enca
reço a V. Ex' que não deixe apenas na tribuna
a sua idéia de lançar uma proclamação ao
povo brasileiro, com dados objetivos, reais,
para mostrar o que está acontecendo com
o patrimônio nacional, e a leve às últimas
conseqüências práticas. Muito obrigado.

o SR. HAROLDO LIMA - Agradeço a
V. Ex' e declaro que é esse o meu intento.
Junto com os demais companheiros e V. Ex',
pretendo, num curto prazo, elaborar essa
proclamação e apresentá-Ia à Nação. Mais
do que isso: é o ponto de partida de um pro
cesso que esperamos que cresça. Ê o processo
de mobilização do povo brasileiro para impe
dir o entreguismo deslavado que está em cur
so em nosso País.

Há uma clara e irresponsável ameaça do
Governo de colocar nas mãos de grupos eco
nômicos estrangeiros a siderurgia do País e
o controle do setor petroquímico. Além dis
so, o Projeto de Reconstrução Nacional do
Governo Collor prevê a quebra do mono
pólio estatal do petróleo e a privatização de
importantes serviços, que vão da energia elé
trica aos correios e portos até o próprio siste
ma previdenciário do País.

Ao mesmo tempo em que vemos amea
çadas a Petrobrás e suas subsidiárias, as in
dústrias siderúrgicas e a petroquímica esta
tais, assistimos também às investidas do Go
verno Collor contra o Banco do Brasil e a
Caixa Econômica Federal. A revista inglesa
International Currency Review, em seu vaI.
20, nOS 4 e 5, diz que "O SI. Collor entende
que enquanto o Banco (do Brasil) perma
necer em mãos do Estado ele continuará a
ser usado como fonte de recursos para fins
eleitoreiros..." e que, "por isto, a vasta mag
nitude das somas envolvidas tornam as ativi
dades do Banco do Brasil uma séria ameaça
a qualquer programa de privatização". A re
vista inglesa diz que "é especialmente preocu
pante o fracasso na privatização do Banco

do Brasil, meta pretendida pelo Governo Co
llor".

Ouço, com prazer, o Deputado Aldo Re
belo.

O Sr. Aldo Rebelo - Deputado Harolde
Lima, V. Ex' firmou muito bem a posição
do nosso partido, o PC do B. V. Ex' levanta,
de forma firme, sua voz contra a onda de
traição nacional promovida pelos governan
tes do nosso País. Tenho a convicção de que
à nossa posição se somará naturalmente a
posição de outras entidades da sociedade bra
sileira que têm a preocupação de defender
a soberania de nossa Pátria, conquistada com
muito sofrimento ao longo de uma história
de lutas sociais heróicas. Não será um grupo
de jovens yuppies a serviço de governos e
de empresas estrangeiras que vai deixar nosso
País de joelhos. A série de denúncias apre
sentadas no pronunciamento de V. Ex' nos
faz ver ainda mais claro a necessidade de,
rapidamente, organizarmos não apenas no
Congresso Nacional (Câmara dos Deputadas
e Senado Federal), mas em todo o Brasil um
movimento que pode reativar a Frente Parla
mentar Nacionalista. Contudo, que seja a
frente do Brasil, a frente do povo brasileiro
em defesa da nossa soberania ameaçada. O
discurso de V. Ex' é um alerta e é também,
do meu ponto de vista, um passo inicial para
que organizemos e coloquemos de pé esse
movimento e essa frente, para pôr um basta
e um freio à verdadeira febre de traição nacio
nal que os governantes promovem por esses
dias. Parabéns a V. Ex'

O SR. PRESIDENTE (Luiz Carlos Hauly)
- Deputado Haroldo Lima, a Mesa pede
a V. Ex' que conclua, pois seu tempo está
esgotado.

O SR. HAROLDO LIMA - SI. Presiden
te, antes de concluir, desejaria ouvir rapida
mente, se V. Ex' concordar, o Deputado Ubi
ratan Aguiar e a Deputada Jandira Feghali,
com o seu habitual brilhantismo.

O Sr. Ubiratan Aguiar - Deputado Ha
roldo Lima, serei breve, dada a exigüidade
do tempo. Estava ouvindo o pronunciamento
de V. Ex' no gabinete e desloquei-me para
cá a fim de trazer um depoimento que colhe
mos agora visitando o Amazonas, a convite
do governador do estado e de setores do em
presariado nacional. Lá constatamos o fato
de que uma portaria ministerial está liqui
dando com toda a indústria nacional. A in
dústria nacional. cujos produtos já atingia ín
dices de 95,96% utilizando componentes fa
bricados aqui no País, por essa portaria, pode.
perfeitamente agregar apenas 30%. O caso
de Manaus é o retrato do que ocorre nos
demais estados que têm indústrias montadas.
Isso vai provocar o sucateament0 da nossa
indústria, a venda de todos esses equipamen
tos e, conseqüentemente, o desemprego em
massa. Então, somo esta denúncia às que V.
Ex' faz neste momento, às quais nós nos asso
ciamos. Nós, jornalistas e parlamentares que
visitamos o Estado do Amazonas, ficamos
estarrecidos com o que está sendo feito em
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relação à indústria nacional, exatamente para
permitir que as grandes multinacionais ve
nham sufocar a indústria nascente deste País.
Aplaudo o discurso de V. Ex' Muito obri
gado.

O SR. HAROLDO LIMA - Deputado
Upiratan Aguiar, incorporo as palavras de
V. Ex' ao meu discurso.

Sr. Presidente, solicito a V. Ex' que me
permita ouvir a Deputada Jandira Feghali.
Logo após, encerrarei o meu discurso.

A Sr' Jandira Feghali - Sr. Presidente,
serei rápida. Nobre Deputado Haroldo Lima,
Líder do nosso partido na Câmara dos Depu
tados, gostaria de registrar, com muita força,
a coragem que move seu discurso, aliás, uma
característica de sua atuação política em to
dos os seus anos de militância. Na minha opi
nião, esse tema é hoje o grande demarcador
de campos na política brasileira. Chego a ou
sar dizer que há hoje quem defenda o Brasil
e quem não o defenda. Essa temática é funda
mentai, porque o Governo da chamada mo
dernidade chega a retomar ações das mais
velhas políticas já feitas no Brasil. Por exem
plo, o projeto do Governo tenta reconhecer,
o que não é feito desde 1945, as patentes
estrangeiras da indústria farmacêutica, e ten
ta entregar a Petrobrás, ignorando os glorio
sos movimentos da década de 50 em defesa
do nosso petróleo, marcada na Constituição.
Preocupa-nos também o fato de que muitas
pessoas bem intenci9nadas da sociedade, im
pregnadas que estão pela massiva propagan
da do monopólio de comunicação, acham que
realmente tem importância privatizar estatais
ou que isso poderia ajudar no combate à infla
ção. Sabemos que países que buscam domi
nação maior aqui, com os Estados Unidos
e a própria Inglaterra, foram países que só
puderam sobreviver como nações porque fe
charam as suas portas a outras nações. O
Japão, que investe pesadamente em vários
países, inclusive aqui, só cresceu, como nação
e como potência que é na microeletrônica,
porque fechou as suas portas e investiu na
sua própria tecnologia. Portanto, quero sau
dá-Ia, nobre Deputado Haroldo Lima. V. Ex'
faz hoje um pronunciamento corajoso e da
maior importância, que demarca os campos
aqui no Brasil, possibilitando-nos refletir so
bre uma série de dados, de questões levan
tadas no que se refere à argumentação aqui
dentro da Casa e também diante da sociedade
organizada, que pode ser bem esclarecida.
Ressalto ainda o último acordo da dívida ex
terna, extremamente grave, que se vem so
mar a esse verdadeiro assalto, o que exigiria
do Congresso Nacional, por parte do Senado,
a sua derrubada. Através da votação, há pos
sibilidade de debate político e de enfrenta
mento maior do imperialismo. Muito obri
gada.

O SR. HAROLDO LIMA - Agradeço a
V. Ex' o aparte, que incorporo ao meu dis
curso.

Concluo, Sr. Presidente.
Também no processo de renegociação da

díyida externa brasileira o Governo Collor

assume sua condição de criado, submisso aos
ditames dos bancos internacionais e à pressão
dos governos imperialistas. Ao mesmo tempo
em que é obrigado a perdoar 50% da dívida
da Polônia com o Brasil, o Governo Collor
se submete a pagar imediatamente US$ 1 bi
lhão relativos aos juros atrasados de 1990,
a 'pagar até o final do ano mais US$ 1 bilhão
do restante dos atrasados e a pagar outros
US$ 6 bilhões através de bônus de longo pra
zo. É bom observar que o total de juros atra
sados é igual ao total de dólares que o Brasil
dispõe; a chamada reserva em dólares: US$
f5 bilhões. Logo, 25% de toda a reserva de
dólares vai ser gasta este ano no pagamento
de juros. Durante esse processo de renego
ciação, os representantes brasileiros foram
humilhados vergonhosamente pelos credores
e, mesmo assim, cabisbaixos, concordaram
com todas as imposições dos organismos in
ternacionais, prometendo a continuidade da
política recessiva imposta ao País.

Além de sucumbir humilhantemente ante
as imposições dos credores internacionais, o
Governo Collor procura criar dispositivos pa
ra facilitar a remessa de lucros para fora do
País. Durante 'o Fórum"Êconômico Mundial,
a Ministra Zélia anunciou que o Governo
está pronto para adotar uma série de medidas
para facilitar às multinacionais a remessa de
seus' lucros ao exterior, e, dando seqüência
à essa promessa, o Banco Central, através
de carta-circular, simplificou os procedimen
tos sobre a remessa de lucros ao exterior.

Não satisfeito com a subserviência do Go
verno brasileiro em relação à dívida externa
e aos programa recomendados pelo FMI e
Banco Mundial, os EUA estão pressionando
o Brasil para reconhecer as patentes da indús
tria farmacêutica e liquidar todas as reservas
de mercado que protegem a indústria da in
formática e química fina. Tais pressões, como
não poderia deixar de ser, surtiram efeitos
imediatos junto ao Governo Collor, que já
anuncia o envio de um projeto ao Congresso,
reformulando o Código de Propriedade In
dustrial e prevendo o reconhecimento de pa
tentes da indústria farmacêutica após 1993.

Enquanto os ricos e industrializados países
europeus recorrem a mecanismos protecio
nistas para protegerem suas indústrias frente
às investidas da indústria japonesa, o Go
verno Collor tenta liquidar com as poucas
medidas de proteção do ,mercado que ainda
existem no Brasil.

As multinacionais já controlam 85% da in
dústria farmacêutica no Brasil e conseguiram
do Governo Collor autorização para a venda
de medicamentos em supermercados, facili
dades no registro de medicamentos não auto
rizados no Dimed, servindo de desaguadouro
de produtos encalhados em outros países, e
promoveram a estagnação e o recuo no siste
ma Ceme, que, em 1990, utilizou apenas 10%
de seu orçamento já minguado. Além disto,
Collor liberou os preços dos medicamentos
determinando o fim da "cipagem" dos remé
dios.

Países desenvolvidos só recentemente pas
saram a reconhecer as patentes da indústria

de medicamentos, após criarem todas as con
dições de desenvolvimento científico e tecno
lógico de sua indústria farmacêutica. A Suíça
admitiu patentes em 1977, a Itália. em 1978,
o Canadá, em 1976, a Dinamarca, em 1983.
e o próprio Japão, em 1976.

O reconhecimento das patentes gerará uma
brutal elevação nos custos dos medicamentos
e acentuará ainda mais a dependência do País
ao capital estrangeiro. tornando-o extrema
mente vulnerável. Milhares de brasileiros in
ternados em hospitais estariam condenados
à morte caso nossos fornecedores externos
bloqueassem apenas por um dia suas remes
sas. Um exemplo disto foi o caso da Argen
tina, quando a Inglaterra usou desse expe
diente criminoso, com o apoio dos EUA, na
época da guerra das Malvinas.

As indústrias multinacionais farmacêuticas
utilizam-se da aquisição de princípios ativos.
em sua forma final ou de intermediários avan
çados, de suas matrizes, primeiro porque não
interessa' a elas investir no aprimoramento
tecnológico do País e, segundo. porque esse
mecanismo constitui-se em uma conveniente
forma de remessa de lucros, sem impostos,
com o conhecido método Q.Çl superfaturamen
to. Há cinco anos o Brasil vem se destacando
na montagem e equipamento de grupos de
pesquisadores para desenvolver proc~ssos e
engenharia básica para a produção de sessen
ta produtos, dos quais 11 já estão sendo co
mercializados e outros 23 já tiveram suas tec
nologias transferidas para empresas nacio
nais. Outros 55 produtos da indústria farma
cêutica estão atualmente em fase adiantada
de desenvolvimento. Os EUA querem, com
o reconhecimento das patentes, liquidiu com
qualquer possibilidade de domínio tecnoló
gico do Brasil nesta área e. para isto, contam
com a subserviência do Governo Collor.

A constatação a que esses dados levém à
que se encontra em marcha, promovida pelo
Governo Collor, com respaldo das classes do
minantes ;,rasileiras, uma grave ameaça à so-,
berania do Brasil. Faz-se necessário articular
um amplo movimento nacionalista, apoiado
nos mais diferentes setores de nossa socie
dade, para fazer frente à esta esc<;tlada entre
guista patrocinada por Collor. E urgente a
mobilização dos parlamentares progressistas.
dos intelectuais nacionalistas, dos setores na
cionalistas das Forças Armadas e de diversos
outros segmentos para erguer, com força. um
grande movimento em defesa do patrimônio
público brasileiro e para adotar de imediato
as medidas legislativas e judiciais para impe
dir a continuidade desse processo entreguis
ta. subserviente e criminoso. Mais do que
isto. é preciso que as forças nacionalistas le
vem à Nação as denúncias vivas dos atos pra
ticados pelo Governo em detrimento da sobe
rania do País e travem o debate ideológico
com as classes dominantes que, com o uso
de falso discurso modernizante. estão levan
do à prática verdadeira política de traição
nacional. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Carlos Hauly)
- Concedo a palavra à Deputada Eurides
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Brito, que disporá de trinta minutos na tri
buna.

A SRA. EURIDES BRITO (PTR - DF.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, ao assumir hoje
a tribuna deste parlamento, sinto-me privile
giada pelo destino. Neste 22 de abril, mas
de 1500, Pedro Álvares Cabral e sua esquadra
- livrando-se de uma tempestade - aciden
talmente, segundo uma das versões mais acei
tas, descobriram a Ilhl'l de Vera Cruz, a Terra
de Santa Cruz, o Brasil. O não planejado,
o não esperado, aconteceu e virou realidade.
Perdidos, quase náufragos, guardaram espe
ranças, tiveram fé, não perderam o ânimo.

Salvador, Rio de Janeiro, 21 de abril de
1960 - Brasília, capital da esperança. Sonho
dos inconfidentes, promessa de José Bonifá
cio, desejo dos republicanos, obstinação e
realização de JK, fé dos candangos - que
com seus sonhos, na dureza do trabalho,
construíram a cidade mais moderna do mun
do, do ponto de vista arquitetônio.

Teria, é certo, tantos temas para abordar,
mas não poderia eu fazer melhor uso da liber
dade que esta Casa me concede para, nestes
31 anos de Brasília e 491 anos de descobri
mento da Pátria, prestar a justa homenagem
histórica. Formulando-a, no entanto, desejo
fazê-Ia observando o presente e vislumbran
do o futuro. Não que o passado não interesse
mais! É especialmente porque tenho uma
confiança absoluta na razão e essa vê pro
gresso no presente e no futuro de Brasília
e do Brasil.

E quanto falo a respeito de Brasília, a qual
legitimamente represento nesta Casa do po
vo, sobressai à mente imediatamente a figura
do nosso Governador Joaquim Roriz, porque
ele é um homem cuja razão não permite ver
o nosso povo apenas reconhecendo a verdade
que se apresenta exteriormente, mas, sobre
tudo, a sua verdade interior, de modo parti
cular a cosciência de cada cidadão do Distrito
Federal, lutando para que todos possam ter
sua dignidade e seu destino na independência
dos seus sonhos.

Joaquim Roriz é um Governador digno de
fé - digno de fé porque é nascido do voto
da maioria esmagadora que lhe consagrou;
digno de fé porque seu programa de governo,
confirmado nas urnas, está compromissado
com o resgate da enorme dívida social con
traída nesses 31 anos. E o que já começou
a ser erguido, nos seus 111 dias de Governo,
não é um monumento de pedra, mas uma
monumental obra de respeito à dignidade de
nosso povo, à sua cidadania, outrora inexis
tente, pois não se tinha sequer o direito de
escolha do governante.

É por isso, com certeza, que confio absolu
tamente na importância do Governo Roriz
para os destinos do nosso povo, que desen
volverá novas capacidades e terá idéias de
uma nova direção; tudo isso, aliás, graças
às liberdades democráticas. Eis uma consta
tação inequívoca de que tudo se torna mais
fácil quando há liberdade de cultura, de pen-

sarnento, motivos evidentes de minha prega
ção permanente em favor da educação!

Brasília, SI. Presidente, nasceu para irra
diar vida e progresso, nasceu compromissada
com a transformação da sociedade brasileira,
com uma clara vocação: ser o veículo indutor
do desenvolvimento do País, como pólo inter
mediário entre o centro industrial da região
Sudeste e as áreas periféricas do Centro-Oes
te e da Amazônia.

O Sr. Benedito Domingos - Permite-me
V. Ex' um aparte?

A SRA. EURIDES BRITO - Ouço, com
prazer, V. Ex'

O Sr. Benedito Domingos - Nobre Depu
tada Eurides Brito, quero parabenizar V. Ex'
pelo pronunciamento que faz nesta tarde. Co
mo grande educadora, e tendo passado pela
Secretaria de Educação do Distrito Federal,
V. Ex' realizou um trabalho que marcou a
sua presença, deixando saudades. A preocu
pação de V. Ex' por Brasília, pólo de irradi
ção de desenvolvimento, vem ao encontro
do espírito que norteou os idealizadores desta
cidade. Nós, que desde o início participamos
da construção da Capital, podemos sentir que
Brasl1ia é uma realidade que trouxe desenvol
vimento. Vale citar as cidades existentes às
margens da Belém-Brasília não só no Estado
de Goiás, Tocantins e Maranhão, como tam
bém no Pará; e Barreiras, divisa da Bahia
e outras cidades mineiras como Dnaí e Para
catu, enfim, a própria Capital do Estado de
Goiás, todas experimentaram um desenvol
vimento bastante acentuado. Sinto-me feliz
por estarmos aqui como representantes dos
brasilienses nesta Casa do povo. Esperamos
que este desenvolvimento social possa ser
uma realidade constante. Ocupamos um es
paço vazio do Centro-Oeste, e muita coisa
ainda tem de ser feita. Como bem diziam
seus idealizadores, Brasília é como uma pe
dra lançada dentro de um lago; vai formando
as ondas até atingir todas as margens. Espera
mos que esse espírito democrático de Brasília
e seu desenvolvimento possam alcançar todos
os rincões deste nosso País, para que possa
mos viver com muita paz e mais justiça social.
Parabéns, nobre Deputada.

A SRA. EURIDES BRITO - Muito obri
gada, nobre Deputado Benedito Domingos.
O aparte de V. Ex' enobrece o meu pronun
ciamento. V. Ex' foi um dos baluartes na
construção desta cidade.

Continuando, SI. Presidente.
Assim, nível intermediário entre o pólo

"dinâmico" e o pólo ':atrasado" da economia
brasileira, Brasília ptomoveria a interioriza
ção do processo de desenvolvimento, até en
tão basicamente situado no litoral. O grande
objetivo de todo esse esforço centrava-se na
diminuição das distâncias de caráter sócio-e
conômico-cultural entre as diferentes regiões
brasileiras.

Para resgatar essa missão e cumprir com
sua vocação, recentemente o Governador
Joaquim Roriz criou a Secretaria do Entorno,
cujo fator preponderante é articular politica-

mente o desenvolvimento dos quatorze muni
cípios que convivem sócio-economicamente
com o Distrito Federal. Nesse sentido, por
oportuno, desejo que o pronunciamento de
S. Ex', ao sancionar a lei da criação da refe
rida secretaria, seja transcrito nos anais deste
Parlamento, .incorporando-o, efetivamente,
ao meu pensamento, eis que se trata de uma
síntese da realidade da nossa região, como,
igualmente, solicito a transcrição de entre
vista por ele concedida, na data de ontem,
no prestigioso Jornal de Brasília, desta Capi
tal, na qual o eminente Governador se diz
otimista para enfrentar os problemas do Dis
trito Federal.

Na verdade, projetada para chegar ao ano
2000 com quinhentos mil habitantes em sua
área urbana, a Brasília de hoje cresceu desor
denamente e, segundo cálculos da Codeplan,
feitos neste ano, estamos com uma população
na casa de 1.772.190 habitantes. As cidades
satélites, que não estavam nos planos iniciais,
hoje são autênticos municípios, com identi
dade própria. Em conseqüência dessa brutal
explosão demográfica, ao redor de Brasília
surgiram ainda as novas cidades, as cidades
do Entorno, que pressionam os equipamen
tos e os serviços do Distrito Federal em fun
ção ressalte-se, da falta de uma infra-estru
tura econômico-social que lhes possibilite a
auto-satisfação de suas necessidades básicas.

Aponto, assim, alguns dados que por si
são impressionantes, senão vejamos: nesta
região, formada por quatorze municípios,
sendo treze do Estado de Goiás e um do
Estado de Min~s, apenas 6% das estradas
são pavimentadas; 60% das mortes infantis
são por absoluta falta de assistência médica;
90% da população tem renda inferior a dois
salários mínimos; 50% das crianças e jovens,
entre cinco e 18 anos, estão alijados das esco
las. O mais impressionante, todavia, é que
em Mimoso, municípios distante 102 quilô
metros do Ministério da Educação, 74,5%
da população é analfabeta.

Desse modo, para que seja assegurado o
seu futuro e, especialmente, para que seja
respeitada sua inspiração original, Brasília
abre seus braços em direção ao Entorno, bus
cando ações coordenadas com os Governos
dos Estados e Goiás de Minas Gerais, concre
tizando um primeiro e decisivo passo rumo
ao pretendido desenvolvimento harmônico e
integrado da região, além de constituir um
modelo de desenvolvimento para o País, eis
que preserva o cerrado, já quase desapare
cido e cria, por outro lado, uma infra-estru
tura social e oportunidades de renda para
uma população que, a vista disso, já não mais
terá razões para migrar.

Não seria, certamente, em uma época de
integrações internacionais, com a queda de
todos os muros, que se manteria justamente
na sede da Capital brasileira um muro imagi
nário, separando-nos de Mimoso, como
exemplificado, e dos demais municípios que
integram a região.

O Brasil, em todos os seus rincões, observa
atentamente, em visão permanente, o que
se passa em sua Capital. Como centro do
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Poder constituído, daqui saem as decisões
que Qfetam 150 milhões de habitantes, e, por
isso, seria injustificável que não buscássemos
soluções desenvolvimentistas, capazes de in
tegrar o homem como cidadão, com todas
as oportunidades democratizantes na educa
ção, na saúde, na habitação, na alimentação
etc.

o Sr. Maurício Calixto - Nobre Deputada
Eurides Brito, permite-me V. Ex' uma apar
te?

A SRA. EURIDES BRITO - Com muito
prazer.

O Sr. Maurício Calixto - Nobre Depu
tada, acompanhamos com muita atenção o
pertinente pronuciamento que V. Ex' faz nes
ta tarde no Grande Expediente da Câmara
dos Deputados. É absolutamente oportuna
a homenagem que faz nessa data importante
para Brasília. Acrescentaríamos mais, nobre
Deputada, dizendo que Brasília, um monu
mento à humanidade, é uma obra tão gran
diosa como foi a maior construção da história
de todos os tempos: as Pirâmides do Egito.
Com uma diferença fundamental: as Pirâmi
des do Egito foram construídas com o dissa
bor dos escravos da época, eriquanto a nossa
Capital Federal, cartão de visita da Humani
dade, foi construída com o suor de trabalha
dores, em pleno vapor dos tempos de demo
:racia que vivíamos e que vivemos. Lembra
também V. Ex', com muita pertinência, a
~ompetência do Governador do Distrito Fe
deral, o Sr. Joaquim Roriz, líder do Distrito
Federal, líder do Estado de Gqiás, líder do
Centro-Oeste brasileiro, um líder nacional,
enfim; um tocador de obras, forjado também
nos moldes exigentes da democracia, testado
no voto, um homem que até nos faz pensar
na possibilidade do restabelecimento da ree
leição no nosso País. O Sr. Governador Joa
quim Roriz foi testado e aprovado como exe
aI. Não teve o cartão vermelho dos eleitores
desta Capital. Foi aprovado e se elegeu Go
vernador de BrasI1ia já no primeiro turno.
E, quando V. Ex' se refere, nobre Deputada,
aos graves problemas que circundam a Capi
tal do Brasil, há de se lembrar tamqém que
Brasília representa hoje um grande projeto
importador de problemas nacionais. Infeliz
mente, a quadra de dificuldades que experi
menta 'O Brasil nesSes dias faz com que, de
todos os seus rincões, pessoas em dificuldades
acabem vindo tentar melhor sorte e a concre
tização:J1e seus sonhos de vida em BrasI1ia
ou nos seus arredores. Está aí a idéia inova
dora do insigne Governador de Brasília, Joa
quim R6riz, da implementação da Secretaria
do Entorno a que, tenho absoluta certeza,
V. Ex' se irá referir. Não é uma secretaria
para resolver os problemas da nossa cidade,
mas' para solucionar as questões não politi
queiras das Circunvizinhanças de Brasília.
Nobre Deputada, ao parabenizá-Ia pelo lúci
do pronuciamento que faz nesta tarde, na
Câmara dos Deputados, também nos soma
mos à sua voz, no sentido de fazer com que
os problemas de Brasília sejam resolvidos,
juntamente com o desenvolvimento regional

do Centro-Oeste, fazendo valer a competên
cia, a inteligência, a grande vibração e a força
de trabalho do Governador Joaquim Roriz.
Saudamos Brasília 'pela efeméride, pela data
importante para a sua gente, na oportunidade
em que parabenizamos V. Ex' com sentimen
to de muita sinceridade pelo pronunciamento
que faz.

A SRA. EURIDES BRITO - Agradeço
a V. Ex' o aparte que, sem dúvida, enriquece
o meu pronunéiamento.

A propósito, em artigo recentemente pu
blicado no Correio Brasilienze, intitulado
"Um plano para o presente", fiz rapidamente
uma análise do Governo Roriz, na qual afir
mei que "um plano digno do nome se baseia
nas experiências do passado para projetar o
futuro, tendo os pés no presente". O mo
mento atual é o desafio da concretização da
passagem do papel para a realidade, enquan
to o futuro é o seu horizonte. Muitos se lan
çam tanto no futuro que perdem na implan
tação e acabam por se evolar como um con
junto de boas intenções. Não é este o caso
do plano de Governo Roriz para 1991/94 que
temos em mãos para analisar. Tendo como
base o lema "Governar é definir prioridMies,
depois de ouvir o povo", o documento evi
dencia uma concepção enraizada na opinião
pública. Certamente, é um documento aberto
e dinâmico, que receberá e acolherá críticas
e sugestões, à medida que o tempo passar
e se verificarem novos desdobramentos da
realidade.

Sendo fruto da colaboração entre a palavra
do povo e a indispensável competência técni
ca do planejador, cumpre que ele seja mais
conhecido, razão pela qual destacaremos vá
rios dos seus pontos.

Entre as áreas de atenção especial, o plano
enfatiza os programas relativos à criança e
ao adolescente, à preservação do meio am
biente e à melhoria da qualidade de vida,
do fortalecimento do mercado de trabalho
e à implantação do transporte de massa no
Distrito Federal. A primeira área, por si só,
é um desafio, na medida em que exige investi
mentos de retorno a longo prazo. Para isso,
é preciso coragem, coragem política, se nos
for permitido adjetivar, porém não há outro
meio de se garantir o bem-estar senão plan
tando a semente agora para colher mais tar
de. A cidadania só se exercerá. com todos
os seus benefícios, a partir de lenta e cuida
dosa preparação. E esse é um processo muito
relevante numa unidade federada como a
nossa, que reúne tanto a chamada "ilha da
fantasia" quanto áreas da mais triste pobreza.
Por isso mesmo, consideramos bem-vinda a
prioridade atribuída ao meio ambiente e ao
mercado de trabalho. Se, de um lado, não
podemos ser irresponsáveis para com o lega
do da natureza, obra divina da criação. deve
mos intensificar todos os esforços no sentido
de ampliar as oportunidades de emprego e
trabalho. Neste sentido, a industrialização é
um passo, mas nos preocupamos com sua mo
desta capacidade de absorção de trabalha
dores.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado
Paulo Mandarino.

O Sr. Paulo Mandarmo - Deputada Euri
des Brito, sem dúvida, o seu discurso, nas
comemonições do aniversário de BrasI1ia, é
da maior expressão. O sonho de Juscelino
Kubitscheck, grande estadista deste século,
foi naturalmente criar uma capital no interior
do País; mas também desenvolver o Centro
Oeste. E o que vimos, ao longo de pratica
mente três décadas, foi o governo Federal
convergir seus recursos e sua atenção somen
te para o Distrito Federal. Ora, o Entorno
é uma decorrência de Brasília. Seus proble
mas e o próprio entorno não existiriam se
a Capital não estivesse consolidada. Vejo ho
je, com muita alegria, essa preocupação de
integrar ações administrativas, no âmbito do
Distrito Federal e do Estado de Goiás, com
a participação absolutamente necessária do
Governo da República, sem o que não tere
mos recursos para desenvolver obras de infra
estrutura, essenciais à integração e ao desen
volvimento do entorno. Que deixe de existir
esse fantasma permanentemente ameaçador
de Brasília, o cinturão de pobreza e miséria
que todos lamentamos. Naturalmente, o
Congresso Nacional deve apoiar e estimular
essa ação, para que se desenvolva com maior
praticidade, fazendo com que o progresso de
BrasI1ia extrapole e alcânce também o Entor
no. Felicito a Sra. Deputada pelo seu discur
so. Muito obrigado.

A SRA. EURIDES BRITO - Muito obri
gada, nobre Deputado. Conhecedor da re
gião como é V. Ex', suas palavras sem dúvida
fortalecem a tese que estamos defendendo.

Prossigo.
Assim, vemos com bons olhos a previsão

de ações para abrir possibilidades nos setores
comercial e de serviços, inclusive o turismo.
Considerando o panorama mundial, políticas
para o mercado de trabalho não se podem
fixar somente na produção do emprego, sob
pena de se frustrarem. Infelizmente, temos
que contar com o denominado setor informal,
cuja expansão tem sido muito mais rápida,
tomando o cuidado de assegurar aos que nele
trabalham os direitos previdenciários que ca
bem a todo trabalhador.

Em estreita relação com estas áreas, vemos
a implantação do transporte de massa. Bra
sília foi criada na época em que o petróleo
era barato e a poluição era uma angústia lon
gínqua. Hoje, o Distrito Federal possui trans
porte caro e inadequado. Urge uma solução,
que, sem dúvida, será suficientemente pru
dente prra não promover uma concentração
ainda maior em Brasília. No momento em
que as possibilidades de expansão do empre
go público são negativas, em que as ativi
dades econômicas baseadas no mercado in
terno se ressentem seriamente da perda do
poder aquisitivo dos trabalhadores em geral
e dos funcionários públicos em particular,
BrasI1ia frustaria as expectativas de empregar
habitantes das cidades-satélites em propor
ção apreciável.
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A prudência evitará sem dúvida que se
transforme o Distrito Federal numa nova Cal"
cutá ou São Paulo. Neste particular, será de
grande valor a integração das cidades-saté
lites com o Entorno, no quadro de uma ex
pansão planejada dos setores produtivos.

o Sr. Chico Vigilante - Permite-me V.
Ex· um aparte?

A SRA. EURIDES BRITO - Com prazer,
nobre Deputado.

O Sr. Chico Vigilante - Quero parabe
nizar V. Ex· pelo pronunciamento que faz,
mas pretendo acrescentar alguns dados para
reflexão, principalmente nossa, como repre
sentante do povo do Distrito Federal. Até
agora, V. Ex. falou das dificuldades do Entor
no, mas é preciso lembrar também os proble
mas das nossas cidades-satélites. Uma cidade
como Ceilândia, por exemplo, a maior do
Distrito Federal, com 381 mil habitantes, tem
apenas 33% das suas ruas pavimentadas.
Além !iisso, com esse número de habitantes,
conta somente com um hospital público, que
dispõe de 150 leitos -e este está caindo
aos pedaços. Mas existem outras preocupa
ções. Vamos ver nosso sistema habitacional.
A nossa SHIS, que já foi exemplo para o
País inteiro, hoje, Deputada Eurides Brito,
está penhorada pela Justiça do Trabalho para
pagar uma dívida de 1 bilhão de cruzeiros
a cerca de 200 empregados. São direitos. O
prédio da empresa e mais um terreno no Ga
ma estão penhorados, certamente vão ser
executados e liquidados, e vamos acabar com
a nossa empresa de habitação. A TCB, em
presa de transportes coletivo do Distrito Fe
deral, também está penhorada pela justiça
por não pagar os direitos de seus trabalha
dores. Isto é muito grave. Mesmo assim, ve
mos também a prática de empreguismo na
própria SHIS. Apesar da situação em que
se encontra, foram contratadas várias pessoas
com salários astronômicos. É o caso do Sr.
Gil Pereira, Presidente do PRNdo DF, con
tratado para importante função nessa empre
sa com salário altíssimo - parece-me que
principalmente por ser Presidente do Dire
tório Regional do partido que apóia o Gover
nador. Portanto, Deputada Eurides Brito,
não acredito nessa Secretaria do Entorno da
maneira como está sendo implantada. Se o
Governador não teve capacidade ainda de
resolver sequer os graves. problemas da nossa
cidade, imagine se conseguirá resolver os do
En~orno.Para mim, foi mais uma jogada poli
tiqueira que precisa ser muito bem analisada
e não pode ser apoiada à primeira vista. Mui
to obrigado.

A SRA. EURIDES BRITO - Nobre Depu
tado, o importante do pluralismo de idéias
nesta Casa democrática é extamente essa pos
sibilidade que temos de concordar e discor
dar.

Discordo do contexto e das declarações de
V. Ex., princip'almente porque fogem ao teOI
principal daquilo que apres~nto: a criação da
Secretaria do Entorno para facilitar ou ense
jar o planejamento integrado da grande re-

gião de Brasília. Isso evitará que nossos hos
pitais, as nossas escolas, os nossos programas
habitacionais venham a ser congestionados
pela população dos municípios limítrofes do
Distrito Federal. Exatamente este é o sen
tido.

Se nossas escolas, nossos hospitais, nossos
empregos não estivessem sendo também pro
curados por esta população do Entorno 
porque para lá ainda o progresso tem cami
nhado muito lentamente - já teríamos, na
área do Distrito Federal, conseguido conquis
tas muito maiores. Todavia, acredito no pIa
no do Governador Roriz, acredito nos seus
111 dias de governo, acredito na intenção
de levá-lo avante para fazer da nossa cidade
a Brasília dos sonhos de Juscelino Kubits
chek, seu fundador.

Dignos de destaque são também os setores
de educação e saúde. Ambos se ress"entem
de graves dificuldades, e não se pode esperar
um milagre a curto prazo por parte do Gover
no. No que tange à educação, cumpre salien
tar o equilíbrio entre as metas de construção
escolar e de renovação pedag6gica. As pri
meiras, por serem mais fáceis, tendem em
muitos governos a obscurecer as demais. En
tretanto, manifesta-se a preocupação com o
aperfeiçoamento do professor, a gestão eQu
cacional; a ampliação do tempo letivo e for
mas alternativas de escolarização de crianças
e adolescentes, que já não se situam bem
na sala de aula convencional. Na área de saú
de, notamos o mesmo equihbrio entre a indis
pensável ampliação dos serviços e a busca
do aperfeiçoamento qualitativo. Concedo
aparte ao nobre Deputado Paulo Octávio.

O Sr. Paulo Octávio - Agradeço a V. Ex.
nobre Deputa4a Eurides Brito, integrante da
bancada de Brasília pelo PTR. Quero cupri
mentá-Ia pelo excelente pronunciamento e
também pela sua preocupação quanto ao de
senvolvimento industrial de Brasília. Sem dú
vida, nossa cidade cresce muito. Hoje cami
nhamos no sentido de tomá-la quase uma
capital do.desemprego. Isso preocupa a todos
nós, e ao Governador Joaquim Roriz, que
apoiamos. Mas tenho a certeza de que as
metas alcançadas pelo Governador no futuro
diminuirão essa pressão do desemprego que
nos aflige. Quanto, à educação, quero dar
o meu depoimento sobre o trabalho que V.
Ex· prestou, durante todos esses anos, em
prol de Brasília, como educadora brilhante,
hoje, inc\uive, fazendo parte da Comissão
de Educação da Câmara dos Deputados. Te
nho certeza de que V. Ex' muito ajudará, o
Governador Roriz no sentido de erraqícar
o analfabetismo de nossa Brasília. Quanto
à dec\aração do nobre Deputado Chico Vigi
lante, quero dizer que o Presidente do PRN
do Distrito Federal, o Sr. Gil Guerra, era:
funcionário da Liderança do PRN aqui da
Câmara dos Deputados. Abdicou de um salá
rio até maior para assumir uma das Diretrizes
da sms. Realmente, ele é um jovem compe
tente, trabalhador, idealista. Sem dúvida, es
tá prestando um grande serviço à SHIS e a.
Governador Roriz. Eu a parabenizo pelo brio

Ihante discurso, e que V. Ex. continue. Va
mos, juntos, traçar os melhores caminhos pa
ra Brasília.

A SRA. EURlDES BRITO - Muito obri·
gada, nobre Deputado Paulo Octávio, poi~

a contribuição de V. Ex' também enriquece
o meu pronunciamento.

O Sr. Ângelll Magalhães - Permite-me V.
Ex' um aparte?

A SRA. EURIDES BRITO - Ouço V. Ex'
com prazer.

O Sr. Ângelo Magalhães - Nobre Depu
tada, quero prestar-lhe homenagem pelo tra
balho brilhante realizado por V. Ex' à frente
da Secretaria de Educação. Todos n6s, vive
mos em Brasília, nos sentimos orgulhosos pe
la sua presença nesta Casa. E V. Ex', não
contente com isso, continua a colaborar. Seu
brilhante discurso, seüs conceitos, são, com
certeza, um incentivo ao Governador atual,
Sr. Joaquim Roriz. S. Ex', no pouco espaço
de tempo, em que exerce o Governo do Dis
trito Federal', nos dá a certeza de que, ao
final. será apaudido, por todos os brasiliên
ses.

A SRA. EURIDES BRITO) - Agradeço
a V. Ex' o aparte, nobre Deputado Ângeló
Magalhães.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Carlos Hauly)
- Deputada Eurides Brito, peço que conclua
seu pronuciamento pois o tempo de V. Ex'
está esgotado.

A SRA. EURIDES BRITO - Atenderei
à advertência de V. Ex', Sr. Presidente.

Desejamos, pois, que este plano para o
presente seja bem sucedido em sua concreti
zação, como já começa a ser. Cada um de
n6s, poderá, então sentir os seus efeitos na
melhoria da sua qualidade de vida. Vamos
ajudar o Governador Roriz a concretizá-lo.

Sr. Presidente, não posso, neste momento,
deixar de registrar, sob pena de cometer uma
injustiça imperdóavel, o que não se coaduna
com meu espírito ético-histórico, que o jornal
Correio Braziliense, desta Capital, iquahnen
te aniversaria em 21 de abril. E o faço espe
cialmente porque o Correio BraziIiense, na
verdade, se. confunde com a hist6ria de Brasí
lia. Ambos caminham, dia-a-dia, desde 1960,
e quem desejar saber sobre tudo o que acon
teceu nestes 31 anos de saudável existência
não precisará, certamente, realizar nenhuma
pesquisa, senão consultar o acervo do jornal,
fonte histórica de altíssima qualidade.

E isso s6 foi possível graças à antevisão
do saudoso Assis Chateaubriand, que, além
de acreditar no projeto Brasília, teve fé em
um negÓcio empresarial - com todos os ris
cos inerentes - qUlllldo, naquela oportuni
dade, poucos acreditavam na cidade, quanto
mais na possibilidade de sucesso empresarial
na nova Capital que surgia. Assim, a visão
e a pertinácia devem ser exemplos a ser segui
dos, como de todos os demais que (} mantive
ram, como Edilson Cid Varela, Paulo Cabral
de Ar~újo, Ari Cunha.
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Desejo, por outro lado, evidenciar a p~r

manente vontade do Governador JoaqUim
Roriz para que seja implantado o Banco ~o

Desenvolvimento do Centro Oeste. O desejo
está concretizado de forma clara e concreta
não só por declarações expressas, mas, sobre
tudo conforme constato, purque S. Ex' já
expr~ssou orientação ao Banco de Brasília
'no sentido de oferecer sua base física para
que nela seja instalado esse banco desenvol
vimentista.

Mas, para tanto, urge que este Parlamento,
ao qual compete legal e constitucionalmente
a apreciação da criação do Ban:o do D~sen
volvimento do Centro-Oeste, de um cannho
especial à questão, agilizando a tramitação
de projeto de lei, de autoria do Deputado
Antônio de Jesus, que prevê sua instalação.
Até porque o Fundo Constitucional do Cen
tro-Oeste, após sua instalação e funciona
mento, passará a ser administrado por ele,
eis que é fato que o referido Fundo n~o pode
ser administrado pelo Banco do BrasI!, como
vem acontecendo, que opera em autêntica
desvirtualização de sua finalidade precípua,
qual seja, a de desenvolver a região. E o
Banco do Brasil, com suas múltiplas funções,
não pode, na realidade, administrá-lo. Esta,
sem dúvida, é uma grande luta do Gove:
nador Joaquim Rom, que, aliado aos demaIS
Governadores da Região e suas respectivas
bancadas, haverá de fazer trincheiras neste
Parlamento em busca de sua aprovação.

Sr. Presidente, o Governo Roriz está no
caminho certo, visto que fazer justiça social
é a única saída para um real desenvolvimento.
A arquitetura moderna de Brasília, neste mo
menta, passa a ser humanista, valo~zadapelo
seu conteúdo social e não pela majestade dos
seus edifícios e das grandes obras.

Verifica-se, destarte, que aquilo que é
priortiário para o povo do Distrito Federal,
é prioritário para o Governo Roriz. Nele,
empenho, arte e criatividade estão arregi
mentados para sei;oi~ rle maneira prática, rá
pida e eficaz às populações mais carentes.

Vejo, finalmente, que o Governo Roriz
está proc -~ndo potencializar o sonho dos
pioneiros, transformando o Centro-Oeste, a
partir de Brasília, no pólo indutor do desen
volvimento do País. O desenvolvimento do
Brasil passa necessariamente por Brasília, ra
zão pela qual, no aniversário de ambos, pres
to homenagem ao Governador Joaquim Ro
riz, que, na construção de uma nova cidada
nia, de um novo Distrito Federal, caminha
junto com os anseios do nosso povo, buscan
do, através do diálogo franco e direto, atingir
plenamente os objetivos que se fazem neces
sários ao convívio democrático; por isso, tem
sido saudado pela grande imprensa como li
derança carismática e emergente, não só do
Distrito Federal, mas de toda a Região Cen
tro-Oeste.

Sr. Presidente, solicito transcrição nos
Anais da Casa do discurso pronunciado pelo
Governador Joaquim Roriz, por ocasião da
instalação da Secretaria Especial de Articu
lação com o Entorno, bem como entrevistas

concedida por S. Ex' ao Jornal de Brasília,
ítulo "Roriz cobra eficiência".

"Brasília nasceu de um sonho. E foi
antecipada num sonho visionário por
Dom Bosco. Nasceu com uma vocação
clara: ser o pólo indutor de um novo
salto no desenvolvimento do País, rumo
ao interior, à conquista dos espaços va
zios à descoberta do Centro-Oeste e de
out;os "Brasis".

Quatro anos depois de criada, Brasília
mergulhou, junto com o País, em vinte
anos de administrações distantes dos an
seios do povo e afastando-se de sua voca
ção, dos ideais de Juscelino Kubits~he~.

Com a histórica eleição de 1990, fuI eleI
to primeiro Governador de Brasília, com
a força do voto popular. Uma enorme
honra para quem, como eu, percorreu
a cavalo estas terras, antes mesmo de
JK sonhar com a interiorização da Capi
tal do País, que sempre viveu aqui, for
jando sua vida política no chamad? ~?

torno do Distrito Federal, em temtono
goiano, como era chamado este quadri
látero federativo.

Brasília é hoje o símbolo da demo
cracia brasileira, da criatividade nacio
nal na nossa capacidade de fazer, e de
faz~r em pouco tempo, com fé, com obs
tinação. Aqueles que vivem aqui, vindo
de todas as partes do País, forjando nessa
convivência a síntese do pensar, do fazer
e do agir do povo brasileiro, estão ac?s
tumados ao pioneirismo. Foram os PIO
neiros que fizeram esta bela cidade. E
agora vamos ser pioneiros outra vez. Po
dem estar certos: o sonho de JK de criar,
no Planalto Central, um pólo de desen
volvimento regional começa a se trans
formar em realidade a partir desta histó
rica reunião, quando sanciono a lei de
criação da Secretaria Especial de Articu
lação com o Entorno.

Brasília não é uma cidade como as ou
tras: é a capital do Brasil, um País conti
nente, que durante muitos anos s~ desen
volveu praticamente apenas no ht~ral e
nas Regiões Sul e Sudeste. Ideahzada
nas pranchetas de dois gênios, Lúcio
Costa e Oscar Niemayer, Brasília cres
ceu de forma desordenada, e a situação,
hoje, é completamente diferente. Bra
sília foi projetada para chegar ao ano
2000 com 500 mil habitantes em sua área
urbana, e estamos, em 1991, com
1.722.190 habitantes, segundo cálculos
da Codeplan, feitos já em meu Gove~o,
e que nos tranqüilizam, porque as proJe
ções apontavam para uma população de
dois milhões de habitantes.

As cidades satélites, que não estavam
nos planos iniciais, hoje são verdadeiras
cidades, com cultura própria, reivindi
cações específicas e problemas. Ao redor
de Brasília, surgiram novas cidades, ~

as antigas, como a Luziânia, onde nasc~,

sofrem as conseqüências de um creSCI
mento que não cabe mais dentro apenas

do quadrilátero federativo. Mais do que
isso: os equipamentos e os serviços da
Capital explodem pelas demandas gera
das a partir destas cidades, do Entorno
de Brasília.

Alguns dados são impressionantes: na
região compreendida por quatorze mu
nicípios, sendo treze de Goiás e um de
Minas, apenas seis por cento das estradas
são pavimentadas. Sessenta por cento
das mortes infantis se dão por absoluta
falta de assistência médica. Noventa por
cento da população têm renda familiar
inferior a dois salários mínimos. Apenas
dez por cento das sedes municipais são
pavimentadas. A maioria não tem esgoto
sanitário; muitos municípios não dis
põem de água encanada, nem de praças,
jardins, quadras de esportes ou de lazer.

Vou colocar, aqui, algumas questões:

Será que é justo que 74,5% dos habi
tantes de Minoso, município localizado
a cinqüênta quilômetros do Ministério
dá Educação, sejam analfabetos? Será
que é justo que o caminhão de leite que
vem de Padre Bernardo atole nos dias
de chuva, nas péssimas estradas da re
gião? Será que podemos aceitar que o
melhor hospital de Abadiânia seja uma
ambulância e que a melhor escola de
Alexânia seja um ônibus para Brasília?
Será que podemos governar de costas
para o Entorno?

Esta situação não pode continuar. E
não vai continuar. É a minha determi
nação. É a vontade do povo do Distrito
Federal, que já se conscientizou de que
não é possível manter uma situação na
qual quem vive aqui tem uma qua!idade
de vida acima da média e quem VIve no
Entorno tem uma qualidade deyida mui
to abaixo da média nacional. E a deter
minação dos Governadores de Goiás,
Íris Rezende, e de Minas, Hélio Garcia,
que também percebera~ a gravidad~ da
situação. Vamos atuar Juntos, estejam
certos, com o apoio fundamental do Go
verno Federal, com o mesmo vigor dos
pioneiros que construíram BrasI1ia em
três anos e meio, porque o desenvolvi
mento harmônico do Centro-Oeste e dos
cerrados de Minas Gerais é inadiável!

Não haverá solução política e social
para b Brasil que não passe por uma
desconcentração econômica e popula
cional do País. Se isso não ocorrer, conti
nuaremos a empilhar pessoas nas perife
rias das metrópoles, que se tornarão ca
da -/ez mais ingovernáveis. O Sudeste
brasileiro está perto da saturação. A con
centração econômica e populacional, na;
quela região, já está gerando desecono
mias de escala para os investimentos. O
Nordeste brasileiro enfrenta graves pro
blemas de infra-estrutura e climáticos,
que não têm solução no curto prazo. A
Amazônia terá de ser encarada dentro
de uma nova perspectiva, que não a do
desenvolvimento econômico clássico.
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Resta o Centro-Oeste, privilegiado
pela posição geopolítica, no Centro do
País, çom comunicação rápida e fácil pa
ra todos os pontos do território, abun
dância de terras planas e de água, alto
nível de insolação durante todo o ano,
ausência de catástrofes climáticas, e com
mão-de-obra disponível. Até aqui, en
tretanto, o Centro-Oeste tem-se ressen
tido da ausência de políticas determina
das a partir de um ponto de vista nacio
nal. Precisamos encarar essa questão co
rajosamente, e estou convencido de que
a criação da Secretaria do Entorno, que
teve aprovação quase unânime da Câma
ra Legislativa do Distrito Federal, e as
ações coordenadas com os Governos de
Goiás e Minas são o primeiro passo no
sentido de um modelo integrado de de
senvolvimento para o País, que permita,
ao mesmo tempo, a preservação de par
tes importantes do cerrado, que está de
saparecendo em alta velocidade, e a im
plantação de um modelo que crie oportu
nidades de empregos e renda para as po
pulações, ao lado de infra-estruturas so
ciais que as deso.briguem de migrar.

A ação integrada dos Governos do
Distrito Federal. Goiás e Minas Gerais,
com apoio do Governo Federal, é tam
bém Õ primeiro e importante passo no
sentido de uma política nacional de con
tenção de migrações. Ternos dados bas
tante concretos, que indicam uma redu
ção do crescimento populacional. nos
anos 90, de 8% (a média nos anos 80)
para 3,5%, taxa bem menor do que a
média dos anos 70, que chegou a 14%.
Mas não podemos ficar de braços cruza
dos, e a Secretaria do Entorno é um pas
so concreto. Ternos dados, também, de
uma pesquisa realizada por professores
e alunos da UnB, mostrando que as pes
soas que migram para Brasília vêm à pro
cura de emprego, saúde e educação, ba
sicamente, e mais de 50% já têm mora
dia em seu lugar de origem. Mas de que
adianta moradia, se não há emprego,
não há hospitais, não há escolas? Por
isso, o controle da migração passa pela
reforma agrária; por programas de as
sentamentos em outros estados. os cha
mados "exportadores de gente", por po
líticas de emprego, por investimentos em
escolas e hospitais. E passam. evidente
mente, por uma ação integrada no en
torno.

r'lesta solenidade slmpli~s, mas funda
mental, e na decisão de buscarmos uma
ação integrada na região geoeconômica
de Brasília e no Centro-Oeste. rumo ao
desenvolvimento harmônico da regiflo.
estão a marca do pioneirismo que carac
teriza Brasília e o brasiliense, a força
e a generosidade do povo goiano. culti
vada ao longo de uma história de lutas
contra preconceitos, contra obstáculos,
e a alma do povo mineiro, o sentimento
de mineiridade, singular na vida nacio-

naI. o mesmo sentimento da Inconfidên
cia, de urna permanente luta pela liber
dade.

Não seria possível, depois da queda
de todos os muros, simbolizada pela der
rubada do Muro de Berlim e pelas mu
danças políticas mundiai6, que condu
zem à eliminação das fronteiras, que
continuássemos convivendo com o ima
ginário muro, um risco de giz na terra
vermelha dos cerrados, que separa, há
mais de trinta anos, Brasília de seu En
torno. Com a criação da Secretaria do
Entorno, meu Governo cria o instru
mento que permitirá o cumprimento da
meta-síntese do plano de Governo que
discutimos com a sociedade e que foi
aprovado nas urnas, na primeira eleição
da história do Distrito Federal.

A região do Entorno é uma área de
46 mil quilômetros quadrados, com cerca
de 470 mil habitantes. Foi uma longa
caminhada até aqui. Longa, mas gratifi
cante. Assistimos, primeiro, à criação da
Associação dos Municípios Adjacentes
de Brasília, que unificou a voz dos prefei
tos das cidades do Entorno, servindo
também para ajudar a acordar Brasília
para a necessidade de um desenvolvi
mento mais harmônico na região. Ago
ra, estamos assistindo Brasília totalmen
te acordada, primeiro dando nas urnas
respaldo ao nosso Plano de Governo,
que tem como meta-síntese o desenvol
vimento integrado do Entorno e do Cen
tro-Oeste; depois, através de seus repre
sentantes na Câmara Legislativa, apro
vando a proposta de criação da Secre
taria Especial de Articulação com o En
torno. E temos a satisfação, neste mo
mento. de receber a visita dos Governa
dores Íris Rezende. e Hélio Garcia, que
trazem o respaldo do povo goiano e do
povo mineiro a esta luta.

Brasília é de todos, como SOJ;lhOU JK.
Espero estar dando um passo import!U1
te, juntamente com os Governadores Iris
Rezende e Hélio Garcia eos prefeitos
dos municípios do Entorno, um passo
importante e definitivo, no sentido de
resgatar o sonho de JK, de transformar
a Capital da República num pólo indutor
do desenvolvimento do Cc:mtrq-Oeste.
Muito opJ;igado!

RORlZCOBRA
EFICIÊNCIA

Governador se diz otimista para
enfrentar problemas do DF

e pede empenho dos assessores

José Luiz Oliveira e Marco Túlio Alencar

O Governador Joaquim Roriz em en
[revista ao JBr, reconheceu, que muitas
das comissões que criou para 9 desenvol
vimento de projetos não têm correspon
dido às suas expectativas, apesar das
constantes cobranças e das prorrogações
de prazo, que ele afirma ser "um voto
de confiança" neste começo de mandato.

Mas, "se for o caso - diz - eu substi
tuirei aquelas que não estão dando certo.
Eu tenho disposição, não vou me acomo
dar". Joaquim Roriz garante que não
vai governar sozinho, mas ouvindo todos
os segmentos sociais: "Na medida que
acontece este contato, eu sofro com os
problemas, o que aumenta minha von
tade em resolvê-los". Brasília chega hoje
aos 31 anos de vida tendo, pela primeira
vez na sua história, um governador eleito
diretamente pelo voto popular. A elei
ção de Joaquim Roriz aconteceu num
momento de quase desespero da popu
lação carente do Distrito Federal, que
depositou nele as esperanças de conse
guir moradia, emprego, transporte, saú
de e educação para todos. O governador
traçou qm plano de governo ousado,
considerando-se o período de crise eco
nômica pelo qual atravessa o País e pro
meteu acabar com muitos problemas, le
vando Brasília a cumprir a profecia de
Dom Bosco de que aqui nasceria uma
cidade próspera. Para enfrentar os desa
fios, Roriz - que declara incansavel
mente o seu amor por Brasília - acre
dita ser necessário mais vontade política
do que propriamente recursos. Na opi
nião dele, o importante. é definir priori
dades junto com o povo que o elegeu.
Ele não teme os desgastes. de um .man
dato com estas .características, pois se
diz preparado para superar os obstácu
los. A palavra de ordem é desenvolvi
mento, sempre integraçlo com a região
do Entorno.

"Se eu pudesse presentear cada brasi
liense eu colocaria numa caixa uma dose
de otimismo"

Jornal de Brasília - Governador, co
mo o senhor vai administrar tanta espe·
rança da população em ver resolvidos os
seus problemas, com a falta de dinheiro
do Distrito Federal, dentro do contextQ
de crise que atravessa o País?

Roriz, - Eu sou muito otimista. Pri
meiro, acredito e gosto do que estou fa
zendo. É muito difícil você fazer aquilo
que não gosta e eu me sinto bem em
ser o Governador de Brasília. Desse mo
do, vejo a cada dia aumentar a solidarie
dade do .povo. Por ,isso, eu acho que é
.possível e o meu desejo é faze!; o bem
para todos. Para realizar obras, é neces
sário ouvir e conversar com o povo. Na
medida que acontece este contato, eu
sofro com os problemas, o que aumen
tam minha vontade em resolvê-los. En
tão o passo seguinte é definir as priorida
des. Nesta parte, entram qs recursos que
sempre seI:ão minguados, menores do
que as necessidades. Daí, é mister ter
voqtade política d«se fazer algo e prio
.ri~arde acordo ~in as vontades do povo.

Hoje, qual a prioridade número um?
...:.- Dar habilitação a todos os segmen

tos. Não só aos de baixa renda, que pre
cisam mais. Os outro segmentos também

.estão angustiados com a falta de mora-
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dia. Durante os quatro anos do meu
mandato, o objetivo será dotar Brasília
de moradia para todas as classes sociais.
Por que eu ouso dizer isso? Porque Bra
sília tem uma característica sui generis,
pois o Governo é detentor das terras ou
poderá vir a ser através de um decreto
que toma de utilidade pública os terre
nos dentro do Distrito Federal. Portan
to, eu digo que vou resolver esse proble
ma, pois se nós não dispuséssemos da
base para construir habitações não pode
ríamos desenvolver este programa.

Antes, acreditava-se que a distribulÇão
de lotes atraía um número muito grande
de migrantes para o DF, mas as pesquisas
já começam a demonstrar o contrário.

- Esta é a única preocupação do meu
Governo: o chamado processo migrató
rio. Não temos dúvidas de que daremos
conta do problema de habitações, de es
colas, de transportes e de saúde para os
que estão aqui. Mas se nós não tivermos
um controle sobre as migrações, o traba
lho poderá ser inviabilizado. Eu ainda
tenho receios e, mesmo diante da pers
pectiva de atrair novos moradores para
o DF, não posso deixar de resolver os
problemas daqueles que aqui se encon
tram. É preciso desenvolver ações para
melhorar os equipamentos públicos, en
quanto pensamos nos métodos de disci
plinar a migração.

Uma dessas formas passa pelo desen
volvimento daregião do Entorno?

- Sem dúvida. A criação da Secre
taria de Articulação com o Entorno tem
esse objetivo. O Governo está conven
cido de que aquela região não é uma
linha divisória que precisa ficar separada
de Brasília, já que a nova Capital Federal
foi concebida com a proposta de se trans
formar num pólo indutor do desenvol
vimento regional e nacional. Então, não
podemos paralisar esse desenvolvimen
to. Ao criar melhores condições de habi
tabilidades na região do Entorno estare
mos trabalhando para estancar a migra
ção, uma vez que a melhoria daquela
região compreende os setores de saúde,
habitação e emprego. Desse modo, tam
bém preservaremos Brasília ao invés de
pressioná-la. Antes, não tínhamos con
dições legais de fazer este atendimento,
mas com a criação da Secretaria e de
órgãos semelhantes também nos Estados
de Goiás e Minas Gerais, onde estarei
na próxima semana, poderemos realizar
convênios para levar melhorias a todas
as cidades da região limítrofe de Brasília.

De uma maneira geral, o Plano de Go
verno do senhor, para os próximos qua
tro anos apresenta pontos ousados que
vão além da integração com o Entorno.
Entre estes, encontramos a preocupação
com as crianças carentes e o objetivo de
retirá-Ias das ruas. O programa Nossas
Crianças, entretanto, não tem apresen
tado resultados concretos, apesar dos
prazos que foram determinados.

- Tudo o que era preciso fazer de
forma institucional já foi feito. Faltava
espaço físico para desenvolver um traba
lho mais pragmático. Mas essas questões
já foram superadas. Inclusive os atritos,
.que naturalmente existem, já que tive
mos de ocupar funções que eram de ou
tras entidades. Todas as questões solu
cionadas e, num período de aproxima
damente 15 dias, nós estaremos inician
do o processo de retirada das crianças
das ruas, efetivamente, elevando-as para
um local adequado. A busca de espaço
físico é que gerou um atraso nas ações
do programa.

Para desenvolver qualquer projeto, o
senhor vem criando comissões e grupos
de trabalho que não têm cumprido os pra
zos e, muitas vezes, não apresentam res
postas convincentes. O senhor não teme
que esse tipo de atitude possa desgastar
o seu Governo?

- Na verdade, eu não posso governar
sozinho. Por isso, se faz necessário criar
algumas comissões. Temos encontrado
algumas dificuldades, já que muitas das
comissões têm pedido prorrogação do
prazo. De qu~l'uer modo. como ainda
estamos inic ldo o ~- dato, temos
concedido P' " "ção de prazo até o
ponto que nó, pouemos suportar. Con
tudo, sinto que isto é ruim e desgasta
a imagem do Governo. Mas, eu posso
garantir que meu período à frente do
GDF, será diferente. Ele não terá esse
estilo de apenas nomear comissões e não
cobrar os resultados. Eu estou cobrando
permanentemente, porém as respostas
realmente não têm correspondido à mi
nha expectativa. Se for o caso, eu substi
tuirei as Comissões que não estão dando
certo. Eu tenho disposição, não vou me
acomodar, mas primeiro estou dando um
voto de confiança.

Uma das comissões criadas tinha como
objetivo fazer um levantamento e dar
destinações a todos os prédios inacaba
dos de Brasília. Por que não houve resul
tados práticos até agora?

- Inicialmente, nós estamos fazendo
um entendimento com as partes interes
sadas, mas tudo isso envolve problemas
legais que precisam ser resolvidos na Jus
tiça. A solução de um problema como
esse demanda tempo. Nós estamos
aguardando mais uns meses pois, apesar
de terem sido detectados, todos os prin
cipais problemas, são necessários acertos
finais. A nossa avaliação é de que esta
mos caminhando muito bem nesses pri
meiros 100 dias.

Uma das metas do seu governo é dotar
a cidade de um parque industrial capaz
de gerar empregos para os habitantes.
Seria possível adiantar o que já existe
de concreto sobre essa questão?

- Eu acredito que os criadores de
Brasília só cometeram um equívoco den
tro de sua construção: achar que a cidade
teria no ano 2000 uma população de so-

mente 600 mil habitantes. Brasília apre
sentou o "Eldorado" e houve um pro
cesso migratório superior ao previsto.
Hoje. Brasília já tem mais de 1 milhão
700 mil habitantes. Esse fato fez com
que a cidade deixasse de ser eminente
mente admil}istrativa e apontasse para
a industrializ·ação. Os empregos públicos
estão esgotados e se faz necessário me
lhorar o comércio e a indústria da região
para que absorva o excesso de mão-de
obra. Mas há um risco: poluir a cidade.
Por isso optamos por trazer indústrias
não poluentes. O primeiro passo será do
tar o Centro de Convenções de dotar
de melhores condições para atrair encon
tros internacionais de várias modalida
des. Também vamos construir pólos in
dustriais. Dentro de 60 dias, devemos
inaugurar o pólo de informática e gemo
logia do Núcleo Bandeirante. Além dis
so, queremos criar em Brasília o Põlo
de Cinema - uma fábrica de vídeo e
filmes. O grupo de trabalho constituído
pelos pr6prios criadores de cinema do
Brasil está preparando um relatório so
bre a proposta.

A sua posição, desde o início, é dotar
Brasília de equipamentos públicos mo
dernos, capazes de melhorar a qualidade
de vida da população. Por onde passa
esse processo?

- Para a melhoria da qualidade de
vida, várias peças são fundamentais. En
tre elas está o metrô. Sobre esse aspecto
eu estou informado de que o usuário não
se preocupa somente com o preço do
transporte, mas com a qualidade e a efi
ciência do serviço, além do conforto.
Não é possível continuar com ônibus que
circulam levando mais do que o dobro
da sua capacidade. O mundo, inclusive,
já aprovou o metrô e não há nenhuma
grande capital que não disponha desse
tipo de transporte de massa. Quer dizer:
'n6s não estamos inventando nada. Esta
mos querendo apenas implantar algo que
deu certo. O que precisamos é esclarecer
à sociedade sobre a importância da cons
trução dessa obra. Mas, o metrô não é
tudo para melhorar a qualidade de vida
de cada família. É necessário. ainda, ge
rar trabalho. Além de boas condições
de educação e saúde. .

Quais os cuidados com relação à área
da saúde?

- Nós já estamos trabalhando para
melhorar o sistema hospitalar do DF.
HC'je, não vemos mais faltar medicamen
tos ou materiais necessários a esta área.
Como o governo está investindo na saú
de, não estamos ouvindo reclamações
dos hospitais. Além disso, assinamos
quinta-feira passada decreto que cria a
carga horária de 40 horas para os médi
cos da Fundação Hospitalar. que é op
cional e melhora o salário da categoria.

Com o objetivo de acompanhar de
perto os problemas de cada setor priori-
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tário no seu governo, o senhor tem se
deslocado e passa um dia da semana des
pachando em uma secretaria previamen
te escolhida. Qual a pr6xima área a ser
visitada?

- Nesta quinta-feira, eu estarei na Se
cretaria de Educação para discutir os
problemas do setor. É bom lembrar que
atualmente não existe nenhuma criança
em idade escolar que não tenha sido ma
triculada. Houve um aumento, na rede
de escolas públicas do DF, da ordem de
70 mil novas vagas, este ano. Não tem
ninguém sem matrícula, não há déficit.
Estamos ainda aumentando a quantida
de de salas e de professores. De um mo
do geral, cuidamos da educação, da saú
de do transporte e da geração de empre
gos, através da industrialização. A partir
dessa constatação, eu acredito que, se
conquistarmos êxito em todos esses pro
jetos, vou me sentir mais feliz por ter
sido o primeiro governador eleito e con
tribuído para consolidar essa cidade que
eu amo muito.

O·senhor viu Brasília nascer e crescer
e agora participa do 31" aniversário da
cidade trabalhando para a ~ua consoli
dação como um p610 de desenvolvimen
to. Como o senhor classifica essa partici
pação?

- Brasília tem dois marcos: o primei
ro é 1960, época da construção e mu
dança definitiva da Capital da Repúbli
ca. Este marco é fundamental, já que
o objetivo era tornar a cidade um pólo
indutor do desenvolvimento. Outro mar
co é a emancipação política. Depois de
31 anos. Brasília está estruturada politi
cament~ e eu tenho a felicidade de ser
o primeiro governador eleito. O meu
sentimento não é s6 de orgulho mas de
vontade de trabalhar para concluir, em
quatro anos, uma obra de resgate de to
dos os compromissos do presidente Jus
celino Kubitschek.

Qual o presente que o senhor gostaria
de dar a Brasília?

- Se eu pudesse presentear, neste dia,
cada brasiliense, eu embrulharia numa
caixa uma dose de otimismo.

o SR. PRESIDENTE (Luiz Carlos Hauly)
- A mesa informa que recebeu expediente
do Presidente do Senado Federal, Senador
Mauro Benevides, com o seguinte teor:

CN/118
Em 19 de abril de 1991

À Sua Excelência o Senhor Deputado
Ibsen Pinheiro

Presidente da Câmara dos Deputados
"Sr. Presidente,
Comunico a V. Ex' e, por seu alto

interm6dio, à Câmara dos Deputados
que esta presidência convocou sessão
conjunfa do Congresso Nacional, a se
realizar terça-feira pr6xima, às 10 horas,
no plenário desta Casa. destinada à apre
cia~ão de vetos presidenciais.

A vista da inaplicabilidade das normas
do Regimento Comum a projetos de re
solução que o modificam, em tramita
ção, em face da obrigatoriedade consti
tucional de apreciação de vetos com
prioridade sobre os mesmos, esta presi
dência comunica que está aberto o prazo
para apresentação de emendas ao Proje
to de Resolução n° 8, de 1990-CN, de
autoria das Mesas da Cámara dos Depu
tados e do Senado Federal, que "dispõe
sobre a Comissão Mista a que se refere
o fI? do art. 166 da Constituição Fede
ral".

Este prazo terminará às 18h30min da
próxima quarta-feira, dia 24, ap6s o que
a matéria será incluída, imediatamente,
em Ordem do Dia para apreciação.

A urgência se justifica, tendo em vista
.a necessidade de ser constituída a Comis
são Mista de Orçamento, o mais rapida
mente possível, para apreciação da Lei
de Diretrizes Orçamentárias (LDO), de
tramitação aprazada, por força de dispo
sitivo constitucional, já enviada, no últi
mo dia 15 pr6ximo passado, pelo Senhor
Presidente da República ao Congresso
Nacional.

Esta pr".idência c "unica, ainda, que
está, tambéu, a' ~T' ')razo para apre
sentação de emenda ".v Projeto de Lei
de Diretrizes Orçamentárias (LDO), já
publicado em avulsos, que deverão ser
encaminhadas ao Serviço de Comissões
Mistas do Senado Federal, para o devido
processamento preliminar.

Aproveito a oportunidade para reno
var a V. Ex' protestos de alta estima e
distinta consideração. - Senador Mauro
Benevides, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Carlos Hauly)
Vai-se passar ao horário de

VII - COMUNICAÇÕES
PARLAMENTARES

o SR. PRESIDENTE (Luiz Carlos Hauly)
- Com a.palavra o Sr. Deputado Chico Vigi
lante, pelo PT.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
comunico a esta Casa uma situação altamente
preocupante para todos n6s, parlamentares:
o número de greves que começam a eclodir
em todo o Brasil. A greve dos metalúrgicos
no ABC paulista já completa mais de uma
semana. Os trabalhadores fazem passeatas
constantes pelas ruas, num verdadeiro en
frentamento com o Poder Central, que, até
o momento, não teve a preocupação de tentar
uma saída negociada. Os empresários estão
se escudando na ministra da Economia para
não concederem nenhum reajuste de salário.
Em vista disso, nossa indústria automobilís
tica está praticamente paralisada, o que pode
rá trazer conseqüências graves para nossa
economia. Além do mais, preocupa-nos a re
pressão que começa a tomar conta daquele
movimento.

Sr. Presidente, gostaria também de !razer
uma outra preocupação muito grande. E com
relação aos trabalhadores do Ministério do
Trabalho. V. Ex' sabe que, tão logo o Presi
dente Fernando Collor tomou posse, fundiu
vários ministérios. É o caso do Ministério
do Trabalho e do Ministério da Previdência
Social. Como os trabalhadores do Ministério
da Previdência Social ganham cerca de 60%
mais do que os trabalhadores do Ministério
do Trabalho, estes estão há um ano tentando
a equiperação com os servidores do Minis
tério da Previdência e Assistência Social. Mo
vimentam-se fiscais do trabalho, médicos da
medicina do trabalho, enfim, todos os traba
lhadores. Recentemente eles ingressaram na
Justiç,a. Em alguns estados foram vitoriosos.
É o caso do Ceará, de Goiás e de Mato Gros
so, onde judicialmente ganharam a equipa
ração e estão sendo pagos. Neste momento,
eles se encontram em greve em todo o Brasil
- há mais de 30 dias - pressionando o Go
verno a fazer essa equiparação. Entretanto,
o Ministro do Trabalho, que assegurou que
poderia resolver o problema através de uma
medida administrativa, neste instante, talvez
por incompetência ou pelo desprestígio que
tem hoje dentro do Governo, talvez também
pelas notícias da imprensa, que o chamam

de "marajá Magri" - todo mundo o imagi
nava um trabalhadorzinho, um dirigente sin
dical pobre, e eis que aparece agora o verda
deiro marajá do Ministério do Trabalho, com
salário que beira 2 milhões de cruzeiros 
esse Ministro não está q\lerendo conversa al
guma com os trabalhadores. Disse que pode
ria resolver administrativamente o problema;
não resolveu. Falou que seria através de um
projeto de lei; também não resolveu. Assim,
os trabalhadores continuam em greve. A le
gislação trabalhista não está sendo fiscaliza
da, as empresas a estão descumprindo cada
vez mais, e quem sai penalizado com isso
é o trabalhador.

Portanto, gostaria de sugerir a esta Casa,
à presidência da Mesa um contato com o Mi
nistro Jarbas Passarinho. Já que, com o Mi
nistro Antônio Rogério Magri, temos certeza
absoluta de que não se resolve nada, seria
o caso de tentarmos uma saída para a situação
dcsses trabalhadores com o Ministro Passari
nho. Pode ser através de projeto de lei, trami
tando em regime de urgência nesta Casa. De
qualquer modo, é preciso um contato com
o Ministro Jarbas Passarinho, no sentido de
tentarmos resolver essa greve dos trabalha·
dores.

Era o que tinha a dizer.

o SR. PRESIDENTE (Luiz Carlos Hauly)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Benedito Domingos, do PTR do Distrito Fe
deral.

O SR. BENEDITO DOMINGOS (PTR 
DF.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
dentre as diversas homenagens que Brasília
recebeu no transcurso de seu 31° aniversário,
gostaria de deixar registrada a nossa partici
pação em uma das solenidades realizadas na
cidade-satélite de Ceilândia, que para mim
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foi muito marcante. Refiro-me ao 219 Festival
Nacional de Repentistas e Poetas Cordelis
tas, com aproximadamente 25 duplas de re
pentistas representando diversas unidades da'
Federação, principalmente de estados nor
destinos, como Pernambuco, Paraíba, Ceará,
Bahia, Rio Grande do Norte e outros. Senti
mos uma certa satisfação ao verificar uma
cultura tão popular que marca profundamen
te o espírito do Nordeste, 'principalmente nu
ma cidade-satélite, a maior do Distrito Fede
ral e a mais nordestina de todas.

Ao participarmos daquele festival, pude
mos sentir e vibrar com as mais de mil pessoas
presentes. Era mais de meia-noite, e o públi
co não queria retirar-se para ouvir os repen
tistas, que demonstraram uma grande inteli
gência no conhecimento de polítIca, de geo
grafia, de história, enfim, ém conhecimentos
gerais, dando uma verdadeira aula de cultura
popular a todos os presentes.

Entre tantos eventos que passaram pelo
Plano Piloto, registramos o da cidade-satéliJ:e
de Ceilândia, um dos que mais marcaram o
319 aniversário da nossa Capital.

Desejamos parabenizar os promotores do
evento, na pessoa do Presidente da Federa
ção dos Repentistas, Sr. Gonçalo Gonçalves
Bezerra, do Secretário.da Cultura do Distrito
Fe"eral, DI. Márcio Contrin estendendo nos
sas homenagens ao. Governador Joaquim Ro
riz, que muito tem feito pelo desenvolvimen
to sócio-cultural das ciqades satélites.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Carlos Hauly)
- Com a palavra o Deputado Orlando Pa
checo, pelo Bloco Parlamentar.

O SR. ORLANDO PACHECO (PFL-SC.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, SI"" e Srs. Deputados, Santa Catarina
recebeu, na última sexta-feira, dia 19 de abril,
as ilustres visitas dos Ministros Carlos Chia
relli e Eduardo Teixeira.

O Ministro da Educação inaugurou a Uni
dade de Ensino Descentralizado de São José,
da Escola Técnica de Santa Catarina, em São
José, o Ministro Carlos Chiarelli assinou con
vênios para aquisição de equipamentos da
Unidade de Ensino Descentralizado de São
José, para a conclusão das obras da Escola
Técnica Federal de Rio do Sul, e ainda convê
nios para conclusão das obras da Escola
Agrotécnica de Sombrio.

O Ministro da Infra-Estrutura, Eduardo
Teixeira, compareceu ao lançamento do Pro
grama de Telefonia Comunitária, e assinou
um contrato de expansão com a Ericsson,
Elebra e IcteJ.

Estas visitas engrandecem o nosso Estado,
Santa Catarina, uma vez que se destinam ao
seu desenvolvimento, trazem benefícios para
a população catarinense e, em conseqüência,
para a Nação brasileira.

vm - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Luiz Carlos Hauly)
-Nada mais havendo a.tratar, vou encerrar
a Sessão.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Carlos Hauly)

COMPARECEM MAIS OS SRS,;

Amapá

Eraldo Trindade - Bloco; Fátima Pelaes
- Bloco; Gilvam Borges - Bloco.

Pará

Giovanni Queiroz - PDT; Hilário Coim
bra-PTB; Mário Chermont-PTB.

Amazonas

Átila Lins - Bloco; Beth Azize - PDT;
Euler Ribeiro - PMDB; Ézio Ferreira
Bloco; Pauderney Avelino - PDC.

Rondônia

Carlos Camurça - PTB; Maurício Calixto
- PTB; Nobel Moura - PTB; Raquel Cân
dido-PDT.

Acre

Célia Mendes - PDS; João Maia 
PMDB; João Tota - PDS; Mauri Sérgio 
PMDB; Zila Bezerra - PMDB.

Tocantins

Eduardo Siqueira Campos - PDC; Freire
Júnior - Bloco.

Maranhão

Costa Ferreira - Bloco; Daniel Silva 
Bloco; Francisco Coelho - PDC; José Bur
nett - Bloco; Nan Souza - Bloco; Ricardo
Murad - Bloco; Roseana Sarney - Bloco;
Sarney Filho - Bloco.

Ceará

Carlos Virgílio - PDS; Edson Silva 
P.IiJ=; José Lj!!.hares - PSDB; Luiz Pontes
-PSDB; Marco Penaforte -PSDB; Mauro
Sampaio - PSDB; Moroni Torgan - PSDB.

Piauí,

Caldas Rodrigues - Bloco; José Luiz Maia
- PDS; Murilo Rezende - PMDB.

Rio Grande do Norte

Fernando Freire - Bloco; Iberê Ferreira
- Bloco; João Faustino - PSDB.

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco; Efraim Morais
- Bloco; Francisco Evangelista - PDT;
Ivandro Cunha Lima - PMDB; Rivaldo Me
deiros - Bloco.

Pernambuco

Fernando Bezerra Coelho - PMDB; José
Carlos Vasconcellos - Bloco; Maunlio Fer
reira Lima - PMDB; Maviael Cavalcanti 
Bloco; Roberto Franca - PSB;' Roberto Ma
galhães - Bloco; Salatiel Carvalho - Bloco.

Alagoas

Antônio Holanda - Bloco; Mendonça Ne
to - PDT; Olavo Calheiros - ; Vitório Mal
ta-Bloco,

Sergipe

José Teles - PDS; Messias Góis - Bloco.

Bahia

Ângelo Magalhães - Bloco; Aroldo Ce
draz - Bloco; Beraldo Boaventura -=---- PDT;
Haroldo Lima - PC do B; Jabes Ribeiro
- PSDB; Jairo Azi - PDC; João Alves 
Bloco; Jonival Lucas - PDC; José Falcão
- Bloco; Jutahy Júnior - PSDB; Leur Lo"
manto - Bloco; Manoel Castro - Bloco;
Prisco Viana - PMDB; Ribeiro Tavares
PL; Sebastião Ferreira - PMDB; Sérgio Bri
to-PDC.

Minas Gerais

Avelino Costa - PL; Fernando Diniz
PMDB; Humberto Souto - Bloco; José Al
do .- PRS; Odelmo Leão - Bloco; Pedro
Tassis - PMDB; Ronaldo Perim - PMDB;
Sérgio Naya - PMDB; Tilden Santiago 
PT; Zaire Rezende - PMDB.

Espírito Santo

João Baptista Motta - PSDB; Nilton
Baiano - PMDB; Paulo Hartung - PSDB;
Rita Camata - PMDB; Roberto Valadão
-PMDB.

Rio de Janeiro

Aldir Cabral - PTB; Álvaro Valle - PL;
José Egydio - Bloco; Nelson Bornier - PL;
Paulo Almeida - PTB; Regina Gordilho --:.
PDT; Sérgio Cury - PDT; Vladimir Palmei
ra-PT.

São Paulo

André Benassi - PSDB; EucIydes Mello
- Bloco; José Genoíno - PT; Magalhães
Teixeira - PSDB; Maluly Netto - Bloco;
Maurici Mariano - Bloco; Nelson Marque
zelli - PTB; Oswaldo Stecca - PSDB; Va
dão Gomes - Bloco; Valdemar Costa:- PL.

Mato Grosso

Augustinho Freitas - PTB; Oscar Travas
sos - PDS; Rodrigues Palma - PTB.

Distrito Federal

Chico Vigilante - PT; Eurides Brito 
PTR; Sigmaringa Seixas - PSDB.

Goiás

Antônio de Jesus - PMDB; pàulb Manda
rino-PDC.

Mato Grosso do Sul

Elísio Curvo - Bloco; George Takimoto
- Bloco; José Elias - PTB; Valter Pereira
- PMDB. Waldir Guerra - Bloco.

Paraná

Carlos Roberto Massa - Bloco; Ivanio
Guerra - Bloco; Joni Varisco - PMDB;
Luiz Carlos Jauly - PMDB; Pedro Tonelli
- PT; Reinhold Stephanes - Bloco; Rubens
Bueno-PSDB;WernerWanderer-Bloco.
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Santa Catarina

Ângela Amin - PDS; Eduardo Moreira
- PMDB; Neuto de Conto - PMDB; Rena
to Vianna-PMDB.

Rio Grande do Sul

Adylson Motta - PDS; Carrion Júnior
PDT; Celso Bernardi - PDS; Fetter Júnior
- PDS; Germano Rigotto - PMDB; Ivo
Mainardi - PMDB; João de Deus Antunes
- PDS; Mendes Ribeiro - PMDB; Odacir
Klein-PMD.
. -DEIXAM DE COMPARECER OS SE
NHORES:

Roraima

Francisco Rodrigues - PTB; João Fagun
des - PMDB; Marcelo Luz - PDS.

Amapá

Murilo Pinheiro - Bloco.

Pará

Carlos Kayath - PTB; Gerson Peres 
PDS; Herminio Calvino - PMDB; José Dio
go - PDS; Mario Martins - PMDB; Nicias
Ribeiro - PMDB; Osvaldo Melo - PDS;
Paulo Rocha - PT; Paulo Titan - PMDB;
Socorro Gomes - PC do B.

Amazonas

Eduardo Braga - PDC; Ricardo Moraes
-PT.

Rondônia

Edison Fidelis - PTB;. Jabes Rabelo 
PTB; Pascoal Novaes - PTR;

Acre

Francisco Di6genes - PDS;
Tocantins

Derval de Paiva - PMDB; Edmundo Gal
dino - PSDB; Eduardo Siqueira Campos
- PDC; Osvaldo Reis - PDC; Paulo Mou
rão-PDC.

Maranhão

Cesar Bandeira - Bloco; Cid Carvalho 
PMDB; Eduardo Matias - PDC; Haroldo
Sabóia - PDT; Jayme Santana - PSDB;
José Carlos Sàb6ia - PSB; José Reinaldo
- Bloco; Paulo Marinho - Bloco.

Ceará

Aécio de Borba - PDS; Antônio dos San
tos - Bloco; Ariosto Holanda - PSB; Car
los Benevides - PMDB; Carlos Virgílio 
PDS; Edson Silva - PDT; Ernani Viana 
PSDB; Etevaldo Nogueira -Bloco; Gon
zaga Mota - PMDB; Jackson Pereira 
PSDB; José Linhares - PSDB; Luiz Girão
- PDT; Maria Luiza Fontenele - PSB; Or
lando Bezerra - Bloco; Pinhero Landim 
PMDB; Sérgio Machado - PSDB; Ubiratan
Aguiar - PMDB:

Piauí

Ciro Nogueira - Bloco; Felipe Mendes
- PDS; João Henrique - PMDB; Paes Lan
dim-Bloco.

Paulo Silva - PSDB.

Rio Grande do Norte

Aluizio Alves - PMDB; Flávio Rocha
Bloco; Henrique Eduardo Alves - PMDB;
João Faustino - PSDB; Laíre Rosado 
PMDB; Ney Lopes - Bloco.

Paraíba

Edivaldo Motta - PMDB; 'Evaldo Gon
çalves - Bloco; Ivan Burity - Bloco; José
Luiz Clerot - PMDB; José Maranhão 
PMDB; Lúcia Braga - PDT; Vital do Rego
-PDT:

Pernambuco

Álvaro Ribeiro - PSB; Gilson Machado
- Bloco; Gustavo Krause - Bloco; Inocên
cio Oliveira - Bloco; José Mendonça Be
zerra - Bloco; José Moura - Bloco; Jose
Mucio Monteiro - Bloco; Luiz Piauhlino 
PSB; Miguel Arraes - PSB; Osvaldo Coelho
- Bloco; Pedro Correa - Bloco; Ricardo
Fiúza - Bloco; Roberto Freire - PCB; Sér
gio Guerra - PSB; Tony Gel - Bloco.

Alagoas

Augusto Farias - Bloco; Cleto Falcão 
Bloco; José Thomaz Nono - Bloc,o; Luiz
Dantas - Bloco; Roberto Torres - PTB.

Sergipe

Benedito de Figueiredo - Bloco; Cleo
nâncio Fonseca - Bloco; Djenal Gonçalves
- PDS; Everaldo de Oliveira - Bloco; Jerô
nimo Reis - Bloco; José Teles - PDS; Pe
dro Valadares - Bloco.

Bahia

Alcides Modesto - PT; Benito Gama 
Bloco; Cl6vis Assis - PDT; Eraldo T4Ioco
- Bloco; Felix Mendonça - PTB; Geddel
Vieira Lima - PMDB; Genebaldo Correia
-PMDB; Janeiro Carneiro-Bloco; Jaques
Wagne - PT; João Carlos Bacelar 
PMDB; Jonival Lucas - PDC; José Carlos
Aleluia - Bloco; José Falcão - Bloco; José
Lourenço - PDS; Jutahy Júnior - PSDB;
Leur Lomanto - Bloco; Luís Eduardo 
Bloco; Luiz Moreira - PTB; Luiz Viana Ne
to - PMDB; Manoel Castro - Bloco; Mar
cos Medrado - Bloco; Nestor Duarte 
PMDB:; Pedto'Irujo -Bloco; Ribeiro Tava
res - PL; Sebastião Ferreira - PMDB; Sér
gio Brito - PDC; Sérgio Gaudenzi - PDT;
Uldurico Pinto - PSB; Waldir Pires - PDT.

Minas Gerais

Aécio Neves-PSDB; Agostinho Valente
- PT; Aloisio Vasconcelos - PMDB; AJ.llli
bal Teixeira - PTB; Aracely de Paula 
Bloco; Armando Costa - PMDB; Camilo
Machado - Bloco; Bonifácio de Andrada
- PDS; Edmar Moreira - Bloco; Elias Mu
rad - PSDB; Felipe Neri - PMDB; Genésio
Bernardino - PMDB; Getúlio Neiva - Blo
co; Getúlio Neiva - Bloco; Ibrahim Abi
Ackel - PDS; Irani Barbosa - PL; Israel
Pineiro-PRS; João Paulo-PT; João Rosa

- PMDB; José Aldo - PRS; José Belato
- PMDB; José Geraldo PL; José Rezende
- PRS; José Santana de Vasconcellos - Blo-
co; Lael Varella - Bloco; Leopoldo Bessone
-'PMDB; Luiz Tadeu Leite - PMDB; Mar
cos Lima - PMDB; Mário Assad - Bloco;
Mário de Oliveira - Bloco; Maurício Cam
pos - PL; Neif Jabur - PMDB; Nilmário
Miranda - PT; Odelmo Leão - Bloco; Os
mânio Pereira - PSDB; Paulino Cícero de
Vasconcelos - PSDB; Paulo Delgado - PT;
Paulo Heslander - PTB; Raui Belém - Blo
co' Romel Anísio - Bloco; Samir Tannús
-'PDC; Saulo Coelho - PSDB; Vittorio
Medioli - PSDB; Wagner do Nascimento
- PTB; Wilson Cunha -:- J:P3 ~

Espírito Santo

Aloizio Santos - PMDB; Jones Santos
Neves - PL; Rose de Freitas - PSDB.

Rio de Janeiro

Amaral Netto - PDS; Arolçle de Oliveira
- Bloco; Artur da Tá~ola - PSDB; Bene-.:
dita da Silva - PT; Carlos Alberto Campista
- PDT; Carlos Lupi - PDT; Carlos Santana
- PT; César Maia - PDT; Cidinha Campos
-PDT; Fábio Raunheitti-PTB; Fernando
Lopes - PDT; Flávio Palmier da Veiga
Bloco; Francisco Silva - PDC; Francisco
Dornelles - Bloco; Jamil Haddad - PSB;
João Mendes - PTB; José Carlos Coutinho
- PDT; José Vicente Brizola - PDT; Junot
Abi-Ramia - PDT; Laprovita Vieira 
PMDB; Luiz Salomão - PDT; Márcia Cibilis
Viana - PDT; Miro Teixeira - PDT; Paulo
Portugal- PDT; Roberto Campos - PDS;
Roberto Jefferson - PTB; Rubem Medina
- Bloco; Sérgio Arouca - PCB; Sidney d~

Miguel - PDT; Simão Sessim - Bloco; VI
valdo Barbosa - PDT; Wanda Reis 
PMDB.

São Paulo

Alberto Goldman ~ PMDB; Alberto
Haddad - Bloco; Aloizio Mercadante - PT;
André Benassi - PSDB; Antônio Carlos
Mendes Thame - PSDB; Arnaldo Faria de
Sá - Bloco; Beto Mansur - PDT; Cardoso
Alves - PTB; Cunha Bueno - PDS; Delfim
Netto - PDS; Diogo Nomura - PL; Ede
valdo Alves da Silva - PDS; Eduardo Jorge
- pT; Ernesto Gradella - PT; Euc1ydes Me
llo - Bloco; Fábio Feldmann - PSDB; Fa
bio Meirelles - PDS; Fausto Rocha - Blo
co; Florestan Fernandes - PT; Gastone Ri
ghi - PTB; Geraldo Alckmin Filho 
PSDB; Heitor Franco -PDS; Hélio Bicudo
- PT; Hélio Rosas - PMDB; Irma Passoni
- PT; João Mellão Neto - PL; J.orge Tadeu
Mudalen - PMDB; José Cicote - PT; José
Dirceu - PT; José Genoíno - PT; José Ma
ria Eymael - PDC; José Serra - PSDB;
Jurandyr Paixão - PMDB; Koyu Iha 
PSDB; Liberato Caboclo - PDT; Luiz Car
los Santos - PMDB; Luiz Gushiken - PT;
Magalhães Teixeira - PSDB; Maluly Netto
- Bloco; Manoel Moreira - PMDB; Marce
lino Romano Machado - PDS; Marcelo Bar
bieri - PMDB; Maurici Mariano -:- Bloco;.
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Merides Botelho - PTB; Nelson Marquezelli
-PTB~Osvaldo Stecca-PSDB; Pedro Pa
vão - PDS; Ricardo Izar - PL; Robson
Tuma - PL; Solon Borges dos Reis - PTB;
Tadashi Kuriki - PTB; Tidei de Lima 
PMDB; Tuga Angerami - PSDB; Ulysses
Guimarães - PMDB; Ulysses Guimarães
PMDB; Walter Nory - PMDB.

Mato Grosso

João Teixeira-Bloco; Wellington Fagun
des - PL; Wilmar Peres - Bloco.

Distrito Federal

Maria Laura - PT; Paulo Octavio - Blo
co.

Goiás

Antonio Faleiros - PMDB; Delio Braz
-PMDB; Lazaro Barbosa-PMDB; Lúcia
Vânia - PMDB; Maria Valadão - PDS;
Mauro Borges - PDC; Mauro Miranda 
PMDB; Osório Santa Cruz - PDC; Pedro
Abrão - PMDB; Roberto Balestra - PDC;
Ronaldo Calado - PSB; Virmondes uuvi
nel-PMDB; Zé Gomes da Rocha-Bloco.

Mato Grosso do Sul

Flávio Derzi - Bloco; Marilu Guimarães
- PTB; Nelson Trad - PTB.

Paraná

Antônio Barbara-Bloco; Antonio Ueno
- Bloco; Basilio Villani - Bloco; Carlos
Scarpelini - PMDB; Delcino Tavares 
PMDB; Edesio Passos - PT; Edi Siliprandi
- PDT; Élio Dalla-Vecchia - PDT; Flávio
Aros - PSDB; Homero Oguido - PMDB;
Ivanio Guerra - Bloco; Joni Varisco 
PMDB; Luciano Pizzatto - Bloco; Luiz Car
los Hauly - PMDB; Matheus Iensen 
PTB; Max Rosenmann - Bloco; Munhoz
da Rocha - PSDB; Onaireves Moura 
PTB; Otto Cunha - Bloco; Paulo Bernardo
- PT; Pedro Tonelli - PT; Pinga Fogo de
Oliveira - Bloco; Reinhold Stephanes 
Bloco; Renato Johnsson - Bloco; Romero
Filho - PMDB; Rubens Bueno - PSDB;
Said Ferreira - PMDB; Werner Wanderer
-Bloco; Wilson Moreira-PSDB;

ORDEM DO DIA

Santa Catarina

César Souza - Bloco; Dércio Knop 
PDT; Hugo Biehl- PDS; Jarvis Gaidzin5k
- PL; Luci 'Chomacki - PT; Luiz Henriqw
- PMDB; Nelson Morro - Bloco; Paul<
Duarte - Bloco;$Renato Vianna - PMDB
Vasco Furlan - PDS.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck 
PSDB; Amo Magarinos - Bloco; Carlo
Azambuja - PDS; Carlos Cardinal- PDT
Carrion Júnior - PDT; Eden Pedroso 
PDT; Ibsen Pinheiro - PMDB; Jorge Ue
qued - PSD; José Fortunati - PT; Luí
Roberto Ponte - PMDB; Nelson Jobim
J:l~J2B; ~elsonProença - PMDB; Osvald<
Bender - PDS; Raul Pont - PT; Telm(
Kirst-PDS; Valdomiro Lima-PDT; Vic
tor Faccioni - PDS; Wilson Müller - PDT

o SR. PRESIDENTE (Luiz Carlos Hauly:
- Encerro a sessão, designando para a pr6xi
ma quarta-feira, dia 24, às 13 horas e 30 minu
tos, a seguinte

MA~IA SOBRE A MESA.

Requerimento, dos Srs. Lideres, solicitando urgência, na.. termo.. do
art; 155, do Regimento Interno, para o Projeto de Resolução n.o 18, de 1991.

PRIORIDADE
-DiscusSão

. 1
PROJEl'Q DE LEI N.o 4.978-A, DE 1985

(Do Poder Executivo)

DIoCÚ5Sll0, em tumd úmco, dó Projeto de Lei n.o 4.978, de 1985, que dl.s
põe sobre o Seguro ObrigatórIo de Danos Pessoais causados ]J'Jr embarca
ções ou por sua carga e dá outr•• providéncJas; tendo pareceres: da Comis
são de Constltulção e Justiça e de Redação, pela constitucionll.1idade, juridi
cidade, téculca legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda (Rela
tor: Sr. Adolfo Oliveira); da COmissão de Economia, Indústria. e Comércio,
I>ela 'aprovação. com adoção da emenda da. ComLssão de Constituição e
,Justiça e de Redação (Relator: Sr. Fernando Bezerra Coelho); da. Comissão
de Vla!Jli.o e Transportes, Desenvolvimento Urbano e Interior, pela. aprova.
ção, com emendas tRelator: Sr. Jorge Arbagel; e da Comissão de Finanças
e Tributação, pela aprovação. com adoção das emendas da COmLssão de
Viação e Transport.., Desenvolvimento Urbano e Interior. lRelator: Sr.
Mussa Dem.... )

Z

PROJETO DE LEI N.o 6.502-A, DE 1985
(Do Senado Federa\)

Dlscwsão, em twno único, do Projeto de Lei n.o 6.502, de 1985, que ro..
põe !lobre IJ funcionamento das cl1nieas que menciono.; tendo pareeeres: da
COmissão de Constituição' e Justiça e de Redação, pela 'cdnstituclonalldae.,
lurldlcldade e técnlça legislativa q~elator: $r. Oscar COrrea),; e da ComJs
aio 'de 'seguridade Social .. Familla, pela .provaçáo (Relator: Sr. Ruy
Nedell•.

S
PRÓJErO DE LEI N.O 8.599-A, DE 1986

(Do Senado Federal)
DlscUMão, em turno único, do Projeto de Lei n.o 8.599, de 1986:que alte

ra a redação do art. 62 da Consolidação das Leis do Trabalho: tendo pare
ceres: da COmls.são de Constituição e JustJça e de Redação. pela constltucio
nalldade, jurldlcldade e téculca leglslatlva (Relator: sr. Leopoldo Souza);
:a~~oç~:e~~~:d~r:r~~:s~o~:=~traçãoe Serviço Público, pela apro-

•
PRemo DE LEr N.o 4.318-A, DE 1990

(Do MinIStério Público da Unlãol
'Dlscussão, em turno único, do ProJeto de Lei n.O 4.818, de 1990, que cria

cargos de Procuradores do Trabalho de 'Segunda Categoria, cargos ·efeti.os
e em comissão e dá outras providências, no âmbito do Ministério Público do
Trabalho; tendo parecer...: da COmissão de Constituição e JustJça e de
RedaçãO; pela comtltuclonalidade, juridlcldade e técnica legislatIva (Rela
tor: ar. Renato Vianna); da Comissão de FInanças e Tributação, pela
aprovação, cem emenda (Relator: Sr. Arnaldo Prieto); e da COmLssão de

Trabalho, Administração e Serviço PúbllcQ, pela aprovação, com adoção da
emenda da ComLssão de Flnanç... e Tributação (Relator: Br. Amaury
Müller).

:;

PROJETO DE LEI N.o 4.917-A, DE 1990
(Do TrIbunal Superior do Trabalho)

DIscussão, em tumo único, do Projeto de Lei n.o 4.917, de 1990, que
cria a 19." Região da Justiça do Trabalho, o respectivo TrIbunal Regional
e dá outras providências; tendo pareceres: da ComLssão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, jurldicldade. téenlca legisla
tiva. e, no mérito, pela aprovação, com emendas, do Substitutivo oferecido
pelo Autor (Relator: Sr. Horacio Ferraz); da Comissão de F1nallças e Tri
butação, pela aprovação (Relator: Arnaldo Prieto); e, da COmLssão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela aprovação do Substitutl
TO oferecido pelo autor, com adoção d... emendas da COmls.são de conatl
tulção e Justiça. e de Redação (Relator: Sr. Nilson Gibson).

AVISOS
PRQPOSIÇOES EM FASE DE EMENDAS OU RECURSOS

1- Emendas
PROPOSIÇOES PARA APRESENTAÇAO DE EMENDAS EM !l'LEN.ARIO

1

PROJETO DE RESOLUÇAO N.o 13, bE 1991

(Do Sr. Jabes Rabe1o)
, In.Itltul a .semana parlamentar no Regimento Interno da CAmara dos

'Deputados, de, 21 de Jl"tembro de 1989.
Prazo de 5 sesss6es para apresentação 'Ie emendas - art. 216, li 1.° do

Rq\mento Interno: de 16-4- a 25-4-91.

2 , '
PROJETO DE RESOLUÇAO .N." 15, DE 1991

(Do Sr. LuIz CarlosHauly)
Altera a redação do capul do art. 82 do Regimento Interno da Câmara

dos Deputados.
Prazo de 5 sessões para aptesenlação de emendas - an. 216, fi 1.' do

llerlmenlo Interno: de. 24-4- a 7-5-91.

S
PROJETO DE LEI N.02, DE 1991

(Do Poder Executivo)
DIspõe sobre o II Plano Nacional de Intonnática e Automação _

PLANIN.

Iltul:::-;e~~r~~)~~~Ç~_;~1~mara dos Depulados (art. 64, li 1.', da Cans-

Prazo de 5 se~sões para apresentação de emendas - Ato da Mesa
0.. In/59: de 24-t' li 7-5-91.
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PROJETO DE LEI N.o 159, DE 1991

<Do Poder Executivo)

Altera disposições do C6digo de Processo Penal Militar e da Lei da
Organização Judi~iária Militar.

Prazo de tramitação na Câmara dos Deputados (art. 64, § 1.° da Consti..
'tu1ção Federal): até 20-5-91.

Prazo de 5 sessões para apresentação de emendas - Ato da l\lesa
D,. 177~89: de 16,8 25-4-91.

5

PROJETO DE LEI N.o 588, DE 1991
(Do Poder Executivo)

Disciplina a. transação nas causas de interesse da União, SU2S autar
quias, fundações e empresas públicas federais; diSpõe sobre a intervenção
da União Federal nas causas em que figurarem como autores ou reus entes
da admlnlstração; regula os pagamentos devidas pela Fazenda Pública. em
virtude de sentença judiciária; revoga a Lei n.o 6.825, de 22 de setembro
de 1980, e dá outras providências.

Prazo de tramitação na Câmar3 dos Deputados (ari. 64, § 1.0 , da Cons
t1tulção Federal): até 2-5-91.

Prazo de 5 sessões para apresentação de emendas - Ato da l\olesa
0.. 177/89: de 18-~- a 7-5-91.

D-RECURSÓS

PROPOSIÇOES APRECIADAB PELAS COMISSõES

(Art.-132, f 2.·, do Regimento Interno - Prazo de 5 sessões)

PROJETO DE DECREl'O LEGISLATIVO N.o 369/90

CONGRESSO NACIONAL
A - OOMISSAO MISTA JNCUMBIDA DE REVER AS OO,\Ç6ES,

l'E.'1iDAS E .OONCllSSóES DE TERRAS PúBLICAS

(Art. 51 do Ato da:. Disposições Constitucionais Transltórlas)
- !~do as indicações das LIderanças.

DEPARTAMENTO DE COMISSOES

ORDEM DO DIA DAS COMISSOES

.1.- COMISSltO DE AGRICULTURA E roLtTICA RURAL

Horária. le hor ...
L.c.1I Sala 27
D.ta- 24••4.91

s.. PROJETO DE LEI N2 1.321/8B (MEn.."'''- n2 521/89) do Poder EXkCU
t Ivo .. qUI;' ·Alt~ra a l~S{i ... htl:ão do '.~D!.>t:O de rcnda .obr~ Q re
sultado da at ivldadlE' l"'6ral c dá DUtrallÕ provldênci.,..·.
RELATOR I: Dii>putadõt E.TEVAL.OA IJE HEHEZES
PARECER_ Pda prejudicial id~dR

2•••O.JETO DE LEI Ng 1 ..637/99 do knJlldo "~dcr.l. ",,1,,1" "Oh,,6E sobr..
O "Inanc:ia••mto d;as .tivld...des .,ricola... dá outra.. ,,",ovidin
elas·.
RELATOU D&:putado F,(OIO' HEIRELLES
'ARECER I Pch. <iprov~c;io COIII !lUbliotitut ivo
VISTAt O O.."utadá ODACIR Kt:E.IH.. 4UC ", ..dlr. vl.ta. devolvcu o
~roJ ..to se••an IfestaT;:i., escr I t ...

PRA%O PAlIA IlECEBIMENTO DE EMENDAS:

ULATOR: Deputadõ WILSON MOREIRA

.
2) _ PROJETO DE LEI NI •• lS20-A/90 - do Poder Executivo (Mensalelft

.. , n' 1GB/aO) - que "autoriza • aoa~ão do imóvel que lIeneiena" ..

1) - PROJETO DE LEI N' "'.S81:A/90 - do Senado Federal _ que -di!.

põe .obre o Fundo de Retoma '"'&rarta, • dá 'outras providen

ci..••

(~n.adoa o. PIa n ' • 1052/88, '21159/811 • 18&3/119)

aELA."OR: Deputado NELSON HAAQUEZELLI

Aprova o ato que outorga permissão a Empreendimentos de Radiodifu
.ão Embalo Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora, na Cidade
de 'Itaoeara, Estado do Rio de Janeiro.

Pr.uo: .de ~,4 .a 7-5-91.

DECLARAÇAO DE PREJUDICIALIDADE DAS COMISSõES

• (Prazo para recursos _ Art. 164, § 2.0 : 5 sessões)
Senhor Presidente:

OF N.o P-24/91-CCJR - Alendendo narecor do Relator, Deputado Fran
cisco Evangelista, comunico a Vossa Exceléncia que este órgão Técnico
decidiu declarar prejudicado o Projelo de Lei n.· 2.306/89 do Senado Fe
deral (PLS nP 92/88), que "altera a redação e acrescenta parágrafo ao
art. 84 da Lei n.o 1.711, de 28 de outubro de 1952". - Deputado João Natal.
Presidente.

Prazo: de 24-4 a 7-5-91

IldcIO: 22.01.91

!tRHXNO: 26.01.91
Local: aala 27 - Anexo 11

Horárto: ... h .. 12 h • V, h às 18:30 h

·:JlE[,AÇAO DOS DEPUTADOS INSCRITOS.NO GRANDE EXPEDIENTE

- ABRIL 1991 -

II - COHISslo DE CItNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICACXO E INFORMATlCA

PAUTA
~E~N%~O O~ A~D%.NCXA PdBLXCA .3/9~

DZA: 24/.4/91.

29 2.&-feira

Data DIa d. Sem.""

24

25

26

30

5.a-feira

6.&-feira

Hora No"'"

14:30 Marcia Cibflis Viana

15:00 Marcellno Romano Macllado

15:30 BetO ManJrur

14:30 Lu!l'l GIrão

15:00 Jorge Khou.ry

15:30 Llberato Caboclo

11:00 Pranclsco RodrIi:Ue5

11:30 José Dutra

12:00 Augustlnho Freitas

12:30 Lulz Pontes

13:00 Edson Silva

13:30 Romel Anlsío

15:30 Adylson Motta

16:00 Elio Dalla Veccb1a

16:30 Cleto Falcão

17:00 Paulo Mandarlno

17:30 Nelson Trad

18:00 BenedIta da Sllv.

14:30 Alolzio Mercadante

'15:00 Neuto de Conto

15:30 Marino Cllnger

Conyldadosl - Dr. ANTONIO AUGUSTO C.. SOUZA. Diretor do De-

...rt••ento de pol (t ic", fnf'orait tca e auto

••Elo da sccretarla de Ciência t Tec"noloSI.

•• 'r..sidincla d. R.públlca.

- Dr'. I_ROIa ROSA. Diretor da Federação dos

Trabalhadores ... Processa.ento da Dados

SENADADOS.

- J)r. LUCIANO COUTINHO. Protessor da UNICAKJ'.ISP

- Or. FERNANDO NEltY. da ASSESPRD Hacional

- Ora. F~TIHA SERRO fi. 018, Superint ..ndent .. da.

Ar... d"c fllaneJa.ento do BNDES.
. j

Tc.al ~E'ATE SOBRE O II PLANO NACIONAL DE IHFORH,(TICA

E ~UTDHAClo (PLANIN)

In - CO,.,ISSIO DE CONSTITUICla E .JUSTICA E DE IEDAtJO

Horário' t. h.r.s Locall S.J••1
/

I. ,IOJEiO DE LEI NQ -"6/87 - do Sr. Sélon Borges dos Reis - 4lUC
·dlspie sobre a part Ic ipa,io d.. trabalhadores ... reun i i ... de A.....o
CI.,ies de fia) s .. Mestres·.

JELl\TOR' Dtputado PAES l.ANDIH •
PAJtECERI Pela inconst Ituc ionalldade

2. PROJETO DE LEI N2 311/09 - do Poder EKccut Ivo (Kensage. nti!
:J/IB) - I(ur ·dlspôr sobre a crlal;.o 'do Consrlho Nacion.l de- Habita
eSio e clã outras prov Idinc; i a.· ..

(lho.: (0) - Inscrições transferi<ids para o mês de abril, na forma do
art. 82, VI, do RegImento Interno.

RELATOR' Deputtdo ALBERTO GOLDHANN
PARECER' Prla const ItlJcionill Idade. Juridlcldade .. técnica 1e

.Islat I..... COM eMenda.
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,. "ROJETO DE' LEI ND 1.'''1/80 - do Sr. Carlos tardio.! .. que "deter
.lni I ~~rlg.tor1edad!, de eXllle prl-nup~iaJ para hablUtaçlo lO

Cls.mento· •

RELATOR: OIPUtldo MESSIAS GÓIS

PARECER: peh consUtuclon,lldlde. jurldlcldade, t~cn1c. legisla.
-tIva I, no ll.hH"o, pela reJelçAo

.... #'ROJETD DE LEI H. 2.2&0/89 - do Sr. Paulo PaIm ... que "d4 novI rl!

dlçla lO par.figrafo único do art. 445 da Consol1qaçlo das Leis do
Trabalho, est.abeleeendo novo prazo para os contritos de exper1f:n
el.".

RELATOR: Oepuhdo S~RGIO CURV

PARECER: pela consUtucionalidade, jurldlcidlde e Ucnlca leg151a
t1vI, com emenda, deste e dos de oiS 2.454/89 e 208191,
apensados

~. PROJETO DE LEI NR '~022/8'N_ do Sr. Uldurlco P.tnto _ que ·prolbe
• cobrança anteclpada de juros banc.rlos e d' outras provJ.d~n

elas-.

RELATOR: Ooputldo LUIZ GUSHIKEN

PARECER: pela constitucIonalidade, Jurldlcldlde e tt!cnlcl l.eol_sl,:!.
tivI

•• PROJETO DE LEI NI 3.7í7/8' _ do Sr a Koyu Iha ." que -d' nOYI "redl...
Cio lO Irt. 'I da Le1~Q 4.090, de l' de julho de 1962, que -;. lns
tiatUl a graU ficaçlo .de Ni;tal pau os "trabalhadores".

RELATOR: Oeputldo HtLIO BICUOO

PARECER: pelo arquivamento, por 'prejudicIalidade

,. PROJETO",OE LEI NI 3.7:"/8' • do Poder Executivo (Mensagell nO 581,
da l,a" - que "autorJza a Pettobr;ls Internacional S.A - BRASPETRO,
• criar lubsidUria no Rlino Unido".

RELATOR: Ooputldo ALBERTO GOLONANM. .
PARECER: pela constitucionalidade, juridicldade e tfcniCI legisla

tlvl, .tua ~e;;~da -

':I'IlOJETO OE LEI.NI 3.807/8' - do Sr., EU.. Murad _ ~ue "dispOe so-

,br. a adiçDo di extrato de ipeca (nauseante e vomitivo) a!ls produ
tal'. bise de code!n. e zipeprol a fill de i_pedir o seu uso abusl
YO ·COllO 'droga', ela dose ~~ta-. -

RELATOR: Oeputldo MESSIAS GÓ:S

PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridlcldade

t.,PR03!fTO DE LEI NI ••722/90 ,_ d? Sr. GanIdo AIck.l.n Filho _, que
''-dhp8e sobre a çriaçlo de Junta de Concl11açlo e .luloa.ento 'na·
cIdade de Loren., no Estado de 5.0 Paulo-o

RELATOR: Oeputldo MESSIAS GÓIS

I'ARECÊR: pela inconstitucionalidade li inJurldlcldlde
L

lO. PROJETO DE LEI NI 5 ••04l~0 - do Senldo FedonI ePLS nO 21&189)

que -a~ter. o arta 25 da Le.1 nll 7.0692, de 16 de junho' de 1986-.

'RELATOR: Oeputldo VITAL 00 REGO

PARECER: peh constitucionalidade, Jurldicldlde, tfcnicI legisla...
':tlva e. no .Erito, pela ~provaçlo, COIl ellenda

11.- da .arço de 1'90, que dispae sobre transre:r!nci. de fInancia
·-Mnto no Illlb!to do. Sistema Finlnceiro da Habitaçlo e d' outras
pl'ovldl:nc1as· .o

RÊLAtOR: Oep'!.hdo LUIZ CARLOS SANTOS

_.' PROJETO DE LEI NI 5.213190 • do Sr. Gerl1do Alckm!n FUh~ - qUI,
.~acr.,clnta plr'grato único lO art. 2& d. Le.i nR .6a771, di l' dI.
,••t••bro de .19" - Códloo Florestal, destLnando 90S do vllor da!
aultas que .specifica a progra.as de reflorestamento".

.RELATOR,: Olpuhdo LUIZ CARLOS SANTO;

!lo 1'Il0JETO DE LEI NI 5.261190 - do S1. Ge..ldo AlckmIn [Uho - quo
"declara de utiUdade púbUca õ Lar EIll.manuel de Caçaplva, no Est!
do de 510 Paulo".

RELATOR: Oeputldo EOEVALOO ALVES OA SILVA

c. PROJETO DE LEI No '5.'&9190 .. do St a Geraldo Alckmin Filho' _ que
-autoriza a converslo de cruzados novos ret1dos no BDnco Central
ft.· t.ltularidade de depositantes deseMpregados-.

RELAtOR: ,Oeputldo EOEN PEOROSO

1.. PROJETO DE: LEI INII 5.&70/'0·.. do Sra Geraldo Alckllin Filho - que
"autoriza a ,.con..verslo til cruzeiros t1e cruzados novos reUdos no
8.nco Central dre ti tullridade de entidades beneficentes-.
RELATOR: Deputa:lo JAYME SANTANA

I. PROJETO OE LEI I.llt 5.'71190 - do Sr a Geraldo Alckmin Filho - que
: -d' nova :red.açll::l ao inciso IX do art ••• da Lei nD 4.'9S, de 31

de dezembro de J.964 , que 'dispae sobre a pol!ttca e as institui.

çGes .oneU:rias., banc'rias e credit!cias, cria o Cons~lho HoneU
1'10 Nacional e !di outras provldlnclas-.

,RELATOR: Oeputldo GASTONE RIGHI

.,. PRÓJETO DE LEI 'Na 5a81'1'0 - do $ra Geraldo Alck.in FIlho -. que
-.~re$eent. dh'posl Uvo ao art. 20 d. LeI ng 8.0'6, de 11 de .aJo
de 1'90, para P/rrdtir a lIovl.entaçlo da conta vinculada do FGTS
do .pose~tado, 'nl condiçlo que .especi rica-.

RELATOR: Oeputldo NELSON TRAO
, aJ

10. PROJETO DE LEI ~g '.8'7190 - do Sr. ceraldo Alck_in FUho ... que
"dlspDe sobre a liberaçl!J dos reodi.entos das cadernetas .da pau...

pança-a

RELATOR: Oeputl.do ,GASTONE RIGHI

li. PROJETO OE LEI 1.0 5.'67/90 - do Sr. GenIdo AIck.ln Filho - que

-desUna a renc:!íí!quida da LoteI'!a Esportiva Federal .JI Conteder!
Cio d..' S.ntas Casas de Misericórdia e deter.lna outras providln...
cla."a

RELATOR: Oeputl.do MESSIAS GÓIS

12. PR0JE10 DE LEI NO 6~020/90 _ do Sr. TII.o Klrot - que' "lutor!.1 I

cl'laçlo de UIII escola t'cnica federal, co. habill taçlo •• agrope_
cuirfl, no MunIc!plo de Santa Crtlz do Sul; no 'Estado do Aio Cran...
de d'O'·Sul". •

RELATOR: Oeputado VITAL 00 REGO
, >

MAZO PARA RECEBIMENTO OE EMENOAS:

'iNiCIO: 18/0A/91

TtIlMIMO: ' 24/04191

Ac;. OE' AOMISSIBtLIOAOE

Local: Sala 1 - Anexo 11
Ho"rlo: 'h .. 12h I Uh .. 18h

13. PROJETO DE LEI ND 6a022/'0 ... do Sra Telnio Kirst· ... que "displ5e so..
bre I c:riaçlo de ullla escala t'cnlca federal, no llunicSplo de Ca
.aqu', Estado do Rio Grande ~o Sul. e d' outras prD~ldlncias".

'RELATOR: Oeputldo MENDES RIBEIRO

).••. PROJETO'DE LEI NR 6.0'0/90 - do: Sr. Carlos Cardinal - qut "d' e
• deno.inaçlo de Rodovia PresIDente ~olo Goulart • Rodovia BR-A72-.

IlELATOR: Olputldo CLEONAHCIl!' fONSECA

l~ ,PROJETO OE L~ NI ••'1&190 - do Sonldo Flde..1 ePLS nl 1I0/8" 
flUe -di.pl5e sobre a .lneraçlo· e. terras lndlgenas e d' outras pr.!!,
vldlnclls- a •

(apensos os Projetos de Lei nls L~'l, 1.700, 1.82&, 2.160, 2.1",
'."5 -e A.5", de 1'8', 5.7.2 e 'a7'A, de 1"0, e 222, de 1"11

'RELATOR: Doputldo JOS~ LlJIZ CLEROT
til:' "

2,~PROJETO DE LEI NI ••'7"'0 - do Sr. Genldo Alck.ln Filho _ QUI
-dllp15e sobre re.uner-açlo dos professores de Educlçlo Religiosa,
co. equivalln!ia .•• de.als disciplinas-.. .~~

IlE,l.ATOR: Oílputldl EURIOES BRITO

J. PROJETO' DE LEI NI '.08'1'0 - do Sr a Ceraldo AlckMin Filho - (lUI
-.Itere as UaJtes estabelecidos- no art. 211 da Lei nD 8.004, de

"15•.PROJETO DE LEI NI 6.04&lgo'" do Sr. Ed.unda Caldino - que ·altera
"'dispositivos da Lei nD '.80'1, de 26 de aoosto de J.960 .. lei OrgS
, niea da Previdtnc~1 Social, e deterllina outras providflnchs·.

RELATOR: Deputado NELSON TRAO

í.,. PROJETO OE LEI NR 13/91 _ dII Sra. Raquel Cindido - Q'Ue "dispae s~

' .. bre a f.1lcailzlçlo. controle- da at.1Yldade de intel!çinela Unfo!,

••Glo • Contr....Intor.açlo) .. d' outra, providtnchs·.

RElAT~R:, oepu{ldo JoAo ROSA

17. PROJETO DE LEI NR .a/,i - cto Sr. Robson Tuaa .. que -Institui o
Fundo Nacianal de A.paro a. Idoso e", Crilnç,-.

ULATOR: Deputid. WANbA REIS
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11. PROJETO DE LEI N" 163/91 - cID Sr. NaurIcI Marllno - que ·Inc1uI
os portadous de' llnunod1t1cJ.f:nc:l. Adquirida - AIDS, entre os be

netlcllirlos di Le! n" 8.n~.. de 11 de _do de 1990" ..--RELATOR: lreputado LIBERATO CABOCLO

1'. PROJETO DE LEI NR 211/91 - d(.$ Srs. Said Ferreira e OfIcina Tavl_
res _ que -acrescenta dispOSitivo la inciso IV do Irt. ·18 cra Lei
it.1' a.oeo, de U de seteabro de 1990 , cometendo a05 llunlc!plo5 co,!

.petllncJI pari I ex..ecuçlo dos. serviços de planej.aentQ flll111Ir- ..

RELATOR; Deputadu LIBERATO CABOCLO

20. PROJETO DE L!:I N~ 283"1 _ dO, Sr. Gl1vln Boroas _ que ·cri. o Pc!.

to franco de Macap'· ..

IItLATDR: De~utado NILSON CIaSOH

~ - DE ADMISSIBILlDAOE E ••tRITO.

INfcIO: 1il/O'-';1
TtRMINO:.24104/91

1. PROJETO DE LEI NR 2"."1 - do Sr. Mendonça Neto _ que "t1XI prazo

para o julga.ento da lçlo cautelar e d' outras providinciu".

RELATOR: Deputada VITAL DO REGO

xv - COMISSAO OE D~ 00 CONSUMIDOR" MEIO AMBIEH'l'E E MINORIAS

aorário; 09 :30h Local I S..la n. 25

'1 oiscuaslo e elaboraçlo da ProgrANçl.O de Trabalho da Co

aiaaXo para o Biênio 91/92, priorizando oa ttlm.as. a serem

.preaentados,por escrito, pelos Deputados integrantes

deate drglo Técnico:

2) Diaeuaslo dos termos do Ofício deste OrgAo Técnico solici
tando .poio do Exmo. Sr. Governador do Estado de 510 Pau

lo" Dr. Luiz Ant~nio Pleury Pilho" para solucionar ~s gra
yea problemas existentes no Centro de Recurso. Hídrico. e

Ecologia Aplicada da Escola de Engenh..ria de 510 CArloa"
ela Univeraid..de dr! 510 Paulo (USP), relativos à aituaçlo

do terreno o~de está instalado, confor~ docWllento recebi
do pelo Presidente desta. COIIisslo" Deputado Fábio Fe1d-

..nn. i
:v - (;OIIISS~ DE DEFESA NACIONAL

AVISO N9 1

02 - COOIposIçào da SUBCOMISS:lO ESPECIAL PARA
'ANJ\LISE DA SITUAÇJlO DO SETOR SUCROALCOO
LEIRO BRASILEIRO. -

03 - Programa de Trábalhos da. Comissão ..

UI - COM~SSXO DE: EOUCAçAo, CUL'1'OIA E DESPORTO

SorÁrio: 10:00 hora.

tocall Sala 15" Anexo 11

PAlITA 59 U/91

1}- 1'.00ETO DE LEI N9 8 .. 004/86" do Senado Federal (PL5

376'IU" que -deterptina a. criaçio de Coordenações
a. Educação Eco1Õqica no ensino de 19 e 29 graus

• di ou.tra. providênci.... - (Rela.tor: ARTUR. DA 'rAvQ
LA. _ Pelo arquiva-ento, por prejudicialidade)

2) PROJETO DE LEI N9 8.508/86, do Senado Federal (PLS
2,U/84)" que -cU.pÕe sobre .. transmissão de música

pela.·..i8.ora. de rádio .. • (Relator: ARTUR DA 'rA\',2
rÃ _ :ravorivel" coa emenda.)

;'VISO N9 03/91

PUlO liAM. J:ECEBIHENTO DE EHENDAS

InIcIo. 22.04.91

'l'irainot 26~04.!J1

Locah Sala lS" Anexo~11

.oráriol ':3p i. 12:00. h e 14130 i. 18.1:00 h

01 - I'JlOJETO DE LEI N9 3~9S1/89, do S.r~ Victor Faccioni,

que -Estabelece obrigac;io de integrac;ão da ••cola

COIl a coraunidade" inclusive empre.arial.-
JtELATOR: o.:putado PAULO OCTAVIO

nII - COIlISsAo DE FINANÇAS E TRIBO'1'AçAo

·tl .- ProJ~to de Lei n2 5."'32/9••
·Dlsl'ie sobre- a reestruturaçio da Justlca Federal de 1''''.el"o
Grau e d~ outras providências·:
Autorl SlIPerior Tribunal de ..sust ica.
lItelatOf"I Orputado Jose- Harla Ey....l.
'.reccr' pela ad.lulbllldade.

PIlAZO pAJlA RECEBIMENTO DE EMENDAS:

INICIO: %3.0(.91
T~R.IIINO:Z6.0(.H

toa'l: sala 19 - Anexo II
floZ'ãrto': 9 is 12 h • lC às 18:30 h

.2 .- !PfE:NOA 00 SEN~DO AD PROJETO DE LEI Ng ':5'.-1. de 1989.
Concede prn....o esp.. r: i aI • ODLDRES DRUHHCND DE ANDRADE-

lelatar' O.PlJtada Fillx Hendonl:& •
Parecerl ...1. aprova;io.

1) PROJETO DE LEI N9 SHÓ-A119 - do Sonado Fedora1 - quo
"re&ul.aenta o art. 143, 51 11 e 29 da Constituiçio. que

dispõe sobre a lltestação d. Sel'Viço Al t:ernativo ao SI,!

viço Militar Obri&atôrio."

IIlUTOR: Deputado ALACID NUIlES

V! - COM1SsAo DE ECONOMIA, INDOSTRIA E COMtRCIO

4t REUNIJlO 10RDINARIA

DATA: 24 DE l\BRIL DE 1991

HORARIO: la h - LOCAL: Sala 18 - Anexo n/co

I - REQUERII~NTOS

01.- REQUERIHIllITO N9 013/91, de autoria do S~
nhor oeput:ado JOst ["ORTUNATI" que solic,!
ta li obtenção de cópia da auditoria re~

lizada no Banco do Brasil S .A~ pelo TI:i
bunal de Contas da União" a pedido do !oi!
n18tro Fernando Gonçalves ..

II - ASSUNTOS DIVERSOS

01 _ c~mposição da SUDCOHISSJ\O ESPECIAL PARA
. ACOMPANIIAlolENTO DO PROGRAMA NAcmNAL DE

DESESTATIZAcAo - Prograllül de Trabalho.

t3:", ProJeto de Le' nQ 2 ..319/89
·Dctcr.ln•• notiflcaçio prtvl. de retIrada de " ..adutos do ....._

:::~r~"~:n~~~lj~:~:~...~;~:~~~~~st Ica. e dll out...s ....ovid.ncl ••·.
.~I.to"l Deputado Fél b< Mendonça.
'a"eccrl ,~la reJrl,ão.

.4 - ProJeto d~ Lei n.2 3.162/89
-Dlsp;e sobre a Isenção do IflPo.to sobre Produto. !ndustr1all
aado. - IPI. para autOMóveis de passagclros ad"lJlridos .or 0"
~::~Ç:r:E;~:~~~~.~COMi.slonirio. de H..nor... e- Ylaillnc:la da

Autor I Srnhor Ivo H~ I nard I •
lelator' De"utado JD~r Harla ~V.acl.
Parecerl !'..Ia reJeiçSo ..

.5 - 'roJeto de Lc I nQ 5.895/9. .
·Dh,põe sobre a estruturac:io das C.teso...as F~nc lonai. de "gC'~
te de lIe.uran:a Judicl<lrla. "h:nd..ntc- Judjcl;lr,io e Agc-nte de
'elC'c:o.unlcõlC'oc. e Eletricidade dos Quadro. de Pessoal Per••
Rente do Consrlho dI: Just Iça Federal c da Just iça Fea~".1 de
'ri_Ira c Se.undo Graus C' dá outras ,rovldlnclas.
Aut9"'1 SlIPerlor Tribunal de .lustlc.

a..l.tor' Dl:putado José LOllrenco
'.recc,.1 lI .. la ad.isslbiild.de.

IX - CONlSSAo DE RELACOES EXTERIORES

"or'rle: 10 lIotla - Local: SIU 02 ...nuo 11'

·p"U:

• - Mllfltll !PI ItEGIP1f DE T1UPUTACJO ORDIH4AIl:

01) IIIfOUEIIIP1fNTO CAI! NQ 01191 - IIpl'eelaçlo. da co.mlloslçlo da Sll:l
CaMlasta ESPlei,,1 para I!stuoo ao ProDI~mAtlea da·O(vlda fl
Utu "rUlrelra ~ a Ico",pan.n~"'t1nto du Gest~u do POlar E'I
e.tlvo !ti sua Renegoclaç:\o.
- Autor: Oeputlao CIOGO HOl''lURA (aprovada em 17.0011.91)

D2) ItfQUfRIP1fNTO CRE Mil! 02/91 - ·reQllU. a çoutltUlcSo da li••

.ncomlsslo para tratar oa efetiva Intesraclo IconOmlCI ,
cultural .fro-f)rUllell'l~·

- Autora:8fHEOITl DA SILVA
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AVXSO N9 03/91

ULA'l'Oa: Deputado EDUAImO JORGE

XIn - COMJ:ssllo PARLAIlEIlTAA DE INQutRITO
Apu.uçio da- "eforaa. AdD\iniatra.t1va do Banco do Br....1l e do !"echulen
to de Áginciaa e Postoa de Serviço" daquela Inst1tuiçio. -

x:t! - CCIIISSlO DE VIAçlo E 'tRANSPOR.TES ,DESENVOLVIMENTO URBANO E INTEllIOIl

'Ior&10: 10:00 horas z.oeal: S.la 1.., Anexo II

Diacussão de a••untos .internos

r..oeal: Sala 13, Anexo IIaor&lol 13:30

'JtA%O PAU.. BCEBIMENTO DE: !:HENDAS I

INfcIO: 22.04.91 LOCAL: Sala 09 - Anexo II
'f'bHI:NOa 26.04.91 'MoRARIo: 9 h .i.. 12 h • 14 h i. 18:30 h

A PROPOSIçAl) Alll\IXO SOKEIlTE RECEBERA EMENDAS APRESENTADAS roa
DMBItOS DESTA COMISSA!):

01) S08Sn'1'tJ'lIVO DO Rl!:LATOIt AO PROJETO DE LEI N9 .~276-C/89 

do Sr. I:lia. Murad - que ·dispõe .obre a advertência ea
zótulol • eabalaqen. de alimento. lndustr1ali2:ado. que

l::Ofttenh_ glúten. a fill de evitar a aanifestacáo dA doen

e. cel.laca, prlnclpalaente em criança•• •

xx _ COKISsAo DE: TRABALHO. ADMINISTRAcKo E SERVIÇO ~OBLICO

Ioriri.o: 10:00 hora. Local: Sala 11, Anexo 11

P..WItNCIA POBt.ICA

tre.ença do Presidente da caixa EconSm1ca Federal. Or. Lafalete

eoutinho.

;:1) :::~:::~ Q"~e:~:/:~ ~on:~~ I :S~:~:t:u~C ~~~:~:~~:C:: ~:ceC:~~~::~;
CI .1 'l..esQ nG ara&II, celebra"O ent:re o Governo da Retl u1)1 lei
iI'.,1.,.t~v. to el'Ul1 •• 'lculClIGI LltlftO-ltnerleanl 11. Clhel.,

- '''leSQ-.
: =:~:~~r:~d~:p~~:~~t~~:fDITI Dl SILVA (dllStrllul •• Im i!!5/D3/tO
- Plncer: ''''orbel

'''J Ite:N5lGl!" fUI 3'7/11 -ItUI -SUIM'U li conSldeuçlõ do COftgrustl N.-~
ci'''I' a taxto di UIU fll'lenll. lO .rtl~o 515 lU Conven;!o "Ure •
IVllClo Civil Inttrnlclart.l. COAClUlu IIIl1'1 "onVU1 .. tln' ti 1)'1-

:U:~~D:·~/~:::;·flllcutlvO . .
- R,IIt.r: DelHltlClO CARDOSD ALVfS (Olttrlllurdl 'In 25103/90
• Per.cer: PlVorhl'

D!U· ..eNSAGt" NII 515/11 - 41uI -Su'cuft,ie • COftalder.,lo Go COIgruso Na
'''1\11 o tuto qu. lutorUI n ~",," a form.all'Ur 5"& .~"lo ao
"11""'1 C05PAS-SARSIT de loclr luclo, DU!lCI e uluinento dt .aer,,, ..., ,'.mblrc.~8'1 "nI5tr.d'5. por meIo a:e 51n115 de SI':'"
't,•• '.Ift COMa' concesslo de cr'dAto .nu.' 1'0 Vl10r C1e dn mil
.'ltru tIOrte-.merlcuos ao or~~llnento 40 HlnUtl!:rlo d. Ur:nh
'tacI, 'I ModO a permitir o cUl'll~rlmento das novas atlrlt,çftn fl
a••calr.. IfVlftOU <lusa IdIS'O-.
- I ..t.r: 'oder ~JUI;ClJtl'CG
- 1I.IIUr: Deputada JORGE UfOUfO UlltrltufClI 'li' 25/03/81)
... "~'J='~':' P'avorhe I

ãl) l'fNUGE.. NI 11/1' - ~U. -llIluntt•• COUlcllrac:lo do Contr.." NI-
-,:"cu.. a o tuto CIO Icordo laDra i crllçh ele uma ComlsslO !l;I'U',. C.u.r.~'o. celUrs(JO entra o Governo di lUPl1D11CI fU.tltllll

.. e,.,11 • Q Governo da República CII Tuftf'U. ,,,. EIras I a11. I a7
•• ""I",tlro 41 1990·.
- lutor; POUI" faecutl ,o
.. I"'ator: De,utldo SARNfY fiLHO (dlltrlaufdl '11I 25.03.1t>
.. '.rec.r: fnorh.1 '

17) 'RO.lI!:TO DE 1,.[1' NI 5.107-11'0 ... ~t1e ·'Iuh. ,oDre ••u, '-urrlto-

~~., ~~~:~i.:.~:~'·D~:~.~~:~~~.~ ~a~: ::~~:~I:~o:~:~~:~ ::.~ • p I.tlform.
-aI; ":,,Ayur: ltour e.ucutlvo

: =:~:~:~: ~:::~:::I ~.:~;l~:~::~ i1:.(:~:~~~ ~:~d~ç~:~"JD1'",)
.._ Dlscua.io do 1t5lte.1ro doa 'trabalhos d& CPI

LOCAL.1. AUOITc5JUO HEREU RAHOS

COKPARECIHENTO DA HINI9TR,,tI ÔE ESTADO DA ECONOMIA. FAZENDA E
'LANE,JAHENTO. SR. I"LI" HARI,. CARDOSO DE HELLO.

Te..' ,artlc-i.ac:lo do Flnsocial no Ore....nto de SCluridadc Social
.. recursa. &' IInancl ••cnt'!.. do setor u.t.1dc.

(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 20
minutos.)

ATOS DO PImSIDENTE

a) Exoneração
O Presidente da Câmara dos Deputados,

no uso das atribuições que lhe confere o art.
1., item I, alínea a, do Ato da Mesa n. 205,
de 28 de junho de 1990, resolve conceder
exoneração, de acordo com o art. 137, item
I, § 1·, item I, da Resolução n. 67, de 9 de
maio de 1962, a EUDES GOMES DE OLI
VEIRA, Técnico Legislativo, Classe Espe
cial, ponto n. 1392, do cargo de Chefe de
Gabinete, CD-DAS-I01.4, do Quadro Per
manente da Câmara dos Deputados, que
exerce no Gabinete do Líder do Partido De
mocrático Trabalhista.

Câmara dos Deputa~os, 22 de abril de
1991. - Deputado Ibsen Pinheiro, Presiden
te da Câmara dos Deputados.

b) Nomeações:
O Presidente da Câmara dos Deputados,

no uso das atribuições que lhe confere o art.
1., item I, alínea c, do Ato da Mesa n· 205,
de 28 de junho de 1990, resolve nomear, na
forma do art. 103, alínea b, da Resolução
n. 67, de 9 de maio de 1962, ADÉLIA LÚ
CIA ARRUDA SANTOS GIL, Técnico em
Documentação e Informação Legislativa,
Classe Especial, ponto n. 2012, para exercer,
no Gabinete do Secretário-Geral d'1- Mesa,
o cargo de Secretário Particular, CD
DAS-102.1, do Quadr!\Ftrmanente da Câ
mara dos Deputados, tifuIsformado pelo art.

3· di> Ato dâ Mesa n· 15, de 26 de maio de
1987.

Câmara dos Deputados, 22 de abril de
1991. - Deputado Ibsen Pinheiro, Presiden
te da Câmara dos Deputad?s.

O Presidente. da Câmara dos Deputados,
no uso das atribuições que lhe confere o art.
1·, item I, alínea a, do Ato da Mesa n. 205,
de 28 de junho de 1?9Q, resolve nomear, na
forma do art. 103, alínea b, da Resolução
n· 67, de 9 de maio de 1962, GASTÃO DE
BEM, para exercer, no Gabinete do Líder
do Partido Democrático Trabalhista, o cargo
de Oficial de Gabinete, CD-DAS-102.1, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputa
dos, nos termos' da lotação fixada pelo art.
1· do Ato da Mesa n. 8, de 8 de abril de
1991. .

Câmara dos Deputados, 22 de abril de
1991. - Deputado Ibsen Pinheiro, Presiden
te da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados,
no uso das atribuições que lhe confere o art.
1·, item I, alínea a, do Ato da Mesa n. 205,
de 28 de junho de 1990, resolve nomear, na
forma do art. 103, alínea b, da Resolução
n· 67, de 9de maio de 1962, MARIA IVONE
DO EspíRITO SANTO, Técnico Legisla
tivo, Classe Especial, ponto n· 1829, para
exercer, na Coordenação de Comissões Per
manente, do Departamento de Comissões,
o cargo de Secretário de Comissão Perma
nente, CD-DAS-I01.2, do Quadro Perma-

nente da Câmara dos Deputados, transfor
mado pelo art. 2· do Ato da Mesa n. 18,
de 26 de maio de 1987.

Câmara dos Deputados, 22 de abril de
1991. - Deputado Ibsen Pinheiro, Presiden
te da·Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados,
no liso das atribuições que lh.e confere o art.
1·, item I, alínea a, do Ato da Mesa n. 205,
de 28 de junho de 1990, resolve nomear, na
forma do art. 103, alínea b, da Resolução
n· 67, de 9 de maio de 1962, PAULO RO
BERTO ISAAC FREIRE, para exercer, no
Gabinete do I" Vice-Presidente, o cargo de
Oficial de Gabinete, CD-DAS-102.1, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputa
dos, criado pelo art. 1. do Ato da Mesa n.
165, de 13 de setembro de 1989.

Câmara dos Deputados, 22 de abril de
1991. - Deputado Ibsen Pinheiro, Presiden
te da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados,
no uso das atribuições que lhe confere o art.
I", item I, alínea a, do Ato da Mesa n. 205,
de 28 de junho de 1990, resolve nomear, na
forma do art. 103, alínea b, da Resolução
n· 67, de 9 de maio de 1962, SUELI APARE
.CIDA NAVARRO GARCIA, Técnico Le
gislativo, Classe 1', ponto n" 4206, para exer
cer o cargo de Chefe de Gabinete do Líder
do Partido Democrático Trabalhista, CD
DAS-I01.4, do Quadro Permanente da Câ
mara dos Deputados, transformado pelo art.
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2" do Ato da Mesa n" 60, de 2 de setembro
de 1980.

Câmara dos Deputados, 22 de abril de
1991. - Deputado Ibsen Pinheiro, Presiden
te da Câmara dos Deputados.

Apostila

Nos termos do art. 192, alínea b, da Resol
çuão n" 67, de 9 de maio de 1962, o inativo
NICANOR SOUCASAUX DE NORO
NHA, a quem se refere o Ato da Mesa de
29 de julho de 1988, publicado no Diário do
Congresso Nacional do dia 9 do mês subse
qüente, passa a ser considerado aposentado,
a partir de 29 de novembro de 1989, no cargo
de Técnico Legislativo, CD-AL-Oll, Classe
Especial, Padrão lU, de acordo com o art.
40, inciso I, da Constituição da República
Federativa do Brasil, combinado com os arts.
183, item m, e 186, item I, alínea b, da Reso
lução n' 67, de 9 de maio de 1962, com as
vantagens previstas no art. 2", § 3", da Reso
lução n" 1, de 7 de março de 1980.

Diretoria-Geral, 22 de abril de 1991. 
Adelmar Silveira Sabino, Diretor-Geral.

COMISSÕES

Distribuição de Projetos
COMISSÃO DE AGRICULTURA

E POLÍTICA RURAL

O Deputado ODELMO LEÃO, Presiden
te da Comissão de Agricultura e Política Ru
ral, fez a seguinte

Distribuição n" 02/91

Em 22-4-91
Ao Sr. NELSON MARQUEZELLI:
Projeto de Lei n' 4.581-A/90 - do Senado

Federal- que "dispõe sobre o Fundo Nacio
nal de Reforma Agrária e dá outras provi
dências".

Ao Sr. WILSON MOREIRA:
Projeto de I:.ei n" 4.620-A/90 - do Poder

Executivo - que "autoriza a doação do imó
vel que menciona".

Sala da Comissão, 22 de abril de 1991. 
José M. de A. Córdova, Secretário.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLO
GIA,

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
Distribuição n" 7/91

Efetuada pelo Senhor Presidente, Depu
tado ANTÓNIO BRITTO

Em 16-4-91
Ao Senhor Deputado ALOISIO VAS

I CONCELOS:
1) Projeto de Lei n9 2/91 - Dispõe sobre

o II Plano Nacional de Informática e Auto
mação - PLANIN.

Autor: Poder Executivo
Ao Senhor Deputado ARTUR DA TÁ

VOLA:
2) Projeto de Lei n' 976/88 - Altera a

Lei n" 6.301, de 15 de dezembro de 1975,
e dá outras providências.

Autor: Poder Executivo
Ao Senhor Deputar.o TILDEN SANTIA

GO:

3) INDICAÇÃO N" 2/91- Sugere a mani
festação da Comissão de Ciência e Tecno
logia, Comunicação e Informática sobre a
conveniência e oportunidade de elaboração
de projeto de nova lei de imprensa.

Autor: Sr. Carlos Lupi
Brasília, 17 de abril de 1991. -Maria Ivo

ne do Espírito Santo, Secretária.
O Deputado ANTÓNIO BRITTO, Presi

dente da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática, fez a seguinte

Distribuição n' 8/91

Em 17-4-91
Ao Senhor Deputado LEOMAR QUIN

TANILHA:
Projeto de Lei n" 6.692-F/85 - do Sr.

Cunha Bueno - Emenda do Senado ao Pro
jeto de Lei n' 6.692-E, de 1985, que "dispõe
sobre as unidades orgânicas das Indústrias
Gráficas na Administração Federal, e dá ou
tras providências".

Ao Senhor Deputado MARCELINO RO
MANO:

Projeto de Lei n' 8.582/86 - do Senado
Federal que "disciplina o uso decaracteres
nas publicações obrigatórias".

Ao Senhor Deputado PAULO HESLAN
DER:

Projeto de Lei n" 8.424/86 - do Senado
Federal - que "Altera a Lei n' 4.117, de
27 de agosto de 1962 - Código Brtsileiro
de Telecomunicações".

Brasília, 18 de abril de 1991. - Maria Ivo
ne do Espírito Santo, Secretária.

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Distribuição n' I/91

Efetuada pelo Senhor Presidente, Depu
tado REINHOLD STEPHANES em 27.-3-91

Ao Senhor Deputado OSÓRIO ADRIA
NO:

1. Mensagem n" 1/91 - Submete à apro
vação do Congresso Nacional o nome do Dr.
Simá Freitas de Medeiros para integrar a Co
missão Diretora do Programa Nacional de
Desestatização, em substituição ao Dr. Paulo
Ximenes Alves Ferreira.

Autor: Poder Executivo
Ao Senhor Deputado OSÓRIO ADRIA

NO:
2. Projeto de Lei n' 80/91 - Institui isen

ção do IPI e depreciação acelerada para má
quinas, equipamentos e dá outras providên
cias.

Autor: Poder Executivo
Ao Senhor Deputado OSÓRIO ADRIA

NO:
3. Emendas oferecidas em Ple\lário ao

Projeto de Lei n' 80/91 - Institui isenção
do IPI e depreciação acelerada para máqui
nas, equipamentos e dá outras providências.

Autor: Poder Executivo
Ao Senhor Deputado BASÍLIO VILLA

NI:
4. Projeto de Lei n' 81/91 - Autoriza

a concessão de financiamento à exportação
de bens e serviços nacionais..

Autor: Poder Executivo
Ao Senhor Deputado BASíLIO VILLA

NI:
5. Emendas oferecidas em Plenário ao

Projeto de Lei n" 81/91- Autoriza a conces
são de financiamento à exportação de bens
e serviços nacionais.

Autor: Poder Executivo.
Sala da Comissão, 27 de março de 1991.

- Ronaldo Alves da Silva, Secretário.

Distribuição n" 02/91

Efetuada pelo Senhor Presidente, Depu
tado REINHOLD STEPHANES, em 2-4-91

Ao Senhor Deputado César Maia
1. Projeto de Lei n' 189/83 - Altera o

art. 24 do Decreto-Lei nv73, de 21 e novem
bro de 1966, que regula o Sistema Nacional
de Seguros Privados.

Autor: Poder Executivo
Ao Senhor Deputado JAQUES WAG

NER
2. Projetá de Lei n' 682-B/88 - Substi

tutivo do Senado ao PL n' 682-A/88, que
"prOlbe a utilização de c1orofluorcarbonetos
como propelentes em aerosol do tipo "pray"
e dá outràs providências".

Autor: César Cals Neto
Ao Senhor Deputado JARVIS GAID

ZINSKI
3. Projeto de Lei n' 1.003/88 - Altera

a redação do parágrafo I' do art. 193 da Con
solidação das Leis do Trabalho.

Autor: Paulo Paim
Ao Senhor Dep1!tado FLÁVIO ROCHA
4. Projeto de Lei n" 1.005/88 -'Dispõe

sobre a remuneração do serviço extraordi
nário.

Autor: Paulo Paim
Ao Senhor Deputado ISRAEL PINHEI

RO
5. Projeto de Lei n' 1.015/88 - Dispõe

sobre o adicional de remuneração para as
atividades penosas.

Autor: Paulo Paim
Ao Senhor Deputado JOSÉ CARLOS SA

BÓiA
6. Projeto de Lei n' 2.532/89 - Dá nova

redação ao art. 58 da Consolidação das Leis
.' do Trabalho.

Autor: Koyu Iha
Ao Senhor Deputado OSÓRIO ADRIA

NO
7. Projetd de Lei n" 2.728/89 - Estabe

lece normas para a privatização das empresas
públicas e de economia mista, e dá outras
providências.

Autor: Senado Federal
Ao Senhor Deputado HILÁRIO COIM

BRA
8. Projeto de Lei n" 3.459/89 - Dispõe

sobre a alienação de imóveis urbanos, de pro
priedade da União, e dá outras providências.

Autor: Poder Executivo
Ao Senhor Deputado JAQUES WAG

NER
9. Projeto de Lei n" 3.468/89 - Altera

a redação do caput do art. 134 da Conso
Iid\lção das Leis do Trabalho, para determi
nar que o empregador deverá cOnceder férias



Abril de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Terça-feira 23 4453

ao empregado nos seis meses subseqüentes
à data de aquisição do direito às mesmas.

Autor: Paulo Paim
Ao Senhor Deputado FETTER JÚNIOR
10. Projeto de Lei n" 5.337/90-- Exclui

as instituições financeiras públicas e as enti
dades de previdência privada da obrigatorie
dade de aquisição dos Certificados de Privati
zação e dá outras providências.

Autor: Luiz Gushiken e José Genoíno
Sala da Comissão, 2 de abril de 1991. 

Ronaldo Alves da Silva, Secretário.

Distribuição n~ 03/91

Efetuada pelo Senhor Presidente, Depu
tado REINHOLD STEPHANES, em
18-4-91

Ao Senhor Deputado MENDONÇA NE
TO

1. Projeto de Lei n" 5.394-A/85 - Emen
da oferecida em Plenário ao Projeto de Lei
n. 5.394-A, de 1985, que "altera dispositivo
da Lei n" 4.886, de 9 de dezembro de 1985,
que regula as atividades dos representantes
comerciais autônomos".

Autor: Floriceno Paixão
Ao Senhor Deputado RENATO JOHNS-·

SON
2. Proposta de Fiscalização e Controle n.

01/90 - Solicita a realização de auditoria da
natureza contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial da empresa bina
cional Itaipu, pelo Tribunal de Contas da
União.

Autor: Sérgio Spada
Sala da Comissão, 18 de abril de 1991. 

Ronaldo Alves da Silva, Secretário.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

O Senhor Presidente da Comissão de Edu
cação, Cultura e Desporto, Deputado AÉ
CIO DE BORBA, fez, na data de 22-4-91,
a seguinte distribuição:

Ao Deputado PAULO OCTÁVIO:
1) Projeto de Lein. 3.951/89, do Sr. Victor

Faccioni, que "estabelece obrigação de inte
gração da escola com a comunidade, inclusive
empresarial".

Ao Deputado VIRMONDES CRUVI
NEL:

2) Emendas do Senado ao Projeto de Lei
n· 7.135-B, de 1986, que "dispõe sobre as
relações de trabalho do Treinador Profissio
nal de Futebol, e dá outras providências".

Ao Deputado SÓLON BORGES DOS
REIS:

3) Projeto de Lei n" 2.838/89, do Sr. Max
Rosenmann. Dá nova redação a dispositivos
da Lei n" 3.857, de 22 de dezembro de 1960,
que "cria a Ordem dos Músicos do Brasil
e dispõe sobre a regulamentação do exercício
da profissão de músico, e dá outras provi
dências".

Ao Deputado UBIRATAN AGUIAR:
4) Projeto de Lei n9 3.278/89, do Sr. Victor

Faccioni, que "institucionaliza o crédito edu
cativo para estudantes carentes".

Sala da Comissão, 22 de abril de 1991. 
Jussara M. G. Brasil de Araújo, Secretária.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Distribuição n" 2/91

O Senhor Presidente da Comissão de Mi
nas e Energia, Deputado SÉRGIO BRITO,
em 18-4-91, fez a seguinte distribuição:
1-Ao Senhor Deputado ALCIDES MO

DESTO
Projeto de Lei n° 740, de 1988 - do Sr.

Fábio Feldmann - que "condiciona a utiliza
ção de mercúrio e do cianeto no processo
de extração de ouro à sua posterior recupe
ração, mediante a utilização de técnicas e de
equipamentos específicos".

2 - Ao Senhor Deputado SÉRGIO BAR
CELOS

Projeto de Lei n" 1.895, de 1989 - do Sr.
KOYU mA - que "institui o Sistema Nacio
nal de Gerenciamento de Recursos Hídricos
edá outras providências, em conformidade
com o art. 21, inciso XIX, da Constituição
Federal de 1988".

3 - Ao Senhor Deputado MARCOS ME
DRADO

Projeto de Lei n° 3.740, de 1989 - do Po
der Executivo (Mensagem n" 590/89) - que
"autoriza a Siderurgia Brasileira S.A. - SI
DERBRÀS a rer-ratificar assembléias gerais
da Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.
- USIMINAS e dá outras providências".

Sala de Comissao, 18 de abril de 1991. 
Maria Eunice Torres Vilas Bôas, Secretária.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
Distribuição n" 04/91

O Senhor Presidente da Comissão de Rela
ções Exteriores, Deputado ULYSSES GUI
MARÃES, distribuiu, nesta data, 18-4-91,
as seguintes matérias:

1. Ao Senhor Deputado MANOEL MO
REIRAa

Mensagem n" 104/91, que "submete à con
sideração do Congresso Nacional o texto do
"Tratado para o Estabelecimento de um Es
tatuto das Empresas Binacionais Brasileiro
Argentinas", concluído em Buenos Aires, em
6 de julho de 1991.

Autor: Poder Executivo
2. Ao Senhor Deputado JOSÉ TELLES

a
Mensagem n" 122/91, que "submete à con

sideração do Congresso Nacional o texto do
Protocolo Substitutivo do Artigo VI do Acor
do Cultural de 23 de setembro de 1964, cele
brado entre o Governo da República Federa
tiva do Brasil e o Governo da República do
Senegal, em Brasília, em 14 de fevereiro de
1984.

Autor: Poder Executivo.
3. Ao Senhor Deputado NEY LOPES a
Mensagem n" 137/91, que "submete à con-

sideração do Congresso Nacional, o texto do
Tratado para a Constituição de um Mercado
Comum entre a República Federativa do Bra
sil, a República Argentina, a República do
Paraguai e a República Oriental do Uruguai,
firmado em Assunção, em 26 de março de
1991. .

Autor: Poder Executivo. Sala da Comis
são18 de abril de 1991. - Andréa Maura
V. de Miranda, Secretária.

COMISSÁO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E

SERVIÇO PÚBLICO

Distribuição n° 004/91

O Presidente da Comissão de Trabalho,
de Administração e ,Serviço Público, Depu
tado AMARUY MLLER; em 17-4-91, fez
a seguinte distribuição:

Ao Senhor Deputado AUGUSTO CAR
VALHO:

1. Projeto de Lei n" 974/88 - do Senado
Federal que "determina que o Poder Execu
tivo exija das representações diplomáticas es
trangeiras o cumprimento da legislação traba
lhista".

2. Projeto de Lei n9 2.901/89 - do Senado
Federal que "dá competência ao Senado Fe
deral para aprovação prévia da escolha dos
titulares dos cargos que especifica".

3. Projeto de Lei n'" 2.998/89 - da Sra.
Rita Camata que "Intraduz alterações nos
arts. 660, 662 e 663 da Consolidação das Leis
do Trabalho".

4. Projeto de Lei n° 8.050/86 - do Senado
Federal que "dispõe sobre a participação dos
servidores nos órgãos de direção e fiscaliza
ção das entidades que menciona".

5. ProjetodeLein"S.577/86-doSenado
Federal que "resguarda direitos adquiridos
por funcionários da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal, antes da vigência das
Leis nO' 5.902 e 5.903, de 9 de julho de 1973,
quanto à percepção de adicionais por qüin
qüênios".

Ao Senhor Deputado CALDAS RODRI
GUES

1. Projeto de Lei n" 2.417189 - Da Sra.
Rita Camata que "dispõe sobre a concessão
de benefício fiscal às pesoas jurídicas, nas
condições que menciona".

2. Projeto de Lei n" 3.051189 - do Sr.
Antonio Carlos Mendes Thame que "dispõe
sobre o Estatuto das Colônias Federações e
Confederações dos Pescadores".

Ao Senhor Deputado FELIPE MENDES
1. Projeto de Lei Complementar n"

240-C/90 - do Senado Federal Substitutivo
do Senado ao Projeto de Lei Complementar
n° 240-B, de 1990, que "dispõe sobre a com
posição do Conselho Deliberativo da Supe
rintendéncia do Desenvolvimento da Ama
zônia - SUDAM".

2. Projeto de Lei Complementar n"
241-C/90 - do Senado Federal Substitutivo
do Senado ao Projeto de Lei Complementar
n" 242-B, de 1990, que "dispõe sobre a com
posição do Conselho de Administração da
Superintendência da Zona Franca de Manaus
(SUFRAMA)".

3. Projeto de Lei Complementar n'
242-C/90 - do Senado Federal Substitutivo
do Senado ao Projeto de Lei Complementar
n" 242-B, de 1990, que "dispõe sobre a com
posição do Conselho Deliberativo da Supe
rintendência do Desenvolvimento do Nor
deste - SUDENE".

Ao Senhor Deputado JAIR BOLSONA
RO
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1. Projeto de Lei n° 6.579/85 - do Poder
Executivo Mensagem n9 498/85 que "altera
dispositivos da Lei n' 5.809, de 10 de outubro
de 1972, que dispõe sobre a retribuição e
direitos do pessoal civil e militar em serviço
da União no exterior, e dá outras providên
cias".

Ao Senhor Deputado MENDES THAME
1. Projeto de Lei n' 3.325/89 - do Depu

tado Álvaro Valle que "dispõe sobre as doa
ções e presentes recebidos por servidores pú
blicos da Administração Direta e Indireta,
bem como das Fundações instituídas ou man
tidas pelo Poder Público".

2. Projeto de Lei n'8.052/86-do Senado
Federal que "toma obrigatória a publicação
anual, por parte de todos os órgãos da admi
nistração Direta e Indireta, das despesas efe
tuadas com propaganda e publicidade, discri
minado, o montante pago a cada agência ou
veículo beneficiado.

3. Projeto de Lein'8.280/86-do Senado
Federal que "modifica dispositivos da Conso
lidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n° 5.452, de I' de maio de 1943".

4. Projeto de Lei n9 8.417/86 - do Poder
Executivo Mensagem n9 714/86 que "dá nova
redação ao Capítulo IV do Título III da Con
solidação das Leis do Trabalho, que dispõe
sobre o trabalho do menor e acrescenta pará
grafos ao art. 389 da mesma Consolidação".

5. Projeto de Lei n'8.579/86-do Senado
Federal que "acrescenta parágrafo ào art.;)'
da Lei n' 6.708, de 30 de outubro de 1979".

Ao Senhor Deputado EDMAR MOREI
RA

1. Projeto de Lei n° 3.109/89 - do Poder
Executivo Mensagem n' 347/89 que "cria Su
perintendência Regional da Polícia Federal
nos Estados do Tocantins, Roraima e Ama
pá. e correspondentes cargos em comissão
e funções de confiança".

Ao Senhor Deputado PAULO ROCHA
1. Projeto de Lei no 4.903/90 - do Tribu

nal Superior do Trabalho que "altera a com
posição do Tribunal Regional do Trabalho
da 8' Região e dá outras providências".

2. Projeto de Lei n' 7.500/86 - do Senado
Federal que "concede anistia a dirigentes sin
dicais punidos com base na legislação traba
lhista".

Brasília, 17 de abril de 1991. - José Ro
berto Nasser Silva, Secretário.

Distribuição n' 5/91

O Presidente da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, Depu
tado AMAURY MLLER, em 17-4-91, fez
a seguinte distribuição:

AO SENHOR DEPUTADO MARCELO
BARBIERI

1. Projeto de Lei n' 8.327/86 - do Senado
Federal que "Dispõe sobre o amparo aos tra
balhadores rurais no caso de acidente do tra
balho".

2. Projeto de Lei n' 8.244/86 do Tribunal
.Superior do Trabalho - que "cria, na Justiça

do-Trabalho, Juntas de Conciliação e Julga
I1lento Itinerantes".

3. Projeto de Lei n9 6.664/85 do Senado
Federal - que "introduz modificações na
Consolidação das Leis do T:rabalho, na parte
que disciplina a jornada de trabalho".

4. Projeto de Lei n' 4.819/90 do Ministério
Público da União (Mensagem n' 2/90) - que
"cria cargos de Procuradores do Trabalho de
2' Categoria, cargos efetivos e em comissão
e dá outras providências, no âmbito do Minis
tério Público do Trabalho".

Brasília, 17 de abril de 1991. - José Ro
berto Nasser Silva, Secret~o.

Distribuição n' 6/91

O Presidente da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, Depu
tado AMAURY MLLER, em 18-4-91, fez
a seguinte distribuição:

AO SENHOR DEPUTÃDO
NILSON GIBSON:

Projeto de Lei n' 4.918/90 do Tribunal Su
perior do Trabalho - que "cria a 20' Região
da Justiça do Trabalho, o respectivo Tribunal
Regional e dá outras providências".

AO SENHOR DEPUTADO RICARDO'
FIUZA:

Projeto de Lei n' 4.242/89 do Senado Fede
ral - que dispõe sobre a incorporação ao
Patrimônio do Estado de Pernambuco dos
bens pertencentes ao extinto Território Fede
ral de Fernando de Noronha e dá outras pro
vidências".

Brasília, 18 de abril de 1991-José Roberto
Nasser Silva, Secretário.

Distribuição N' 7/91

O Presidente da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, Depu
tado AMAURY MLLER, em 18-4-91, fez
a seguinte distribuição:

AO SENHOR DEPUTADO TIDEI DE LI
MA:

Projeto de Lei n' 8.382/86 do Poder Execu
tivo (Mensagem n9 648/86 - que "Dispõe
sobre competência para eleger presidentes de
órgãos fiscalizadores do exercício profissio
nal".

Brasília, 18 de abril de 1991-José Roberto
Nasser Silva, Secretário.

COMISSÃO DE VIAÇÃO
E TRANSPORTES, DESENVOLVI

MENTO
URBANO E INTERIOR

Distribuição N' 1/91

EFETUADA PELO SENHOR
PRESIDENTE, DEPUTADO

CARLOS SANTANA

1) Ao Sr. Deputado PAUDERNEY
AVELINO P,LP N' 241-C/90
- Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei
Complementar N' 241-B, de 1990, que "dis-

põe sobre a composição do Conselho .de Ad
ministração da Superintendência da Zona
Franca de Manaus (Suframa)".
Autor: Poder Executivo

2) Ao Sr. Deputado ROBERTO FRAN
CA PLP N' 242-C/90
- Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei
Complementar n' 242-B, de 1990, que "dispõe
sobre a composição do Conselho Delibera
tivo da Superintendência do Desenvolvimen
to do Nordeste (Sudene)".
Autor: Poder Executivo.

3) Ao SI. Deputado CARLOS BENEVI
DES PL. N' 7.503-C/86
- Emenda do Senado ao Projeto de Lei N'
7.503-B, de 1986, que "autoriza o Departa
mento Nacional de Obras Contra as Secas
- Dnocs, autarquia vinculada ao Ministro
de Estado Extraordinário para Assuntos de
Irrigaçãe, a d6ar o imóvel que menciona, si
tuado no Município de Icó, no Estado do
Ceará".

Autor: Poder Executivo (Mens. n' 99/86)

4) Ao SI. Deputado ODACIR NUNES
PL. N' 8.323/86 .

- "Assegura aos passageiros de aeronave
ressarcimento integral dos danos decorrentes
de acidente, quando causados por culpa grave
do transportador".

Autor: Senado Federal (PLS n' 111182)

5) Ao Sr. Deputado MÁRIO MARTINS
PL. N' 8.339/86

- "Altera a redação do § 2' do art. 37
da Lei n' 5.108, de 21 de setembro de 1966
- Código Nacional de Trânsito".

Autor: Senado Federal (PLS n' 8/85)
Brasília, 17 de abril de 1991- Mariza da

Silva Mata, Secretária.

O Senhor Presidente, Deputado CARLOS
SANTANA, avocou nesta data a seguinte
proposição:

PL. N' 1.391/88
- "Dispõe sobre as empresas de transJlPr

te ferroviário de passageiros que menciona
e dá outras providências".

Autor: Poder Executivo (Mens. N' 524/88)
Brasília, 17 de abril de 1991. - Mariza

da Silva Mata, Secretária.

REDISTRIBUIÇÃO
DE PROJETOS

COMISSÃO DE CIÊNCIA
E TECNOLOGIA,

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

O Deputado ANTÓNIO BRITTO, Presi
dente da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática, fez a seguinte

Redistribuição N' 1/91

Em 17-4-9lo.
Ao Senhor Deputado NELSON PROEN

ÇA:
Mensagem N' 227/90 - do Poder Executivo

que "Submete à apreciação do Congresso Na-
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cional os atos que outorgam permissão, o pri
meiro, à Difusora Stéreo Cândido Mota Lt
da., e o segundo à RádiQ a Voz do Vale
Paranapanema Ltda., ambas para explorar,
pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na Cidade de Cân
dido Mota, Estado de São Paulo".

22-8-90 - Aprovação unânime do parecer
favorável do Relator, Deputado Arolde de
Oliveira, à Difusora Stéreo Cândido Mota
Ltda., nos termos do PDL.

Brasília, 19 de abril de 1991. - Maria Ivo
ne do Espírito Santo, Secretária.

ATIVIDADES DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMÍLIA

Resumo das Conclusões da Reunião
de 17 de Abril de 1991

1) Projeto de Lei.W 1.155, de 1988 - que
"Altera os dispositivos da Seção 111, Capítulo
11, da Consolidação das Leis do Trabalho,
que trata dos Órgãos de Segurança e de Medi
cina do Trabalho nas Empresas, e dá outras
providêm::ias".
Autor: Deputado PAULO PAIM.
Relator: Deputado EDUARDO MATIAS.

Parecer: Favorável, com adoção da emen
da da Comissão de Trabalho, de Adminis
tração e Serviço Público.

Rejeitado o parecer. Aprovado o projeto ori
ginaI com votos contrários dos Senhores De
putados: Fátima Pelaes, Ivânio Guerra, José
Egydio, Rivaldo Medeiros, Delcino Tavares,
Euler Ribeiro, Said Ferreira, Clóvis Assis,
Paulo Portugal, Célia Mendes, Geraldo
Alckmin Filho, José Linhares e Eduardo Ma
tias. Foi designado relator do vencedor o De
putado Nilton Baiano.

2) Emenda Oferecida em Plenário ao Pro
jeto de Lei N'1.213-A, de 1988 - que"Acres
centa parágrafo ao art. 197 da Consolidação
das Leis do Trabalho".
Autor: Deputado JAIRO CARNEIRO.
Relator: Deputado JOSÉ EGYDIO.
Parecer: Contrário.
Aprovado o parecer, rejeitado a emenda com
voto contrário do Deputado JAMIL HAD
DAD.
Vai à CCP.

3) Requerimento do Deputado SÉRGIO
AROUCA, solicitando a realização de reu
nião de audiência pública, com a presença
dos Senhores: Dr. ALBERTO DI SABBA
TO, ex-Diretor de Sistemasde Previdência
da Dataprev e RICARDO DE OLIVEIRA,
ex-Diretor de Operações e Tecnologia da Da
taprev, para prestarem esclarecimentos sobre
a atual crise na Previdência Social.
Aprovado unanimemente. Marcada para o
dia 25-4-91.

4) Alteração, a pedido dos próprios minis
tros, das datas do comparecimento à comis
são:

Ministro da Saúde, DI. ALCENI GUERRA
Data do Comparecimento: 8-5-91
Ministra da Ação Social, D~MARGARIDA
MARIA MAIA PROCÓPIO
Data do Comparecimento: 16-5-91 - Maria
Inês de Dessa Lins, Secretária.

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Distribuição N' 2{91

Acrescentar:
Ao Senhor Deputado OSÓRIO ADRIA

NO Mensagem n'101f91
- "Submete à aprovação do Congresso

Nacional o nome do Dr. Oscar Dias Corrêa
Júnior, para integrar, como membro efetivo,
a Comissão Diretora do Programa Nacional
de Desestatização".

Autor: Poder Executivo

Distribuição N' 3/91

Onde se lê:
Ao Senhor Deputado RENATO JOHNS

SON
2. Proposta de Fiscalização e Controle n'

1/91
Leia-se:
Ao Senhor Deputado RENATO JOHNS

SON
2. Proposta de Fiscalização e Controle n'

1190
Sala da Comissão, 22 de abril de 1991. 

Ronaldo Alves da Silva, Secretário.
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MESA

Presidente:
IBSEN PINHEIRO (PMDB)

19 Vice-Presidente:
GENÉSIO BERNARDINO (PMDB)

29 Vice-Presidente:
WALDIR PIRES (PDT)

19 Secretário:
INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL)

29 Secretário:
ETEVALDO NOGUEIRA (PFL)

39 Secretário:
CUNHA BUENO (PDS)

49 Secretário
MAX ROSENMANN (PRN)

Suplentes:

JAIRO AZI (PDC)

ROBSON TUMA (PL)

JABES RABELO (PTB)

IRMA PASSONI (PT)

.-------------UDERANÇAS----------------+
BLOCO PARLAMENTAR

PFLIPRNIPSCIPMN/PST

.PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

-PMDB-

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL

-PDS-

PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA

-PDT-

José Luiz Maia
Roberto Campos

ÁngelaAmin

Liberato Caboclo
Mendonça Neto
Sérgio Gaudenzi

Vital do Rego

Líder

VICTOR FACCIONI

Vice-Líderes

Líder

VIVALDO BARBOSA

Vice-Líderes

Carrion Júnior
Beth Azize
Carlos Lupi
Edson Silva
Haroldo Sabóia

Gerson Peres
Amaral Neto
Marcelino Romano Machado

João Teixeira
José Carlos Aleluia

José Santana de Vasconcelos
Luís Eduardo Magalhães

Maluly Neto
Maurici Mariano

MaviaeI Cavalcanti
Messias Góis

Ney Lopes
Osório Adriano

Paes Landim
Paulo Octávio

Ricardo Murad

Líder

RICARDO FIÚZA

Vice-Líderes

Arnaldo Faria de Sá
Antônio dos Santos
Átila Lins
Basílio Vilani
Ciro Nogueira
Cleto Falcão
Eraldo Trindadp
Euclides Mello
Evaldo Gonçalves
Francisco DometJes
Gilson Machado
Ivan Buriti
Jesus Tajra

Líder

GENEBALDO CORREIA

Vice·Líderes

Paulinho Cícero de Vasconcelos
Artur da Távola

Rubens Bueno
João Faustino

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA

-PSDB-
Líder

JOSÉ SERRA

Vice·Líderes

Jutahy Júnior
Sérgio Machado
Antônio Carlos Mendes Thame
Paulo Hartung

Henrique Eduardo Alves
Germano Rigotto

Luiz Carlos Santos
Hermínio Calvinho

Gonzaga Motta
Dejandir Dalpasquale

Fernando Bezerra Coelho
Lázaro Barbosa

Délio Braz
Cid Carvalho

Marcelo Barbieri
Ubiratan Aguiar
Felipe Neri
João Rosa
João Almeida
Maurílio Ferreira Lima
Luiz Roberto Ponte
Euler Ribeiro
Rita Camata
João Maia



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

-PTB-

PARTIDÓ 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 Moreira
Mário Chermont

Júlio Cabral
Edson Fidélis
João Mendes

PARTIDO SOCIAL BRASILEIRO

-PSB-
Líder

JOSÉ CARLOS SABÓIA

Vice-Líderes

PARTIDO COMUNISTA
DO BRASIL

-PCDOB-

PARTIDO DOS TRABALHADORES

-PT-
Líder

JOSÉ GENOÍNO

Vice-Líderes

Célio de Castro
Sérgio Guerra

Maria Luiza Fontenelle

PARTIDO DEMOCRÁTICO CRISTÃO

-PDC-
Líder

EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS

Vice-Líderes

Aloizio Mercadante
Eduardo Jorge
Hélio Bicudo
Pedro Tonelli

José Maria Eymael
Paulo Mandarino

Sandra Starling
Nilmário Miranda

Paulo Paim

Eduardo Braga

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 lha Paulo Silva
Magalhães Teixeira Roberto Freire (PCB)

PL

Jarvis Gaidzinski Wellington Fagundes PTB

PSB
José Elias Paulo Heslander
Luiz Moreira Valdenor 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

Secretáfio: José Maria de Andrade Córdoba Ribeiro Tavares
Ramal: 69781697916981 PSB

Ariosto Holanda

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, PCdoB

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA Edivaldo Motta (PMDB)

PTR
Presidente: Dep. Antonio Britto (PMDB-RS) Hélio Rosas (PMDB)
lç Vice-Presidente: Dep. Aloísio Vasconcelos (PMDB-MG)
20 Vice-Presidente: Dep. Leomar Quintanilha (PDC-TO) Suplentes
3" Vice-Presidente: Dep. Koyu lha (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 PMDB
Fausto 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 Maurílio 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 Siqueir!l Campos Samir Tannús
PSD"B

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 MeIlão Neto Robson Tuma

PSB

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
Luiz Piauhylino

PCdoB
.E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

Haroldo Lima

PTR
Presidente: Dep. João Natal (PMDB - GO) Benedito Domingos10 Vice-Presidente: Dep. Roberto Magalhães (BLOCO - PFL

.-PE) PRS
20Vice-Presidente: Dep. Jurandyr Paixão (PMDB - SP)

Wanda Reis (PMDB)30 Vice-Presidente: Dep. Edevaldo Alves da Silva (PDS -
SP

Titulares Suplentes

BLOCO
BLOCO

Antonio dos Santos Nelson Morro Arolde de Oliveira José Falcão
Átila Lins Paes Ladim Evaldo Gonçalves Maluly Netto
Benedito de Fil!ueiredo 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 NeifJabur
BlocoAry Kara José Ubiratam Aguiar

Carlos Benevides Ulysses Guimarães
Felipe Neri Valter Pereira Átila Lira João Teixeira
Ivo Mainardi 3 vagas Augusto Farias José Mendonça Bezerra
Luiz Tadeu Leite Everaldo de Oliveira Luciano Pizzatto

PDT Ivan Burity NanSouza

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 Regina Gordilho
José Luiz Maia

• PSDB
PDS

Aécio Neves (PSDB) João Tota
Fábio Feldmann Marcelino Romano Machado (PDS) Amaral Netto
João Faustino Moroni Torgan PSDB
Magalhães Teixeira

PTB Elias Murad Fábio Feldmann

Cardoso Alves Mário Chermont PTB
Edison Fidelis Roberto Jefferson Aldir Cabral Marilu Guimarães

PT PT

Agostinho Valente Pedro Tonelli José Cicote Valdir Ganzer
José Genoíno Sandra Starlíng PDC

PDC Francisco Silva

Francisco Coelho Paulo Mourão PL

PL Wellington 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 Takimoto 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)
Etevalda Grassi de Menezes

l'-Vice-Presidente: Dep. Marilu Guimarães (PTB-MS) PDT
29 Vice-Presidente: Dep. Luciano Pizzatto (Bloco PRN-PR) Beth Azize Wilson Müller
.3"-Vice-Presidente: Dep. Valdir Ganzer (PT-PA) Raquel Cândido



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 Marquezelli

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
Ángelo 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 Pedro Abrão

INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Fernando Bezerra Coelho 2 vagas

PDT

Presidente: Dep. Reinhold Stephanes (Bloco PFL - PR) Eduardo Mascarenhas 2 vagas

1· 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 - SC) Aécio de Borba Fábio Meirelles

Angela Almin
Titulares PSDB

José Serra Saulo Coelho

Bloco
Paulo Hartung

Ézio Ferreira
PTB

Reinhold Stephanes
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 Bernardo Paulo Rocha
PMDB Paulo Delgado

Alberto Goldman Lúcia Vânia PDC
Gonzaga Mota Luis Roberto Ponte

Jonival Lucas Paulo MandarinõIsrael Pinheiro (PRS) Luiz Viana Neto
José Geraldo Romero Filho PL
Jorge Tadeu Mudalen Jones Santos Neves

PDT PSB
César Maia Mendonça Neto Ariosto HolandaMarino Clinger Miro Teixeira

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)
19 Vice-Presidente: Dep. Ângela Amin (PDS - SC)
2· Vice-Presidente: Dep. Sólon Borges dos Reis (PTB - SP)
3· Vice-Presidc;:nte: Dep. Virmondes Cruvinel (PMDB-GO)

Titulares

Bloco

Arnaldo Faria de Sá Paulo Octávio
Eraldo Tinoco Ricardo Murad
Eudydes 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 Márcia Cibilis Viana
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 Odelmo Leão,
Cleonãncio 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: 6903/6905/7010/7013

COMISSÃO DE FINANÇAS
ETRffiUTAÇÃO

Presidente: Dep. Benito Gama (Bloco PFL - BA)
19 Vice-Presidente: Dep. José Belato'(PMDB - MG)
2. Vice-Presidente: Dep. Fernando Freire (Bloco PFL - RN)
3. 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)

PT 1· 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 Cãndido
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

PDS 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 Osório Santa Cruz BLOCO
PL AIacid Nunes OttoCunha

João Mellão Neto Gilson Machado Salatiel Carvalho

PSB José Carlos Aleluia Vicente Fialho

1 vaga 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

1 vaga Anníbal Teixeira (PTB)

PSD

Werner Wanderer (Bloco)

SEM PARTIDO Suplentes
1 vaga

BLOCO
Secretária: Maria Eunice Torres Vilas Bôas

Átila Lins Paes Landim
Ramal: 6944/6946

Eraldo Tinoco Paulo Octávio
Fausto Rocha Roseana Sarney
Luis Eduardo TonyGel

COMISSÃO DE RELAÇÕES PMDB
EXTERIORES Antônio Faleiros Maurílio Ferreira Lima

Lázaro Barbosa Murilo Rezende
Presidente: Dep. Ulysses Guimarães (PMDB - SP) Leopoldo Bessone Ronivon Santiago
1" Vice-Presidente: Dep. Neif Jabur (PMDB - MG) Luiz Henrique
2· Vice-Presidente: Dep. Diogo Nomura (PL - SP) PDT
3· 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
Felipe Neri NeifJabur PT
Geddel Vieira Lima Nestor Duarte
Genebaldo Correia Ulysses Guimarães Irma Passoni Tilden Santiago
Manoel Moreira PDC

PDT Álvaro Valle (PL)
Edésio Frias SérgioCury PL
Haroldo Sabóia

PDS
Nelson Bornier

Djenal Gonçalves
PSB

José Teles
João de Deus Antunes Uldurico Pinto



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
Vit6rio Malta

PMDB

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMÍLIA

Presidente: Dep. Roberto Jefferson (PTB - RJ)
19 Vice-Presidente: Dep. José Linhares (PSDB - CE)
2" 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 (PDTIRJ)
2" Vice-Presidente: Dep. Jabes Ribeiro (PSDB/BA)
39 Vice-Presidente;"Dep: Zaire Rezende (PMDB/MG)

Mário de Oliveira
Osvaldo Coelho

Ricardo Fiúza
Zé Gomes da Rocha'

Munhoz da Rocha (PSDB)

PL

Matheus Iensen

PT

Paulo Paim.

Osmânio Pereira

PSB

PTB

PDC

BLOCO

Benedita da Silva

Diogo Nomura

Elias Murad
Jorge Uequed

Fábio Raunheitti
João Mendes

Jair Bolsonaro

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)
J6rio de Barros Zila Bezerra

PDT

Cl6vis Assis Paulo Portugal
Liberato Caboclo

PDS

Célia Mendes 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



PMDB PT

Augusto Carvalho (PCB) Zaire Rezende Edésio Passos José Fortunati
Marcelo Barbieri 3 vagas Ernesto Gradetia
Tidei de Lima

PDC
PDT Jairo Azi Osvaldo Reis

Amaury Müller Carlos Alberto Campista
Beraldo Boaventura

PL
PDS Robson Tuma

Aldo Rebelo (PC do B) 1 vaga
PSBFelipê Mendes

PSDB
Jamil Haddad

Antônio Carlos Mendes Thame Mauro Sampaio
Jabes Ribeiro Secretário: José Roberto Nasser Silva

PTB Ramal; 6986/6987/6990/7004/7007

Maria Laura (PT) Mendes Botelho

PT

Chico Vigilante Paulo Rocha COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES,
Paulo Paim DESENVOLVIMENTO URBANO

PDC E INTERIOR

Jairo Bolsonaro Jonival Lucas
Presidente: Dep. Carlos Santana (PT/RJ)

PL
19 Vice-Presidente: Dep. Nilmário Miranda (PT/MG)
2' Vice-Presidente: Dep. José Reinaldo (BLOCO-PFLlMA)

Ricardo Izar 3' Vice-Presidente: Dep. Lúcia Braga (PDT/PB)

PSB
Titulares

Célio de Castro

Suplentes
BLOCO

Alacid Nunes José Carlos Vasconcellos

BLOCO Antônio Barbará José Múcio
César Bandeira José Reinaldo

Antônio dos Santos Ivânio Guerra Christovam Chiaradia Lael Varella
Benito Gama José Burnett Efraim Moraes Pedro Irujo
Efraim Morais Pedro Valadares Gustavo-Krause Romel Anísio
Freire Júnior Sérgio Barcellos Jairo Carneiro

PMDB
PMDB Aloízio Santos Mário Martins

Hermínio Calvinho Roberto Freire (PCB) Carlos Benevides Mauro Miranda
Nilson Gibson Wilson Campos Carlos Scarpelini Murilo Rezende
Renato Vianna 2 vagas José Maranhão Nicias Ribeiro

Laire Rosado Sérgio Naya

PDT
Leopoldo Bessone

Carlos Lupi Haroldo Sab6ia PDT

1 vaga DércioKnop Lúcia Braga

PDS
Hagahús Araújo (PMDB) Valdomiro Lima
Junot Abi-Ramia

Ibrahim Abi-Ackel José Lourenço
Jandira Feghali PDS

PSDB
Fernando Carrion José Diogo
João Rodolfo Telmo {<irst

Jayme Santana Tuga Angerami
Sigmaringa Seixas PSDB

PTB João Baptista Motta Munhoz da Rocha
Carlos Santana (PT) 1 Vaga Luiz Pontes Saulo Coelho



COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

Presidente: Dep. Maurício Campos (PL - MG).
19 Vice-Presidente: Dep. 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 Almeida
Flávio Coimbra Simão Sessim (Bloco)

PT

Carlos Santana Nilmário Miranda
Ernesto Gradella Osvaldo Reis (PDC)

PDC

JairoAzi Osório Santa Cruz

PL

Pauderney Avelino (PDC) Valdemar Costa

PSB

Roberto França

PTR

Carlos Camurça

Suplentes
BLOCO

PDC

Avenir Rosa

PL

Eduardo Braga (PDC)

PSB

Maria LuÍza Fontenele

PTR

Benedito Domingos

Secretária: Mariza da Silva Mata

Ramal: 6973 a 6976

Sérgio Brito

Ribeiro Tavares

PDS

PSDB

PDT

PT

Titulares

BLOCO

Alacid Nunes Paes Landim
Edmar Moreira Paulo Octávio
Mário de Oliveira Roberto Magalhães
Orlando Bezerra Vitória Malta

PMDB

Antônio de Jesus João Fagundes
Cid Carvalho Manoel Moreira
Etevalda Grassi de Menezes Marcelo Barbieri
Hélio Rosas

PDT
Paulo Ramos 1 vaga
Wilson Müller

PDS

Carlos Virgílio João de Deus Antunes
Heitor Franco

PSDB

Mauro Borges (PDC) Rose de Freitas
Moroni Torgan

PTB

Aldir Cabral Francisco Rodrigues

PT

Hélio Bicudo José Dirceu

PDC

Jair Bolsonaro

Laerte Bastos
Marino' Clinger

Maria Valadão
Oscar Travassos

Pinheiro Landim
Prisco Viana

Roberto Valadão
Sebastião Ferreira

1 vaga

José Santana de Vasconcellos
Marcos Medrado
Murilo Pinheiro

NanSouza
Ronaldo Caiado (Sem Partido)

Vadão Gomes

JoséCicote

Luci Choinacki

Mendes Botelho
Wilmar Peres (Bloco)

Paulino Cícero de Vasconcelos
Vittório Medioli

PTB

PMDB

Edésio Frias
Edson Silva
Giovanni Queiroz

Eliel Rodrigues
José Ulisses de Oliveira (PRS)
Henrique Eduardo Alves
Jório de Barros
Marcos Lima
Mauri Sérgio

Aracely de Paula
Caldas Rodrigues
Camilo Machado
Elísio Curvo
Humberto Souto
Ivan Burity
Jorge khoury

Eduardo Jorge
Eduardo Matias (PDC)

Celso Bernardi
Fetter Júnior

Augustinho Freitas
Carlos Kayath

Koryu Iha
Oswaldo Stecca



PL

Maurício Campbs

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
Fábio MeirelIes

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

Ariosto Holanda

Secretária: Marci Bernardes Ferreira

Ramal: 69981700117002

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

Geddel Vieira - BA
Odacir Klein - RS

PDT

Beraldo Boaventura - BA

PDS

Fernando Carrion - RS

PSDB

João Faustino - RN

PTB

Nelson Marquezelli' - SP

PT

Paulo Bernardo - PR

PDC

Leomar Quintanilha - TO

PL

Wellinton 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 - 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
Ivânio Guerra - PR

PMDB

Laprovita Vieira-RJ
Elias Murad - MG (PSDB - MG)

PDT

WilsoM Müller - RS

PSDB

Moroni Torgan - CE

PDS

Tereza Jucá - RR

PTB

Aldir Cabral - RJ

PT

Agostinho Valente - MG

PDC

Paudemey Avelino - AM

PL

Robson Tuma -'SP

Rivaldo Medeiros - PB

Valter Pereira - MS

Reuniões-
Local - Anexo lI, Plenários 13 ou 17
Secretário: Francisco Lopes - Telefones: 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: Paudemey 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

Otto Cunha - 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 11
Secretário: Lázaro Pedro Silvério - Ramal: 7056

COMISSÃO PARLAMENTAR DESTINADA
A OFERECER A MESA ESTUDOS

E SUGESTÕES OBJETIVANDO AO
APERFEIÇOAMENTO DOS TRABALHOS
ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS

DA CÂMARA. (Ato da Mesa n~ 2/90)

Supervisor: Deputado Inocêncio Oliveira -1" Secretário
Coordenador: Deputado Miro Teixeira
Relator: Deputado Nelson Jobim
Sub-relatores: Deputado Adylson Motta

Deputado Tony Gel

BLOCO

PT

Deputado Paulo Delgaqo

PDC

Deputado Paudemey Avelino

PL

Deputado João Mellão Neto

PSB

(Art. 2", § 1\', do Ato da Mesa n" 2. de 1991)

Deputado Luiz Piauhylino

COMISSÃO MISTA INCUMBIDA
DE REVER AS DOAÇÕES,
VENDAS E CONCESSÕES

DE TERRAS PÚBLICAS

(Art. 51 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias)

Titulares

Deputado Miro Teixeira
Deputado Regina Gordilho

Eraldo Tinoco - PFLlBA
Messias Goís - PFLlSE
José Bumett - PRN/MA

Deputado Nelson Jobim
Deputado Antônio Britto

Roberto Magalhães - PFLlPE
Sandra Cavalcanti - PFLlRJ

Tony Gel-PRN/PE

PMDB

Deputado Luiz Henrique
Deputado Luís Carlos Santos

PDT

Senadores

Flaviano Melo
Antonio Mariz
Onofre Quinan
Júlio Campos
Odacir Soares
João Rocha
Chagas Rodrigues
Albano Franco
Louremberg Nunes Rocha
Darcy Ribeiro
Epitácio Cafeteira

Deputados

Jonas Pinheiro
Gilson Machado
Edmar Moreira

Carlos Scarpelini
Hermínio Calvinho
Edmundo Galdino

OscarTravassos
Francisco Rodrigues

Amaury Müller
Valdir Ganzer

Pauderney Avelino

PDS

Deputado Adylson Motta
Deputado Bonifácio de Andrada

PSDB

Deputado Magalhães Teixeira Deputado Rubens Bueno

PTB

Suplentes

Alfredo Campos
Meira Filho
José Richa
José Eduardo
.Júnia Marise

Amo Magarinos
Derval de Paiva

Paulo Silva
Ibrahim Abi-AckeI

Carlos Cardinal

• Deputado Carlos Kayath Deputado Rodrigues Palma Prazo: 5-10-91



COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA
DE INQUÉRITO DESTINADA

A INVESTIGAR IRREGULARIDADES
NA PREVIDÊNCIA SOCIAL

(Requerimento n° 446/91-CN)

Composição

Beni Veras
Jonas Pinheiro
Nelson Wedekin
Ney Maranhão
Amazonino Mendes
Esperidião Amin
Eduardo Suplicy

Suplentes

Cardoso Alves
Eduardo Jorge
Francisco Silva
Célio de Castro
Jandira Feghali

Eurides Brito

Presidente: S<:!1ador Amazonino Mendes
Vice-Presidente: Dt<putado Sérgio Gaudenzi
Relator: Deputado Maurílio Ferreira Lima

Senadores

Senadores

Ruy Bacelar
Cid Sabóia de Carvalho
Divaldo Suruagy
Nabor Júnior
Élcio Álvares
Odacir Soares
Carlos Patrocínio
Almir Gabriel

Titulares

Deputados

Deputados

José Egydio
Arnaldo Faria de Sá

Luiz Carlos Hauly
Maurílio Ferreira Lima

Sérgio Gaudenzi
Reinhold Stephanes

Osvaldo Melo
Jackson Pereira

Senadores

Alfredo Campos
CesarDias
AmirLando
Hydekel Freitas
Dario Pereira
Meira Filho
Teotónio Vilela Filho
Wilson Martins
Valmir Campelo
Lavoisier Maia
Júnia Marise
Ivanio Guerra
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
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I

MACHADO DE ASSIS EAPOLITlCA
Livro de crônicas de Machado de Assis sobre o Senado do Império.

Apresentação do Senador NELSON CARNEIRO, Presidente do Congresso Nacional; dos escritores
Austregésilo de Athayde, Afonso Arinos, Afrânio Coutinho, Carlos Castelo Branco, Luiz Viana Filho,
José Sarney, Josué Montello, Marcós Vinicius Vilaça, Raymundo Faoro.

"Política, como eu e o meu leitor entendemos, não há. E devia agora exigir-se
do melro o alcance do olhar da águia e (, rasgado de um vôo? Além de ilógico seria.
crueldade."

(DRJ, 1-11-1861)

. do Sesquicentenário
Ed

o nn comemorattva A o

lÇ..... M hado de SSlS.
de Nascimento de ac(DRJ,10-12-1861)

"Cada Ministro gosta de deixar entrl'" outros trabalhos um que especifique o seu
nome no catálogo dos administra.dOl·e~:

(A Semana. 27-11-1892)

(DRJ,1O-11-1861)

"Em que tempo estamos? Que País é este?"

(DRJ, 12-6-1864)

Edição Limitada
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Maiores infort1'WÇões pelos telefones (061) 311-3738, e 224-5615,,00 Coordenação de Atendimento
ao Usuário - Supervisão de Assinaturas e Distribuição de Publicações.

"Deve-se supor que é esse o escolhido do
Partido do Governo, que é.sempre o legítimo."

"Se eu na galeria não 'posso dar um berro,. . .

onde é que hei de dar? Na rua, feito maluco?"
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