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OFÍCIOS

N~ 180/91 - Do Senhor Senador Mauro Benevides,
Presidente do Senado Federal, comunicando que promul
gou a lei que "dispõe sobre a complementação de aposen
tadoria de ferroviários e dá outras providências".

N~ 179/91- Do Senhor Senador Meira Filho, Primeiro
Secretário, em exercício, comunicando que o Congresso
rejeitou o veto total aposto ao PL n~ 82190.

N~ 197/91-Do Senhor Deputado Genebaldo Correia,
Líder do PMDB, indicando os nomes para comporem a
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos é Fisca
lização.

N9 142/91 - do Senhor Deputado Vivaldo Barbosa,
Líder do PDT, indicando os nomes para comporem a Co
missão Mista de Orçamento.

N~ 176/91 - Do Senhor Deputado Victor Faccioni,
Líder do PDS, indicando a Deputada Célia Mendes para
vice-líder do partido.

N9 147/91 - Do Senhor Deputado Eduardo Siqueira
Campos, Líder do PDC, indicando o Deputado Pauderney
Avelino para vice-líder, em substituição ao Deputado
Eduardo Braga.

N9 153/91 - Do Senhor Deputado Eduardo Siqueira
Campos, Líder do PDC, indicando os deputados do partido
para comporem a Comissão Mista de Orçamento.

N~ 74/?1 - Do Senhor Deputado Fábio Feldmann,
Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, solicitando audiência do PL n9
·1.930/89.

N9 77191 - Do Senhor Deputado Fábio Feldmann,
Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, comu
nicando que receberá em audiência pública, o Ministro
de Estado da Saúde.

N° 28/91 - Do Senhor Deputado Aécio de Borba,
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
comunicando a aprovação do PL n~ 4.771-B/90.

N9 29191 - Do Senhor Deputado Aécio de Borba,
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
comunicando a aprovação do PL n~ 4.784-BI90.

MENSAGENS

Mensagem n9234, de 1991 (Do Poder Executivo) 
Comunica o Senhor Presidente da República sua ausência
do País, durante o período de 3 a 6 de junho de 1991
para realizar visita de trabalho ao Reino da Suécia, aten
dendo a convite do Governo daquele país.

Mensagem n9236, de 1991 (Do Poder Executivo) 
Comunica o Senhor Presidente da República sua ausência
do País, durante o período de 6 a 7 de junho de 1991
para realizar vi~ita de trabalho ao Reino da Noruega, aten
dendo a convite formulado pela Primeira-Ministra Gro
Harlem Brundtland.

PROJETO A IMPRIMIR

Projeto de Lei n9 2.762-A, de 1989 (Do SI. Fausto
Rocha) - Institui o Dia da Liberdade de Expressão; tendo
pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa; e, da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Iriformática, pela rejeição, contra o voto em sepa
rado do Sr. Hélio Costa.

PROJETOS APRESENTADOS

Projeto de Resolução n~ 28, de 1991 (Do SI. Nelson
Jobim) - Altera o artigo 137 do Regimento Interno da
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Câmara dos Deputados. estabelecendo critérios para a cria
ção de uma comissão de triagem de proposições.

Projeto de Resolução n" 29, de 1991 (Da Mesa) 
Estabelece o número de cargos da estrutura organizacional
da Câmara dos Deputados e dá outras providências.

Projeto de Lei n° 845, de 1991 (Do Sr. Mendonça
Neto) - Introduz modificações na Lei n° 4.117, de 27
de agosto de 1962, que "institui o Código Brasileiro de
Telecomunicações".

Projeto de Lei n9 890, de 1991 (Do Sr. Jabes Rabelo)
- Isenta do Imposto de Importação equipamentos, mate
riais e componentes desportivos e dá outras providências.

Projeto de Lei n9 910, de 1991 (Do Poder Executivo)
- Mensagem n9 209/91 - Dispõe sobre as regras de rea
juste dos vencimentos, soldos, proventos e pensões, e de
mais retribuições, de servidores públicos civis e militares
federais, e dá outras providências.

Projeto de Lei n9 914, de 1991 (Do Sr. Renato Vianna)
- Altera os artigos 513, 737 e 738 do Código de Processo
Civil.

Projeto de Lei n9 918, de 1991 (Do Sr. Carlos Lupi)
- Dispõe sobre benefícios fiscais, na área do Imposto
de Renda, concedidos a contribuintes por doações a insti
tuições de preservação do meio ambiente.

Projeto de Lei n9 919, de 1991 (Do Sr. Osvaldo Melo)
- Altera a Lei n9 8.059, de 4 de julho de 1990, que "dispõe
sobre a pensão especial devida aos ex-combatentes da Se
gunda Guerra Mundial e a seus dependentes" .

Projeto de Lei n9 929, de 1991 (Do Sr. José Augusto
Curvo) - Dispõe sobre obrigações e limitações dos planos
de assistência médico-hospitalar privados.

Projeto de Lei n9 931, de 1991 (Do Sr. Nelson Bomier)
_ Estabelece critérios para a fixação' .de preços máximos
de venda dos produtos primários e dá outras providênc~as.

Projeto de Lei n9 932, de 1991 (Do Sr. Costa Ferretra)
- Cria a Justiça de Paz remunerada, disciplinando sua
competência, na forma do inciso II do art. 98 da Consti
tuição Federal.

Projeto de Lei n9 934, de 1991 (Do Sr. Gilvan Borges)
- Dispõe sobre acidentes do trabalho.

Projeto de Lei n9 939, de 1991 (Do Sr. Aloizio Merca
dante) - Institui a função de ombudsman, no âmbito da
administração pública, e dá outras providências.

P.rojeto de Lei n9 943, de 1991 (Do Sr. Jair Bolsonaro)
- Regula a aplicação do art. 230, § 29 , da Constituição
Federal, para os ex-combatentes e dá outras providências.

Projeto de Lei n9 944, de 1991 (Do Sr. Ivo Mainardi)
- Considera penosa e perigosa, para efeito de concessão
de aposentadoria especial aos 25 (vinte e cinco) anos de
serviço, a atividad~ profissional do motorista de táxi.

Projeto de Lei n9 945, de 1991 (Do Sr. Jurandyr Pai
xã~) - Dispensa pacto antenupcial nos casos que indica.

Projeto deLei n9 947, de 1991 (Do Sr. Rubens Bueno)
- Isenta as prefeituras municipais do recolhimento da con
tribuição patronal ao INSS.

Projeto de Lei n9 971, de 1991 (Do Sr. Said Ferreira)
- Regulamenta a atualização e aperfeiçoamento da área
de saúde e determina outras providências.

Projeto de Lei n9 975, de 1991 (Do Sr. Nilson Gibson)
- Assegura a percepção de um salário mínimo aos deficien
tes físicos e mentais nas condições que especifica.

Projeto de Lei n9 986, de 1991 (Do Sr. Nelson Bomier)
- Cria incentivo fiscal para as despesas realizadas pelas
empresas em programas de assistência farmacêutica aos
trabalhadores.

Projeto de Lei n9 992, de 1991 (Do Sr. José Felinto)
- Considera como acidente de trabalho as contusões e
suas seqüelas, decorrentes de atividades ou competições
esportivas amadoras, nos casos que menciona.

ERRATAS

Republica-se em virtude de novo despacho do Sr. Pre
sidente, as seguintes proposições:

1-Projeto de Lei n9 2.086, de 1989 (Do Sr. Paulo
Mourão)

Novo despacho: 23-5-91: Às Comissões de Constitui
ção e Justiça e de Redação (ADM); de Finanças e Tribu
tação (ADM); e de Educação, Cultura e Desporto.

2-Projeto de Lei n9 2.087, de 1989 (Do Sr. Paulo
Mourão)

Novo despacho: 23-5-91: Às Comissões de Constitui
ção e Justiça e de Redação (ADM); de Finanças e Tribu
tação (ADM); e de Educação, Cultura e Desporto.

3 - Projeto de Lei n9 2.968, de 1989 (Do Sr. Paulo
Mourão)
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Novo despacho: 23-5-91: Apense-se ao Projeto de Lei
n9 514, de 1991.

4 - Projeto de Lei n9 4.961, de 1990 (Do SI. Paulo
Mourão)

Novo despacho: 23-5-91: Apense-se ao Projeto de Lei
n9 4.496, de 1989.

5 - Projeto de Lei n9 5.069, de 1990 (Do SI. José
Moura)

Novo despacho: 23-5-91: Apense-se ao Projeto de Lei
n9 3.634, de 1989.

6 - Projeto de Lei n9 49, de 1991 (Do Sr. Geraldo
Alckmin Filho)

Novo despacho: 23-5-91: Às Comissões de Constitui
ção e Justiça e de Redação (ADM); e de Seguridade Social
e Família - art. 24, 11.

7 - Projeto de Lei n9 237, de 1991 (Do Sr. Max Rosen
mann)

Novo despacho: 23-5-91: Às Comissões de Constitui
ção e Justiça e de Redação (ADM); e de Seguridade Social
e Família - art. 24, 11.

VI - Pequeno Expediente
ARNO MAGARINOS - Necessidade de cumpri

mento do dispositivo constitucional relativo aos benefícios
previdenciários.

IRMA PASSONI (Pela ordem) - Reclamação contra
ilegibilidade de trabalhos impressos pela gráfica do Senado
Federal. Instalação no Senado Federal de CPI para Avalia
ção do Desenvolvimento Científico e Tecnológico do País.

PRESIDENTE (Valdir Pires) - Resposta à Deputada
Irma Passoni.

PEDRO PAVÃO - Denúncia da existência de oligo
pólio do gás de cozinha no País.

FRANCISCO RODRIGUES - Louvor à atuação da
Assembléia Legislativa do Estado de Roraima na questão
de fronteira com a Venezuela.

CHICO VIGILANTE (Pela ordem) - Solicitação à
Mesa de providências contra atos de violência praticados
pela Polícia Militar do Estado da Bahia contra o Líder
do PC -do B na Casa, Deputado Haroldo Lima.

PRESIDENTE (Waldir Pires) - Resposta ao Depu
tado Chico Vigilante.

ROMEL ANÍZIO - Implantação do porto de São
Simão no rio Paranaíba, divisa dos Estados de Minas Gerais
e Goiás. Necessidade de ação do Governo do Estado de
Minas Gerais no sentido da exploração do porto.

ERALDO TRINDADE - Considerações sobre o
Projeto de Reconstrução Nacion~.

FLÁVIO DERZI - Anúncio de apresentação, pelo
orador e de projeto de lei relativo à alteração da legislãção
sobre quitação do contrato com o Sistema Financeiro da
Habitação.

ERALDO TINOCO - Lançamento do projeto "Mi
nha Gente" pelo Presidente Fernando Collor.

JOSÉ THOMAZ NONÓ - Postura dos partidos d~
oposição do Estado de Alagoas em relação ao Presidente
Fernando Collor.

ALDIR CABRAL - Lançamento, pelo Presidente
• Fernando Collor, da segunda etapa do projeto "Minha 
Gente"~

LOURIVAL FREITAS - Necessidade de adoção de
medidas de combate ao cólera" na região Norte, particu
larmente no Estado do Amapá.

ADYLSON MOTTA - Realização de jogos olím
picos no Brasil.

MORONI TORGAN (Pela ordem) - Denúncia sobre
ameaça por parte do narcotráfico contra a vida de deputada
federal.

LUIZ GIRÃO - Lançamento do projeto "Minha
Gente" pelo Presidente Fernando Collor.

JOSÉ DIOGO - Necessidade de ações governamen
tais visando ao entendimento nacional, à retomada do pro
cesso de desenvolvimenlo e ao restabelecimento do respei
to à lei e à ordem.

EDSON SILVA - Problemática do menor abando
nado.

MENDONÇA NETO - Participação do Governador
do Estado do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, na cerimônia
de lançamento do proJ<éto "Minha Gente" pelo Presidente
Fernando Collor. Afirmação da postura ogosicionista do
orador ao Governo Federal.

ORLANDO PACHECO - Posicionamento do ora
dor, favorável à extinção da aposentadoria por tempo de
serviço.

NILSON GIBSON - Importância de análise do pro
jeto de lei de autoria do Senador Fernando Henrique Car
doso, que dispõe sobre o Fundo de Participação dos Esta
dos.

PAULO DUARTE - Aplausos do orador ao projeto
"Minha Gente", lançado pelo Presidente Fernando Collor.

EUO DALLA-VECCHIA - Transcurso do 219 ani
versário de fundação do jornal Esquema Oeste, de Guara
puava, Estado do Paraná.

JORGE TADEU MUDALEN - Necessidade de
criação de Junta de Conciliação e Julgamento em Indaia
tuba, Estado de São Paulo.
. CARLOS LUPI -Necessidade de adoção de política

salarial em favor dos trabalhadores.

DÉRCIO KNOP - Necessidad~ de regulamentação
do dispositivo constitucional relativo à imunidade tributária
para aposentados. Considerações sobre o Projeto de Lei
n9 4.241-B, de 1989, de autoria do Senador Marco Maciel,
sobre o assunto.

JURANDIR PAIXÃO - Importância da continui
dade dos trabalhos desenvolvidos pelo Conselho Estadual
do Idoso, Estado de São Paulo.

IVO MAINARDI - Transcrição nos Anais da Casa
de documento resultante de encontro promovido pela As
sociação dos Magistrados do Trabalho da 49 Região, Estado
do Rio Grande do Sul.

KOYU IHA - Postura do Partido da Social Demo
cracia Brasileira - PSDB, em relação ao Governo Fernan
do Collor. Considerações sobre a consolidação do projeto
social-democrata do partido.

WILSON CAMPOS - Posicionamento do orador,
contrário à extinção da estabilidade dos servidores públi
cos.

VIRMONDES CRUVINEL - Maleabilidade da no
va equipe econômica do Governo Fernando Collor.
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LUIZ SOYER - Conveniência de fortalecimento do
Proálcool.

ALACID NUNES - Necessidade de assunção pelo
Estado brasileiro do seu papel social.

LUIZ PIAUHYLINO - Importância da atuação dos
bancos estaduais.

OSVALDO BENDER - Necessidade de alteração
na legislação relativa a descontos no Imposto de Renda
de profissionais liberais.

JABES RABELO - Sugestão de produtores rurais
do Município de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, no sen
tido da elaboração de projeto de reflorestamento em área
da União. .

JARVIS GAIDZINSKI - Posicionamento do ora
dor, favorável à privatização de empresas estatais.

CUNHA BUENO - Realização de pacto social em
Sertãozinho, Estado de São Paulo.

RUBERVAL PILOTTO - Necessidade de revisão
pelo Ibama da portaria relativa à proibição da pesca em
razão da desova. Sugestão de providências a serem adota
das pelo Governo Federal em relação à estiagem no Estado
de Santa Catarina.

BENEDITO DE FIGUEIREDO - Inconstituciona
lidade do Projeto de Lei n\' 910, de 1991, do Poder Execu
tivo, relativo ao reajuste da remuneração dos servidores
públicos civis e militares da União.

ALOIZIO SANTOS - Denúncia de racismo em car
taz promocional de centro educacional, em Brasília, Dis
trito Federal.

TERESA JUCÁ - Administração Ottomar Pinto,
Estado de Roraima.

JOÃO DE DEUS ANTUNES - Protesto contra ce
nas de violência nos programas infantis apresentados nas
emissoras de televisão.

DEJANDIR DALPASQUALE - Crise no setor
agrícola da Região Sul do País.

EVERALDO DE OLIVEIRA - Apresentação pelo
orador de emenda ao projeto de lei do Poder Executivo
que trata do Plano 'de Benefícios e de Custeio da Previ
dência Social.

RENATO VIANNA - Liberação parcial de recursos
destinados às obras de controle e contenção das cheias
do rio Itajaí-Açu, no Município de Itajaí, Estado de Santa
Catarina.

ARY KARA - Protesto contra tentativa de desesta
bilização da Embraer pelo Presidente Fernando Collor.

FERNANDO DINIZ - Administrações Sílvio Mi
randa e Hélio Felipe Salomão Issa. respectivamente, nas
Prefeituras Municipais de Ouro Fino e Pedro Leopoldo,
Estado de Minas Gerais.

CLETO FALCÃO - Confiança do orador na nOV(i
equipe econômica do Governo Fernando Collor.

ANTÔNIO JESUS -Posicionamento do orador,
contrário à reabertura de cassinos no País.

JOSÉ LUIZ MAIA - Crescimento econômico do Es
tado do Piauí.

OSVALDO MELO - Transcrição nos anais da Casa
de matéria intitulada "Carta aberta ao Exm" Sr. _Gover
nador do Estado", de autoria do Bispo Dom Miguel Maria
Giambelli, ,de Bragança, Estado do Pará.

HÉLIO ROSAS - Anúncio de apresentação pelo
orador de projeto de lei que dispõe sobre concessão aos
eletricitários do direito ao adicional de periculosidade.

JONES SANTOS NEVES - Necessidade do equa
cionamento da dívida externa brasileira para a resolução
das dificuldades econômicas do País. Necessidade de com
bate ao desvio de recursos governamentais para bancos
estrangeiros.

PASCOAL NOVAIS - Elogio ao trabalho desenvol
vido pelo engenheiro de minas Gilda de Sá Albuquerque
sobre a viabilidade de implantação de cooperativas de pe
quenos e médios produtores minerais.

GERMANO RIGOTTO - Necessidade de recupe
ração da BR-116 no trecho entre São Marcos e Caxias
do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

WELLINGTON FAGUNDES - Pedido de transcri
ção nos Anais da Casa do artigo "Ibama quer os disponíveis
na Fiscalização", publicado no jornal Correio Braziliense.
Solicitação do aproveitamento nesse trabalho de funcio
nários públicos em disponibilidade do Estado do Mato
Grosso.

NEY LOPES - Apelo ao Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento em favor da suspensão da cobran
ça da correção monetária sobre o Imposto de Renda a
pagar da.s pessoas físicas.

JOAO FAGUNDES-Incoerência na atuação dos
ecologistas.

NELSON BORNIER - Elogio à atuação de comis
são de deputados estaduais de Roraima na questão de fron
teira com a Venezuela. Anúncio de apresentação de pro
jeto de lei sobre direito de companheiras de militares faleci
dos a pensão.

SÓLON BORGES DOS REIS - Transcurso do 59~
aniversário da Mobilização Popular de 1932, no Estado
de São Paulo. Documento do Centro do Professorado Pau
lista de advertência ao Governo do Estado quanto à situa
ção salarial do magistério.

ULDURICO PINTO - Problemática da violência e
dos menores abandonados no País. Precariedade de funcio
namento da Fundação de Assistência ao Menor do Estado
da Bahia - FAMEB. Necessidade de adoção de política
social eficaz no País.

RUBENS BUENO - Reorganização institucional do
setor elétrico do País. Ameaça de extinção da Eletrosul.

MARILU GUIMARÃES - Anúncio de apresenta
ção pela oradora de projetos de lei sobre adoção de política
nacional de educação dos superdotados e sobre o estabele
cimento do prazo mínimo de quatro anos para a substi
tuição de livros didáticos adotados nas escolas de 19 e 29

graus.

BENITO GAMA - Homenagem póstuma ao jorna
lista Arthur Luís D'Almeida Couto, diretor administrativo
do jornal A Tarde, do Estado da Bahia.

MAURO MIRANDA - Considerações do orador
sobre propostas na área tributária constantes do Projeto
de Reconstrução Nacional do Governo Fernando Collor.

AVENIR ROSA - Anúncio de apresentação de pro
jeto de lei relativo à exploração da flora medicinal da Ama
zônia para fins científicos e terapêuticos.
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EDMAR MOREIRA - Homenagem aos empresá

rios agraciados com o título de Mérito Industrial de 1991
pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais
-FIEMG.

JORGE UEQUED - Conveniência de adoção do
sistema parlamentarista de governo no País.

PEDRO IRUJO - Elogio à edição de portaria do
Ministério da Agricultura e Reforma Agrária sobre a regu
lamentação da fiscalização do abate de bovinos e do uso
de anabolizantes.

MAX ROSENMANN - Necessidade da destinação
de maiores verbas para a formação de recursos \:1umanos
e a realização de campanha de divulgação das bolsas de
estudo disponíveis em todas as instituições de financia
mento e pe~quisa.

INOCENCIO OLIVEIRA - Autorização pelo Go
verno Federal da utilização de cruzados novos bloqueados
para o pagamento de parte do Imposto de Renda de pessoas
físicas.

V - Ordem do Dia
Apresentação de proposições: FEITER JÚNIOR E

OUTROS, CARLOS LUPI, JACKSON PEREIRA
FLÁVIO DERZI, SAID FERREIRA E OUTROS:
EDUARDO JORGE E SANDRA STARLING
EDUARDO JORGE, HILÁRIO COIMBRA, NILTON
BAIANO, ALOIZIO SANTOS, CUNHA BUENO, IVO
MAINARDI, MATHEUS IENSEN, MÁRIO MAR
TINS, GERALDO ALCKMIN FILHO GETÚLIO NEI
VA, HÉLIO ROSAS, MANOEL MOREIRA, NELSON
BORNIER, IRANI B_ARBOSA, RUBENS BUENO,
MARILU GUIMARAES, RICARDO IZAR, JOSÉ
CARLOS ALELUIA, AVENIR ROSA; DOS SRS. LÍ
DERES: VICTOR FACCIONI, RICARDO FIUZA
GASTONE RIGHI, MAX ROSENMANN, NELSON
JOBIM.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Continuação da
discussão em turno único do Projeto de Lei n9 2-A, de
1991. Adiada a votação de requerimento para encerra
mento da discussão da matéria.

Usaram da palavra durante a discussão os Srs. Depu
tados JOSÉ GENOÍNO, CARDOSO ALVES.

JOSÉ GENOíNO (Como Líder) - Considerações do
orador sobre pronunciamento do Ministro do Trabalho
relativo à greve geral deflagrada pelos trabalhadores.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Votação do Pro
jeto de Lei nQ 2-A, de 1991. Prejudicado requerimento
solicitando preferência para votação do Projeto de Lei nQ

109, de 1991.
Votação do recurso do Deputado NILSON GIBSON

contra decisão da Mesa quanto à tramitação urgente urgen
tíssima dos Projetos de Resolução n9' 23, 24 e 25, que
alteram o Regimento Interno. Transferência da votação
para outro período da Ordem do Dia.

Usaram da palavra durante a discussão os Srs. Depu
tados JOSÉ GENOÍNO, GENEBALDO CORREIA,
NILSON GIBSON, GERSON PERES, MESSIAS GÓIS,
CARDOSO ALVES, MIRO TEIXEIRA.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Votação da Sube
menda n? 1 da Comissão de Finanças e Tributação ao Subs
titutivo da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni-

cação e Informática. Aprovada, prejudicado o destaque
para a Emenda n° 45.

Usaram da palavra durante a votação os Srs. Depu
tados VIVALDO BARBOSA, JOSÉ GENOÍNO, HUM
BERTO SOUTO, CARDOSO ALVES, ROBERTO
FREIRE, GENEBALDO CORREIA, NEY LOPES,
GASTONE RIGHI, PAULO MANDARINO, ALOIZIO
MERCADANTE, JOSÉ LUIZ MAIA, ANTÔNIO CAR
LOS MENDES THAME, JOSÉ CARLOS SABÓIA.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Votação da Sube
menda n" 2 da Comissão de Finanças e Tributação ao Subs
titutivo da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática. Aprovada.

Votação da Subemenda n" 3 da Comissão de Finanças
e Tributação ao Substitutivo da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática. Aprovada.

Votação do Substitutivo da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática, ressalvados os
destaques. Aprovado, prejudicados o projeto inicial e todas
as emendas.

Votação de requerimento de destaque para rejeição
de dispositivo do Substitutivo ao Projeto de Lei n° 2, de
1991. Rejeitado.

Votação da redação final. Aprovada.
Usaram da palavra durante a votação os Srs. Depu

tados GENEBALDO CORREIA, ROBERTO CAM
POS.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Discussão, em tur
no único, do Projeto de Lei n? 5.740, de 1990. Aprovados
o projeto e a redação final.

Usaram da palavra durante a discussão os Srs. Depu
tados RENATO JOHNSSON, RICARDO IZAR, FRAN
CISCO RODRIGUES, MARILU GUIMARÃES, ROB
SON TUMA, JOÃO FAUSTINO, VITTORIO MEDIO
LI BASILIO VILLANI, CARLOS SCARPELINI, RO
DRIGUES PALMA, JOSÉ GENOÍNO, ANTÔNIO
CARLOS MENDES THAME, EDSON SILVA, VIC
TORFACCIONI, GENEBALDO CORREIA, CARLOS
CAMURÇA, JOSÉ CARLOS SABÓIA, GASTONE RI
GHI, PAULO MANDARINO, RICARDO FIUZA, JE
SUS TAJRA.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Discussão, em tur
no único, do Projeto de Decreto Legislativo n? 378, de
1990. Aprovados o projeto e a redação final.

Usaram da palavra durante a ,discussão, os Srs. Depu
tados MORONI TORGAN, JOSE GENOINO.

VICTOR FACCIONI (Como Líder) - Registro de
reunião, no Palácio do Planalto, de todo o Ministério com
as Lideranças do Governo na Câmara dos Deputados e
no Senado Federal e Líderes de partidos. Anúncio de enca
minhamento de requerimento de convocação dos Ministros
da Saúde e da Economia, Fazenda e Planejamento.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Aviso sobre a não
realização de sessão ordinária no dia 30 do corrente, feriado
nacional.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
n° 5.964-A, de 1990. Rejeitado.

Usaram da pa,lavra durante a votaç~o, os Srs~ Depu
tados JUTAHY JUNIOR, MESSIAS GOlS, JOSE CAR
LOS SABÓIA, GENEBALDO CORREIA, SÓLON
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BORGES DOS REIS] ALOIZIO MERCADA,NTE,
GERSON PERES, SERGIO GAUDENZI, CESAR
MAIA.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Continuação da
discussão, em turno único, do Projeto de Lei n? 1.258,
de 1988. Emendado, volta às comissões.

Usou da palavra durante a discussão o SI. Deputado
UBIRATAN AGUIAR.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Discussão, em tur
no único, do Projeto de Lei n? 1.451, de 1988. Emendado,
volta às comissões.

Usaram da palavra du!'ante a discussão os Srs. Depu
tados MARIA VALADAO, RODRIGUES PALMA,
ANTÔNIO DE JESUS, JOSÉ LUIZ MAIA.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Adiamento da
apreciação pelo Plenário do recurso do Deputado Nilson
Gibson para outra sessão ordinálÍa.

VI - Grande Expediente
JOSÉ FALCÃO - Deficiência institucional na área

de desenvolvimento urbano no Brasil.
NILTON BAIANO - Defesa da pessoa e da família.
VII - Comunicações Parlamentares
Não houve oradores inscritos

VIII - Encerramento
2 - ATA DA MESA
6, reunião, em 23-5-91.
3 - ATOS DA MESA N";
10/91 - "Trãnsforma funções gratificadas que discri

mina, em cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Su
periores e dá outras providências".

11/91 - "Dispõe sobre a tramitação dos requerimen
tos de informação, previstos no inciso I do art. 115 do
Regimento Interno".'

12/91 - "Constitui Grupo-Tarefa na Seção de Sinop
se".

13191 - "Distribui vagas de Assessor Legislativo por
área de seleção".

14/91 - "Fixa o valor das cotas da despesa telefônica
do gabinete e da residência do parlamentar e dá outras
providências" .

4- MESA
5 - LÍDERES E VICE-LÍDERES
6 - COMISSÕES
SUPLEMENTO - Emendas oferecidas em Plenário

ao Projeto de Lei n? 1.258-A/88, que "fixa diretrizes e
bases da educação nacional", serão publicadas em suple
mento a este diário,

Ata da 61l;t Sessão, em 23 de maio de 1991

Presidência dos Srs.: Ibsen Pinheiro, Presidente; Waldir Pires, 2i? Vice-Presidente;
Inocêncio Oliveira, li? Secretário; Ivandro Cunha Lima, § 2q do art. 18 do Regimento Interno

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:

Cunha Bueno
Max Rosenmann
Jairo Azi
Robson Tuma
Jabes Rabelo
Irma Passoni

Roraima

Alceste Almeida - PTB; Avenir Rosa - PDC; Francisco
Rodrigues - PTB; João Fagundes - PMDB; Júlio Cabral
-PTB; Marcelo Luz-PDS; Ruben Bento- Bloco; Teresa
Jucá- PDS.

Amapá

Eraldo Trindade - Bloco;'Fátima Pelaes - Bloco; Lourival
Freitas - PT; Murilo Pinheiro - Bloco; Valdenor Guedes
-PTB.

Amazonas

Beth Azize - PDT; Eduardo Braga - PDC; Euler Ribeiro
- PMDB; Ézio Ferreira - Bloco; José Dutra - PMDB;
Pauderney Avelino - PDC.

Rondônia

Carlos Camurça - PTR; Nobel Moura - PTB~ Pascoal
Novaes - PTR; Raquel Cândido - PDT; Reditário Cassol
-PTR.

Acre

Adelaide Neri - PMDB; Célia Mendes - PDS; Francisco
Diógenes - PDS; João Tota - PDS; Ronivon Santiago -
PMDB; Zila Bezerra - PMDB.

Piauí

Caldas Rodrigues - Bloco.

Pará

Alacid Nunes - Bloco; Carlos Kayath - PTB; Domingos
Juvenil- PMDB; Eliel Rodrigues - PMDB; Gerson Peres
- PDS; Giovanni Queiroz - PDT; Hilário Coimbra - PTB;
José Diogo - PDS; Mário Chermont - PTB; Mario Martins
- PMDB; Nicias Ribeiro - PMDB; Osvaldo Melo - PDS;
Paulo Titan - PMDB.

Bahia

Jairo Carneiro - Bloco.

Minas Gerais

Annibal Teixeira - PTB; José Ulisses de Oliveira - PRS;
Pedro Tassis - PMDB; Ronaldo Perim - PMDB.
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Rio de Janeiro

Edésio Frias - PDT; Eduardo Mascarenhas - PDT; Laerte
Bastos - PDT; Marino Clinger - PDT.

São Paulo

Roberto Rollemberg - PMDB.

Santa Catarina

Orlando Pacheco - Bloco.

I - ABERTURA DA SESSÃO

o SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - A lista de presel).ça regis
tra o comparecimento de 65 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

A SRA. IRMA PASSONI, servindo como 29 Secretário, procede
à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, sem observações,
aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Passa-se à leitura do
expediente.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - 19 Secretário, procede à leitu·
ra do seguinte

111 - EXPEDIENTE
OFÍCIOS

o Sr. Senador Mauro Benevides, Presidente do Senado
Federal, nos seguintils termos,

. CN/Nº 180
Em 21 de maio de 1991

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

Senhor Presidente .
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 7º

do art. 66 da Constituição Federal, promulguei a lei que "dis
põe sobre a complementação de aposentadoria de ferroviários
e dá outras providências" .

Encaminho a Vossa Excelência, em anexo, o' texto pro
mulgado para arquivo nessa Casa.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência protestos de estima e consideração. - Senador Mauro
Benevides, Presidente.

O Sr. Senador Meira Filho, Primeiro Secretário, em exer·
cicio, nos seguintes termos,
CN/Nº 179 .

Em 21 de maio de 1991
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Inocêncio Oliveira
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Senhor Primeiro Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que o CcJngresso Nacional,

em sessão conjunta realizada no dia 15 do corrente mês, rejei
tou o veto total, aposto ao Projeto de Lei da Câmara nº

82, de 1990 (PL nº 4.675-C, de 1990, nessa Casa), que "dispõe
sobre a complementação de aposentadoria de ferroviários e
dá outras providências".

Para os fins do disposto no § 59 do art. 66 da Constituição
Federal, a matéria vetada foi encaminhada, nesta data, ao
Excelentíssimo Senhor Presidente da República. .

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência protestos de estima e consideração. - Senador Meira
Filho, Primeiro Secretário, em exercício.

Do Sr. Deputado Genebaldo Correia, Líder do PMDB,
nos seguintes termos,
OF.GABII/Nº 197191.

Brasília, 23 de maio de 1991.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Em atenção ao OF.SGM/P nº 363, comunico a Vossa

Excelência os nomes indicados para comporem a Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, pelo
PMDB, na Câmara dos Deputados:

Titular

Fernando Diniz - Sérgio Naya - José Geraldo - Hélio
Rosas - Jorge Tadeu Mudalen - Luís Roberto Ponte 
Geddel Vieira Lima - João Carlos Bacelar - DeIcino Tava
res - Rita Camata - Mauri Sérgio - Pinheiro Landim 
José Maranhão - Nilson Gibson - Cid Carvalho - Aluizio
Alves

Suplente

Marcos Lima - Jurandir Paixão - Antonio Britto 
Luiz Vianna Neto - Said Ferreira - Nilton Baiano - Zila
Bezerra - Carlos Benevides - Ivandro Cunha Lima - João
Fagundes - José Dutra - João Henrique - José Thomaz
Nonô - Valter Pereira - Etevalda Grassi de Menezes.

Oportunamente, completaremos as indicações que cabem
ao partido, indicando o nome dos quatro titulares e cinco
suplentes, pendentes da manifestação de algumas bancadas
regionais.

Ao ensejo renovo a Vossa Excelência protestos de alta
estima e distinta consideração. - Deputado Genebaldo Cor·
reia, Líder do PMDB.

Do Sr. Deputado Vivaldo Barbosa, Líder do PDT, nos
seguintes termos,
Oficio Nº 142/91

Brasília, 23 de maio de 1991
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência, para inte

grarem a Comissão Mista de Orçamento, os Senhores Depu
tados abaixo relacionados, ficando cancelada nossa indicação
anterior:

Titular

Beto Mansur
Carlos Cardinal
Elio Dalla Vecchia
Francisco Evangelista
Giovani Queiroz
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Mendonça Neto
Paulo Portugal
Sergio Gaudenzi

Suplente

Beth Azize
Edson Silva
Clovis Assis
Haroldo Sabóia
Luiz Girão
Eduardo Mascarenhas
Paulo Ramos
Vital do Rego
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos

de consideração e apreço. - Deputado Vivaldo Barbosa, Lí
der do PDT.

o Sr. Deputado Victor Faccioni, Líder do PDS, nos seguin
tes termos,
Ofício n9 176/91

Brasília, 22 de maio de 1991
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente:
Tenho o prazer de me dirigir a Vossa Excelência para

indicar a Deputada CÉLIA MENDES para compor o Colégio
de Vice-Líderes do Partido Democrático Social- PDS.

Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência
protestos de consideração e apreço. - Deputado Victor Fac
cioni, Líder.

Do Sr. Deputado Eduardo Siqueira Campos, Líder do
PDC, nos seguintes termos,
Ofício n9 147/91-GL

Brasília, 21 de maio de 1991
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Senhor Deputado PAU

DERNEY AVELINO para Vice-Líder do Partido Democrata
Cristão, em substituição ao Senhor Deputado Eduardo Braga.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e consideração. - Deputado Eduardo Siqueira
Campos, Líder do PDC. •
Ofício n9 153/91-GL

Brasília, 21 de maio de 1991.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta.

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para

indicar os Deputados do Partido Democrata Cristão - PDC,
que comporão a Comissão Mista de Orçamento, de que trata
o art. 166, § 19, da Constituição Federal.

São os indicados:
Titulares:
Deputado Paulo Mandarino
Deputado Eduardo Braga
Deputado Jonival Lucas

Deputado Francisco Coelho
Suplentes:
Deputado Pedro Novais
Deputado Avenir Rosa
Deputado Osório Santa Cruz
Deputado Francisco Silva
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce

lência protestos de estima e consideração. - Deputado Eduar
do Siqueira Campos, Líder do PDC.

Do Sr. Deputado Fábio Feldmann, Presidente da Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, nos
seguintes termos,
Of. n9 074/91

Brasília, 14 de maio de 1991.
Excelentíssmo Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

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

ria concernente à temática deste Órgão, solicito a V. Ex!
a gentileza de conceder a esta comissão audiência do Projeto
de Lei n9 1.930, de 1989 - da Sr! Deputada Raquel Cândido
que "Autoriza o Poder Executivo a promover acordos com
os países que menciona, para os fins de construção de uma
rodovia transfronteiriça e da implantação de agrovilas, e dá
oútras providências".

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

Defiro.

Em 23-5·91. - Ibsen Pinheiro, Presidente.

Of. n9 077/91
Brasília, 21 de maio de 1991.

Excelentíssimo Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. Ex! que esta comissão,

conforme requerimento de autoria do Deputado Valdir Gan
zer, aprovado em Reunião Ordinária do dia 24-4-91, receberá,
em audiência pública, no dia 22-5-91, às 9, ao Exm9 Sr. Minis
tro de Estado da Saúde, Dr. Alceni Ângelo Guerra, que fará
exposição sobre o seguinte tema: As medidas preventivas e
terapêuticas adotadas pelo Governo Federal, por si ou em
articulação com órgãos regionais ou estaduais, em relação
à epidemia de cólera, especialmente junto às comunidades
indígenas do Alto Rio Solimões, Alto Rio Negro e adjacên
cias, e demais populações ameaçadas.

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

Do Sr. Deputado Aécio de Borba, Presidente da Comissão
de Educação, Cultura e Desporto, nos seguintes termos:
Ofício n9 28/91

Brasília, 14 de maio de 1991.
Exm9 Sr.
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados.
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Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex\ em cumprimento ao disposto no

artigo 58 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
a aprovação do Projeto de Lei n9 4.771-B/90, de autoria do
Poder Executivo, que "dispõe sobre a transformação do Cen
tro de Educação Tecnológica da Bahia em Centro Federal
de Educação Tecnológica da Bahia e dá outras providências",
para publicação da referida proposição e dos pareceres a ela
oferecidos.

Na oportunidade, renovo a V. Exª protestos do meu eleva
do apreço. - Deputado Aécio de Borba, Presidente.
Ofício n9 029/91

Brasília, 14 de maio de 1991.
Exm9 Sr.
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a V. Exª, em cumprimento ao disposto no

artigo 58 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
a aprovação do Projeto de Lei n9 4.784-B/90, de autoria do
Poder Executivo, que "dispõe sobre a preservação, organi
zação e proteção dos acervos documentais privados dos Presi
dentes da República e dá outras providências", para publi
cação da referida proposição e dos pareceres a ela oferecidos.

Na oportunidade, renovo a V. Exª protestos do meu eleva
do apreço. - Deputado Aécio de Borba, Presidente.

MENSAGENS

MENSAGEM N9 234, DE 1991
(Do Poder Executivo)

Comunica o Senhor Presidente da República sua ausên
cia do País, durante o período de 3 a 6 de junho de 1991,
para realizar visita de trabalho ao Reino da Suécia, aten
dendo a convite do Governo daquele país.

(Publique-se. )

Excelentíssimos Senhores Membros da Câmara dos De
putados.

Tenho a honra de me dirigir a Vossas Excelências para
informá-los de que, com base na faculdade que me confere
o art. 83 da Constituição, me ausentarei do País no período
de 3 a 6 de junho de 1991 para realizar visita de trabalho
ao Reino da Suécia, atendendo a convite do Governo daquele
país.

O propósito da visita a esse país amigo, ademais de manter
entendimentos visando à expansão das relações bilaterais, é
o de participar das cerimônias de comemoração do Dia Mun
dial do Meio Ambiente, que terão lugar em Estocolmo, no
dia 5 de junho.

Brasília, 23 de maio de 1991. - Fernando Collor.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DE I/SRC/DIVI233/G

VIOLOO-H26, DE 20 DE MAIO DE 1991, DO SENHOR
MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTE
RIORES.

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

Senhor Presidente:
Tenho a honra de submeter a Vossa Excelência as anexas

-,minutas de mensagens ao Senado Federal e à Câmara dos
Deputados pelas quais comunica a visita oficial que realizará
à Suécia no período de 3 a 6 de junho de 1991.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência. Senhor Presidente. a garantia do mel.! mais' profundo
respeito. - Francisco Rezek, Ministro de Estado das Relações
Exteriores. . .
Aviso n9 391-ÁLlSG.

Em 23 de maio de 1991
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Inocêncio de Oliveira
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

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

gem com a qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica comunica que se ausentará do País no período de 3
a 6 de junho de 1991 para realizar visita de trabalho ao Reino
da Suécia, atendendo a convite do Governo daquele país.

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

MENSAGEM N9 236, DE 1991
(Do Poder Executivo)

Comunica o Senhor Presidente da República sua ausên
cia do País, durante o período de 6 a 7 de junho de 1991
para realizar visita de trabalho ao Reino da Noruega,
atendendo a convite formulado pela Primeira-Ministra
Gro Barlem Brundtland.

(Publique-se. )

Excelentíssimos Senhores Membros da Câmara dos De
putados.

Tenho a honra de me dirigir a Vossas Excelências para
informá-los de que, com base na faculdade que me confere
o art. 83 da Constituição, me ausentarei do ,País nos dias
6 e 7 de junho de 1991 para realizar visita de trabalho ao
Reino da Noruega, atendendo a convite formulado pela Pri
meira-Ministra Gro Harlem Brundtland.

O propósito da visita a esse país amigo é o de manter
entendimentos com vistas a consolidar e expandir os laços
de cooperação e de amizade entre os dois países.

Brasília, 23 de maio de 1991. - Fernando Collor.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DE I/SRC/DIV/232/G

VIOLOO-H21 DE 20 DE MAIO DE 1991, DO SENHOR
MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTE
RIORES.

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

Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter a Vossa Excelência as anexas

minutas de mensagens ao Senado Federal e à Câmara dos
Deputados pelas quais çomunica a visita oficial que realizará
à Noruega, nos dias 6 e 7 de ju~ho de 1991.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência,.
Senhor Presidente, a garantia do meu'mais profundo respeito.
- Francisco Rezek, Ministro de Estado das Relações Exte
riores.
Aviso n(> 393-AL/SG.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Inocêncio Oliveira
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário,
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lU - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou unani
memente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis
lativa do Projeto de Lei n~ 2.762/89, nos termos do parecer
do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelson Jobim,
Presidente; João Natal e Jorge Medauar, Vice-Presidentes;
Carlos Vinagre, Harlan Gadelha, Leopoldo Souza, Michel
Temer, Aloysio Chaves, Costa Ferreira, Juarez Marques Ba
tista, Gerson Peres, José Genoíno, Nilson Gibson, Renato
Vianna, Rosário Congro Neto, Sérgio Spada, Theodoro Men
des, Ney Lopes, Oscar Corrêa, Sigmaringa Seixas, Ibrahim
Abi-AckeL Alcides Lima, Lysâneas Maciel, Vilson Souza,
Adolfo Oliveira, Jesus Tajra. Vicente Bogo e José Luiz Maia.

Sala da Comissão, 19 de outubro de 1989. - Deputado
Nelson Jobim. Presidente - Deputado Vilson Souza, Relator.

liberdade de imprensa, que se insere na liberdade mais
ampla - a de expressão.

E através dos meios de comunicação que a sociedade
toma conhecimento do que se passa no País e no mundo
e, a partir das informações recebidas, exercer o seu direito
inalienável de decidir. "

O exame do mérito da proposição é atribuição da Comis
são de Ciência e recnologia. Comunicação e Informática.

Cabe à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
conforme dispositivos regimentais, opinar sobre os aspectos
da c0!1stitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa.

E nosso entendimento que a proposta não apresenta qual
quer obstáculo a sua tramitação, que está lavrada em boa
técnica legislativa e em conformidade com as normas jurídico
constitucionais.

U - Voto do Relator

Ante o exposto votamos pela constitucionalidade, juridi
cidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei n9 2.762,
de 1989.

Sala da Comissão, 31 de agosto de 1989. - Deputado
Vilson Souza. Relator.

PROJETO A IMPRIMIR

PROJETO DE LEI N9 2.762-A, DE 1989
( Do Sr. Fausto Rocha)

Institui o Dia da Liberdade de Expressão; tendo parece
res: da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa;
e, da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática, pela rejeição, contra o voto em separado
do Sr. Hélio Costa.

(Projeto de Lei n° 2.762, de 1989, a que se referem
os pareceres.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica instituído o Dia Nacional da Liberdade de

Expressão. a ser comemorado anualmente no dia 29 de setem
bro.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. Y Revogam~se as disposições em contrário.

Justificação

O projeto que ora apresentamos aos ilustres membros
do Congresso Nacional tem como objetivo instituir o Dia
Nacional da Liberdade de Expressão. a ser comemorado
anualmente no dia 29 de setembro.

A comemoração da efeméride nesta data atende à suges
tão da Associação Paulista de Propaganda, por ocasião de
seu cinqüentenário.

A importância da medida proposta fica cabalmente de
monstrada pelo fato de não existir democracia sem liberdade
de imprensa. que se insere na liberdade mais ampla - a
de expressão.

E através dos meios de comunicação que a sociedade
toma conhecimento do que se passa no País e no mundo PARECER DA COMISSÃO DE
e, partir das informações recebidas, exercer o seu direito ina- CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
lienável de decidir. COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Convencido da real validade do projeto no sentido de I _ Relatório
que o princípio de liberdade de expresão seja efetivamente
um dos direitos fundamentais garantidos em nosso País, é O Projeto de Lei n° 2.762/89, de autoria do ilustre Depu-
que proponho esta medida. tado Fausto Rocha, que recebemos para relatar, tem por obje

tivo instituir o Dia da Liberdade de Expressão, a ser comemo-
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO rado anualmente no dia 29 de setembro.

E JUSTIÇA E DE REDAÇAO Na justificação, o autor defende a medida afirmando que
I - Relatório sua importância fica demonst~ada "pelo fato de.que não e:ciste

democracia sem liberdade de Imprensa, que se msere na hber
O ilustre Deputado Fausto Rocha pretende, através do dade mais ampla _ a de expressão".

Projeto de Lei n9 2.762, de 1989, instituir o Dia da Liberdade Diz, ainda, que "é através dos meios de comunicação
de Expressão. a ser comemorado no dia 29 de setembro. que a sociedade toma conhecimento do que se passa no País

A data escolhida para a comemoração atende sugestão e no mundo e, a partir das informações recebidas, exerce
da Associação Paulista de Propaganda. o seu direito inalienável de decidir".

O autor defende sua iniciativa afirmando: A Comissão de Constituição e Justiça e e de Redação
"A importância da medida proposta fica cabalmente opinou, unanimemente, pela constitucionalidade, juridicidade

demonstrada pelo fato de não existir democracia sem _. e boa técnica legislativa do projeto.

Tenho a honra de encaminhar a essa secretaria.-a mensa
gem com a qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica comunica que se ausentará do País nos dias 6 e 7 de
junho de 1991 para realizar visita de trabalho ao reino da
Noruega. atendendo a convite formulado pela Primeira-Mi
nistra Gro Harlem Brundtland.

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

Cabe a este órgão técnico, de acordo com o que dispõe
o regimento Interno, examinar o mérito da proposição.

Apesar de concordarmos com o nobre Deputado Fausto
Rocha quanto à importância da liberdade de expressão em
uma sociedade democrática, somos contrários à providência
ora proposta.

No elenco de datas comemorativas, encontramos dias
dedicados a homenagear o teatro, o livro, o rádio, a propa
ganda, os jornalistas, as comunicações sociais e, é de se respal
dar, a liberdade de imprensa.

Numa democracia, todos os dias representam, na verda
de, oportunidade em que a liberdade de expressão pode e
deve ser exercida, destacada e sua importância reconhecida.

Por este motivo, mesmo sendo absolutamente favorável
à liberdade de expressão, não vemos razão para se instituir
mais um dia com essa finalidade, além do projeto não ser
claro sobre que categoria se encarregaria das comemorações
ali previstas.

Ante o exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei
n9 2.762, de 1989.

Sala da Comissão, de 1990. - Deputado Domingos
Juvenil, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou
o parecer do Relator, Deputado DomiQ.gos Juvenil, pela rejei
ção, passando o parecer do Deputado Hélio Costa a constituir
voto em separado favorável ao Projeto de Lei n° 2.762/89,
do Senhor Deputado Fausto Rocha, que institui o Dia da
Liberdade de Expressão.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Hélio Ro
sas, Primeiro Vice-Presidente no exercício da Presidência;
Lysâneas Maciel, Terceiro Vice-Presidente; Paulo Delgado,
Airton Sandoval, Pedro Ceolin, Irma Passoni, Arnold Fiora
vante, José Camargo, Koyu lha, Leomar Quitanilha, Domin
gos Juvenil, Vivaldo Barbosa, Arolde de Oliveira, Fernando
Cunha, José Elias Moreira, Antônio Gaspar, Ervin Bonkoski,
Ângelo Magalhães, Eliel Rodrigues, Paulo Silva, Antônio Sa
lim Curiati, José Carlos Martinez, Ivo Cersósimo, Maurílio
Ferreira Lima, Roberto Augusto, José Jorge, Nelson Seixas,
Cristina Tavares, Robson Marinho, Maurício Fruet, Luiz
Leal, Chagas Neto, Paulo Marques, Florestan Fernandes, Car
los Cardinal, Átila Lira, Erico Pegoraro, Percival Muniz, Clau
dio Ávila e Jayme Campos.

Sala da Comissão, 6 de junho de 1990.-Deputado Hélio
Rosas, Primeiro Vice-Presidente, no exercício da Presidência
- Deputado Domingos Juvenil, Relator.

VOTO EM SEPARADO DO
SENHOR HÉLIO COSTA

I -= Relatório

O presente projeto de autoria do Deputado Fausto Rocha
institui o dia 29 de setembro com o Dia Nacional da Liberdade
de Expressão, a ser comemorado anualmente, por sugestão
da Associação Paulista de Propaganda.

Na justificação ressalta o Autor:

"A importância da medida proposta fica éabalmeJ;lte
demOIJstrada pelo fato de não existir democracia sem
liberdade de imprensa, que se insere na liberdade mais
ampla - a de expressão; é através dos meios de comuni-

cação que a sociedade toma conhecimento do que se
passa no País e no mundo e, 11 partir das informações·
recebidas, exercer o seu direito inalienável de decidir".

A Comissão de Constituição e Justiça e de. RedaçãO bpi~

nou unanimemente pela constitucionalidade, juridi,cidade e
técnica legislativa do Projeto de Lei n" 2.762, de 1989.

11 - Voto do Relator

Não existe democracia sem liberdade de pensamento,
criação, expressão e informação. É através dos meios de comu
nicação que a sociedade é informada dos fatos que ocorrem
no dia a dia do País e do mundo, e de posse destes informativos
é que pode tomar decisões e ser participante da comunidade
em que vive.

Nada mais justo que homenagear a libedade de expressão,
símbolo vivo de democracia em que vivemos.

Somos pois pela aprovação do Projeto de Lei n" 2.762,
de 1989.

Sala da Comissão, de 1990. - Deputado Hélio Costa.

PROJETOS APRESENTADOS

PROJETO. DE RESOLUÇÃO N9 28, DE 1991
(Do Sr. Nelson Jobim)

Altera o artigo 137 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, estabelecendo critérios para a criação de
uma comissão de triagem de proposições.

(Publique-se. Decorrido o prazo previsto no pará
grafo 19 do art. 216 do Regimento Interno. Encaminhe-se
à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação e
à Mesa.)

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 19 De-se nova redação ao parágrafo 19, à sua alínea

b, do seu inciso I, e ao parágrafo 29 , todos do art. 137 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, acrescentan
do-se, ainda, dois parágrafos, na forma seguinte:

"Art. 137 .
Parágrafo 19 A Presidência constituirá uma comis

são de deputados, de até 5 (cinco) membros, à qual não
se aplica o disposto no art. 23 deste Regimento, para
a apreciação vestibular das proposições percebidas pela
Mesa, podendo indeferir a sua tramitação nos seguintes
casos:

I .
11 .
a) .
b) evidentemente inconstitucional ou injurídicas;
c) .
Parágrafo 29 A comissão referida no parágrafo an

terior terá o prazo de dez (10) sessões para proferir a
decisão vestibular, e, em não o fazendo no prazo, a propo
sição ter-se-á como admitida, iniciando sua tramitação
regimental;

Parágrafo 39 De decisão indeferitória da comissão
caberá recurso à Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, que deverá ser dirigido ao Presidente da
Câmara, possuir o apoiamento de seis centésimos dos
membros da Casa ou de líderes que representem esse
número e ser interposto no prazo de 5 (cinco) sessões
a contar da publicação da mesma. Caso provido o recurso,
a proposição voltará à Presidência para o devido trâmite;
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Parágrafo 4° Os Deputados que fizerem parte da

comissão prevista acima estarão dispensados de integrar
as comissões referidas no art. 22 deste Regimento."

Art. 2~ Fica suprimida a alínea e do inciso II do art.
17 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

Art. 3~ Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação e revoga as disposições em contrário.

Sala de Sessões, de 1991. - Nelson Jobim.

COMISSÃO DE TRIAGEM

Relator: Deputado Nelson Jobim

1. O Regimento Interno da Câmara dos Deputados atri
bui ao Presidente da Casa um juízo vestibular de admissi
bilidade de todas as proposições recebidas pela Mesa.

Em relação a emendas oferecidas a projetos. o art. 125
autoriza ao Presidente da Câmara ou de comissão, a recusa
de "emenda formulada de modo inconveniente ou que verse
assunto estranho ao projeto em discussão ou contrarie prescri
ção regimental".

Quanto a proposições, o Presidente da Câmara está auto
rizado, pelo parágrafo 19 do art. 137, a devolvê-la ao autor
quando não estiver formalizada em termos ou versar sobre
matéria alheia à competência da Câmara, evidentemente in
constitucional ou anti-regimental.
. Da decisão denegatória do Presidente, cabe recurso ao
Plenário, com prévia oitiva da Comissão de Constituição e
Justiça.

2. Sabe-se que os projetos oferecidos à Casa pelos Srs.
Deputados podem ser divididos em duas espécies: a) projetos
por eles oferecidos a partir de convicção e juízo pessoal; e,
b) projetos oferecidos a partir de solicitações externas à Câma
ra dos Deputados.

Os projetos da espécie b podem ser classificados em su
bespécies, tendo em vista o objetivo visado. assim simplifi
cados pelos comentaristas políticos e cientistas sociais:

1) "projeto estatística", que visa a satisfazer a falsa parê
mia, tão ao gosto de largos setores de imprensa, "o trabalhdo
do parlamentar é medido pelo número de projetos que tenha
apresentado" ;

2) "projeto categoria", que visa a atender pretensões
de natureza corporativa e de setores muitos específicos e iden
tificáveis da sociedade;

3) "projeto região", que visa a dar vazão a reivindicações
de regiões geográficas muito delimitadas da área da origem
do parlamentar.

Pode-se dar alguns exemplos paradigmáticos relativos à
classificação oferecida.

No primeiro caso - "projeto esüitística" -, logo após
a promulgação da Constituição foram oferecidos em regula
mentação aos textos da Carta maior que se constituiam na
reprodução, tout court, destes, sem qualquer acréscimo ou
modificação!

Quanto aos "projetos categoria" a Casa conhece propo
sições definidoras de profissões exóticas que visam a criação
de absurdas reservas de mercado e que contrariam, frontal
mente, o inciso XIII do art. 59 da Constituição Federal.

Sobre os "projetos região", são freqüentes as proposições
que visam autorizar a prática do ato a quem já está, pelo
sistema jurídico constitucional, autorizado!

Em síntese, tais proposições têm outro escopo que não
o de serem efetivamente votadas pela Casa. Seria provavel
mente revelador o acompanhamento da tramitação dessas pro·

posições, onde se constará, com certeza, que foram oferecidas
para não serem apreciadas pela Casa, mas, sim, para mera
comunicação às áreas eventualmente interessadas, através da
remessa do avulso ou da notícia na "Voz do Brasil".

Basta a verificação do número de projetos em tramitação
para se concluir não ser possível, nem racionalmente admis
sível, que a Nação esteja reclamando tal número de normas
jurídicas!

3. Não obstante a prerrogativa regimental, os sucessivos
Presidentes que a Casa já teve não exerceram, mesmo com
tolerância, o juízo de admissibilidade vestibular seguramente
para não reduzirem o então reduzido poder legiperante do
parlamentar, revigorado pela Constituição de 1988,

Com as novas prerrogativas, parece à relatoria funda
mentaI que o tema seja enfrentado para termos o exercício
vestibular de uma triagem no processo legislativo.

Entende a relatoria que dois caminhos podem ser trilha
dos para tal fim.

O primeiro deles seria de se manter com a Presidência
o poder de inadmitir. mas, facultar-se-ia à Presidência a dele
gação de tal competência para uma comissão de deputados.

Outra solução, mais adequada, seria a entrega de tal
competência a uma comissão especial, retirada a competência
referida da Presidência.

O Deputado João Mellão Neto, em sugestão oferecida,
acena para a criação de uma comissão de triagem, atribuindo
a ela "poder terminativo sobre os projetos de lei não classifi
cados como relevantes".

Crê a relataria que seria mais conveniente a segunda
solução, que ora propõe, sem descartar o exame da primeira.

No entanto, em qualquer caso, a Presidência deverá cons
tituir, como sugere o Deputado Messias Gois, uma assessoria
especial que examinará as proposições e oferecerá subsídios
para a decisão presidencial.

4. Seja qual for o caminho a ser trilhado, parece neces
sária a inclusão, no juízo de admissibilidade, do conceito de
injuridicidade. Isto significa que a proposição poderá ser inad
mitida por ser injurídica.

A inadmissibilidade poderia, assim, decorrer da evidente
inconstitucionalidade, da anti-regimentalidade ou, ainda. da
injuridicidade.

Embora o conceito de iojuridicidade não tenha contornos
definitórios nítidos, é ele de uso constante na linguagem dos
regimentos (Câmara, arts. 32, III, letra a, e parágrafo 69 do
art. 189; e do Senado, art. 101, I).

Com a circunstância da previsão de recurso contra o juízo
vestibular negativo, a questão da precisão do conceito vai
emergir do exercício da prerrogativa, ou seja, formar-se-á
salutar jurisprudência a respeito que, além do mais, terá uma
função inibitória no oferecimento de proposições contrárias
ao entendimento assente.

Por último, é de se pensar que a modificação visa unica
mente um salutar processo legislativo, razão pela qual prejuízo
algum a este processo ocorrerá se o juízo de inadmissibilidade,
como proposto, seja posterior à pubicação da matéria, inclu
sive dos avulsos.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃODASCOM~SÕESPERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

......... ~ • o o ••••••••••• , -
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TÍTULO H
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais

e Coletivos

Art. 59 Todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza; garantindo-se aos brasileiros e aos es
trangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes:

seu exame e sobre eles deliberar, assim como exercer o acom
panhamento dos plan, e programas governamentais e a fisca
lização orçamentária da União, no âmbito dos respectivos
campos temáticos e áreas de atuação;

II - Temporárias, as criadas para apreciar determinado
assunto, que se extinguem ao término da legislatura, ou antes
dele, quando alcançado o fim a que se destinam ou expirado
seu prazo de duração.

Art. 23. Na constituição das comissões assegurar-se-á,
tanto quanto possível,a representação proporcional dos parti
dos e dos blocos parlamentares que participem da Casa, in
cluindo-se sempre um membro da Minoria, ainda que pela
proporcionalidade não lhe caiba lugar.

XIII - é livre o exercício de qualquer trabàlho, ofício
ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que e
a lei estabelecer;

SUBSEÇÃO UI
Das Matérias ou Atividades de

Competência das Comissões

Art. 32. São as seguintes as comissões permanentes e
respectivos campos temáticos ou áreas de atividade:

RESOLUÇÃO N9 17, DE 1989

Aprova oRegimento Interno da Câmara dos Deputados.

TÍTULO II
Dos Órgãos da Câmara

IH - Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:
a) aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e

de técnica legislativa de projetos, emendas ou substitutivos
sujeitos à apreciação da C~mara ou de suas comissões, para
efeito de admissibilidade e tramitação;

TÍTULO IV
Das Proposições

SEÇÃO II
Da Presidência

CAPÍTULO V
Das Emendas

Art. 17. São atribuições do Presidente, além das que
estão expressas neste regimento, ou decorram da natureza
de suas funções e prerrogativas:

II - quanto às proposições:

e) devolver ao autor a proposil;:ão que incorra no disposto
no § 19 do art. 137;

•••••••••• ••• • ••••••••••••••• 00 .

Art. 125. O Presidente da Câmara ou de comissão teni
a fuculdade de recusar emenda formulada de modo inconve
niente, ou que verse assunto estranho ao projeto em disc~ssão.
ou contrarie prescrição regimental. No caso de reclamação
ou recurso, será consultado o respectivo Plenário, sem discus
são nem encaminhamento de votação, a qual se fará pelo
processo simbólico.

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

CAPÍTULO IV
Das Comissões

TÍTULO V
Da Apreciação das Proposições

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

Seção I
Disposições Gerais

Art. 22. As comissões da Câmara são:
I - Permanentes, as de caráter técnico-legislativo ou

especializado integrantes da estrutura instit\lcionaI da Casa,
co-partícipes e agentes do processo legiferante, que têm por
finalidade apreciar os assuntos ou proposições submetidos ao

CAPíTULO lI-
Do Recebimento e da Distribuição

das Proposições

Art. 137. Toda proposição recebida pela Mesa será nu
merada, datada, despachada às comissões competentes e pu
blicada no Diário do Congresso Nacional e em avulsos, para
serem distribuídos aos deputados, às lideranças e comissões.

§ 19 Além do que estabelece o art. 125, a Presidência
devolverá ao autor qualquer proposição que:
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I - não estiver devidamente formalizada e em termos;
II - versa matéria;
a) alheia à competência da Câmara;
b) evidentemente inconstitucional;
c) anti-regimental.

CAPíTULO XIII
Da Votação

SEÇÃO I
Disposições Gerais

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

SEÇÃOIII
Do Processamento da Votação

Art. 189. A proposição, ou seu substitutivo, será vota
da sempre em globo, ressalvada a matéria destacada ou delibe
ração diversa do Plenário.

§ 6g Não será submetida a votos emenda declarada in
constitucional ou injurídica pela Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, ou financeira e orçamentariamente
incompatível pela. Comissão de Finanças e Tributação, ou
se no mesmo sentido se pronunciar a comissão especial a
que se refere o art. '34, lI, em decisão irrecorrida ou mantida
pelo Plenário.
................................................................................

PROJETO DE RESOLUÇÃO Ng 29, DE 1991
(Da Mesa)

Estabelece o número de cargos da estrutura organiza
cional da Câmara dos Deputados e dá outras providências.

(Publique-se)

Faço saber que a Câmara dos Deputados aprovou e eu
promulgo a seguinte redação:

Art. 1g O número de cargos de estrutura organizacional
da Câmara dos Deputados passa de 4.509 (quatro mil, qui
nhentos e nove) para 3.998 (três mil, novecentos e noventa
e oito) cargos.

Art. 29 Em conseqüência do disposto no artigo ante
rior, ficam extintos 511 (quinhentos e onze) cargos.

Art. 39 A distribuição dos cargos a que se refere o artigo
1g por órgão e categorias funcionais, bemcomo a discriminação
dos cargos extintos e dos transformados em razão do aprovei
tamento em outras categorias funcionais, será objeto de regu
lamentação por Ato da Mesa.

Art. 4g Os cargos ocupados e considerados desneces
sários serão declarados extintos à medida que vagarem, não
compondo a lotação ideal de que trata esta resolução.

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

Art. 6g Revogam-se as disposições em contrário.
,Câmara dos Deputados, 23 de maio de 1991. - Ibsen

Pinheiro, Presidente - Inocêncio Oliveira, 1g Secretário 
Relator.

Justificação

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

SENADO FEDERAL
REGIMENTO INTERNO

TíTULO VI
Das Comissões

CAPíTULO VI •
Da Competência •

SEÇÃO I
Disposições Gerais

...................................................... ..., .
Art. 101. À Comissão de Constituição, Justiça e Cida

dania compete:
I - opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e

regimentalidade das matérias que lhe forem submetidas por
deliberação do Plenário, por despacho da Presidência, por
consulta de qualquer comissão, ou quando em virtude desses
aspectos houver recurso de decisão terminativa de comissão
para ó Plenário do Senado;

..............................................~ '~..~ .

Visa o presente projeto fixar a lotação numérica do qua
dro de pessoal da Câmara dos Deputados, que passa de 4.509
para 3.998 cargos.

Como conseqüência, são extintos 511 cargos, todos de
nível superior (460 Técnicos Legislativos e 50 Inspetores de
Segurança Legislativos), vagos em virtude de aposentadorias
ocorridas nos últimos tempos.

Com as extinções economiza-se, segundo dados do setor
de Finanças da Câmara dos Deputados, cerca de Cr$
420.000.000,00 mensais.

Autoriza, ainda, a Mesa da Câmara dos Deputados, pro
mover a reorganização dos seus quadros administrativos, com
distribuição sistemática e equilibrada dos cargos das diversas
categorias funcionais pelos setores administrativos da Casa,
através da lotação ideal, cujos levantamentos e implantação
não excederão ao prazo de trinta dias.

Com a implantação da lotação ideal, a administração pro
curará "adequar os seus quadros funcionais às reais necessi
dades de cada órgão.

A Mesa, na reunião de hoje, presentes os Senhores Depu
tados: Ibsen Pinheiro, Presidente; Genésio Bernardino, 19

Vice-Presidente; Waldir Pires, 2g Presidente; Inôcencio Olivei
ra, 19 Secretário (relator); Cunha Bueno, 3g Secretário; e Max
Rosenmann, 4g Secretário, aprovou o parecer do relator, favo
rável ao projeto de resolução que "Estabelece o número de
cargos da estrutura organizacional da Câmara dos Deputados
e dá outras providências".

Sala das Reuniões, 23 de maio de 1991. - Ibsen Pinheiro,
Presidente. "
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PROJETO DE LEI N° 845, DE 1991
(Do Sr. Mendonça Neto)
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Introduz modificações na Lei n9 4.117, de 27 de agosto

de 1962, que "instituí o Código Brasileiro de Te1ecomu

nicações".

(AS COMISSOES DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO(ADM);
E DE ClnNCIA E TECNJLOGIA, COMUNICAÇÃO E INroRMÁTICA - ART. 24, II)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º São introduzidas na Lei 4.117, de 27
de agosto de 1962, com a redação que'lhe deu o Decreto-lei nº
236, de 28 ,de fevereiro de 1967, as seguintes modi ficações:

I - O art. 38 é acrescido das seguintes alí
neas e parágrafo, renumerado § lº o atual parágrafo único:

"Art. 38 .
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .

i) as emissoras de televisão são
obr i gadas a de di car, no mí ni mo, 3O% (t r i nt a por
cento) do tempo de sua programação à trans
missão de programas produzidos em seus pró
prios estúdios;

j) a reexibição de filmes estran
geiros nas emissoras de televisão fica limi
tada a uma única vez, decorridos dois anos,
no minimo, da primeira exibição.

§ 1Q •••••••••••••••••••••••••••••

§ 2º Para os efei tos das alíneas "i"
e "j" deste artigo, cada emissora de televi
são constitui unidade autônoma, ainda que in
tegrante, com outras emissoras, de uma única
empresa ou de-um grupo empresarial."

11 - A alínea "a" do art: 59 passa a
com a seguinte redação:

vigorar

"Art. 59. . .
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a) multa de até Cr$ 7.000.000,00
(sete mi lhões de cruzeiros); 11 •

111 - A alínea lIa ll do artigo 63 passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 63.

a) infração dos arts. 38, alíneas
"a", "b" "c", lIe", "g","h" e "i"; 53, 57, 71
e seus parágrafos;lI.

Parágrafo ónico. Fica autorizado o Poder Exe
cutivo a atualizar monetariamente, utilizando a TRD - Taxa
Referencial Diária, a multa referida no inciso 11 deste arti
go, tomando como ponto inicial de referência o dia 01 ce feverei

ro de 1991.

Art. 2º As concessões anteriores à vigência
da presente Lei deverão ser adaptadas aos termos desta no
prazo de"180 (cento e oitenta) dias após sua publicação.

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará a
presente Lei no prazo de 90 (noventa) dias, contados de sua
publicação.

Parágrafo ónico. A regulamentação conterá as
sanções ~stabelecidas na Lei 4.177, de 27 de agosto de 1962,e
preverá incentivos às emissoras que adotarem percentagem su
perior à mini ma ~xigida no art. lº, inciso I, desta Lei.

Art. 42 Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrá-
rio".

JUSTIfICAÇÃO

O avanço tecnológico no campo da radiodifusão

trouxe, sem dóvida alguma, significativos benefícios para a
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população como um todo. A rapidez da informação e o aprimora
mento.técnico das emissoras contribuíram para que a televisão
se tornasse, rapidamente, a principal fonte de lazer do povo
brasileiro.

A explosão da televisão, no entanto, não im
pulsionou aquela que seria a sua natural vocação: a promoção
da cultura regional. Antes disso, a formação de redes nacio
nais concentrou a divulgação cultural nas principais capitais
do País, eliminando, quase que por completo, os esforços ini
ciais das pequenas emissoras do interior. Polarizou-se, desta
forma, o mercado de trabalho para os profissionais de comuni
cação televisada no eixo Rio-São Paulo, para onde afluem inúme
ros valores que poderiam também sobressair-se, prestando seus
serviços a nível local ou regional.

Mais grave distorção, entretanto, é o desres~

peito aos cidadão~ brasileiros, por 'parte das emissoras que
insistem em criar uma unidade antinacional através da contí
nua propagação de produtos estrangeiros. Criam-se "heróis" p!
ra nossas crianças, os modismos são fortemente direcionados a
nossa juventude, deixando a verdadeira cultura nacional sem o
menor espaço para divulgação.

A Constituição Federal de 1988 consagro~, em
seu art. 221, o princípio da promoção da cultura nacional e
regional e, principalment~, a regionalização da produção cul
tural, artística e jornalística. O inciso 111 do mesmo art.
221 estabelece que os percentuai~.de regionalização serão de
finidos em lei. Ao estabelecer o mínimo de 30% (trinta por ce~

to), além de regulamentar o dispositivo constitucional, acre
ditamos avançar, significativamente, no sentid8 de resgatar a
valorização dos costumes e tradições tão ricos da cultura tra
sileira.

Lembramos, também, em nosso projeto, o aspec
to motivador dos incentivos às emissoras que passem a adotar
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índices de programação própria superiores aos exigidos na vir

tual futura lei.

No que se refere às sanções ~revistas no Códi
go Brasileiro de Telecomunicações, procuramos atualizar os v~

lores de multa, além de inserirmos as penalidades para as no
vas exigências do presente instrumento legal.

Certo de que estamos direcionando o segmento
de radiodifusão de sons e imagens para a promoção da cultura
nacional e regional, além de valorizar o profissional brasi
leiro do setor, conclamamos os ilustres Deputados a canaliza
rem esforços para a aprovação deste Projeto de Lei.

Sala das Sessões, em Zs- de ~6--...J de 1991.

Deputado MENDONÇA NETO

LECISl"AÇAO CITADA. ANE)'·ADA PELA COORDENAÇAfJ
DAS COMISSOCS PERMANENTU

•••••• 'I,.

"---

CONSTITUIÇÃO
REPúBLICA FEDERATIVA.DO BRASa

1988

Titulo VIII

DA ORDEM SOCIAL
...,. lo , ~ lo lo '. '"lo lo ~ : lo - lo 'lo '.'." ,lo 'lo 'lo ..

Art. 221. A produção e a programação das emissoras de
rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios:

I - preferência a finalidades educàtivas, artísticas, cultu
rais e informativas;



Maio de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

11 - promoção da cultura nacional e regional e estimulo
à produção independente que objetive sua divulgação;

1II - regionalização da produção cultural, artística e jorna
lística. conforme percentuais estabelecidos em lei;

IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e
da família.

.... " w • ..

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

lO N.· 4.111- DE 21 DE AGOSTO DE 1..2

INSTITUI O CODIGO BRASILEIRO DE TELECOMt:NICAçOES

CAMTULOI-INTRODUçAo

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

CAPITt:LO'" - DOS SERViÇOS DE TELECOMt'NICAÇOES
.........................................................................................................

An° ~ - "'alc.-"nc.-e.ll'Jr, e aulonuçC1e'\ para a elecuçl" de se~lÇlI' de ra~IC"

dilu.l" serl" oblf~adol.altm de oull'tli requisite., a. Ifl"inlel prect:.llI' e cl'ulul..

a) O!o dll'rlorel e ,erenlel serl,· bralilell'tli nalOl e III ItenJtU enca~,adOlde
opera,l" di» equlpamenlOl Iransmlnores Il!rlco bralileirOl (I\l nlranJCII'O! com
r'rlldénCla uc.-Iusn'a 1\(' Pai, ~nnifida.porim em c.-ar'ler nc-epcional e com aulon
~l" npresu d<> Con5Clhc de TelecomunK"..lJes. a admisslco de especiahsw n·
lran,el_. medlanle conlrale>, para eslas úll,m.. lunç!les

bl a modil.c..l".do!o eSlalulm e alm COnstilut;vOl das empresas de~nde. para
lU' .alldade. de aprmaçlc. do Governe.. ouYÍd<> prniamenle o conlflho Nac.-ional de
TelecClmunkaç lles

d • lransle!fnl"l' d. c.-on~l:1slc.a ccs"o de quo;as ou de açlJel rorpresentalJ.as
d<> capnal SOC'I&I de~ndem. para a lua validade. de auloriaaçl" d<> G~mo apó> o
pronunc.-Iamenle> Nacional de Telecomunicaçllel O siléncie> do Poder concedenle ao
fim de 90 (n,,..enla' dl&s.c.-ontadol da d.la da enlrel' do requerimenl!.' de tnnsferfn·
c:ia d~ aç!les ou rolas. Imphc.-ar' na autoriÚÇlo,

d) 05 lervlÇOl de inlormaçlo. d.venllnento. pmpa,anda e pubbcidade das
empre.., de rad.odifu"e· estl,. su!:>ordlnldO!> ls finalidade, educ.-al'vas e collUrai,
Inerenles i radiodilu"o, >!lande> lOS lupenores inleresses do Pé

e) as emas",ra, de radlodiludo, eaduíd.. as de televi"". "co obnpdal a
r'rlransmnll. dlanamenle. da, 19ldeunO"el ls2(}(vanle) boras esc.-el" aOlúbadO!>,
dominlO!' e feriados. o pro".aml oficiai de inlorm..!Ies dOl Poderes da Repúbbca.
ficand~ re~nadOl 3Ominla' mlnulOS par. dl\'ul.açlco de nOIll."iáne· pr'rparado ~1a5

duas Ca..s de Con,rene NaClon-1 ,
I) as empresas. nac· 5io atra~ da sele;le. de seu pessoal. ~, também das

norma< d~ trabalhe· o!>..,,, .da, na' estl'l'Jr. eml"orl' devem criar as c.-nndiçães m.",
efICazes par. que ~ enle • prálll;a de qualquer das inlr..lJes previslas na pretente
LeI

II a mesma pessoa nle poderá panicipar da direçlo de mais de uma conces·
sionár. ou perml55ionáTllo de: me>ome> t1pl' de sen'IÇO de radiodlfu"o. na mesma
localidade,

h) as emiS50ras de rachodifuslo. inclusive televislo: devendo cumpnr sua
flnahdade inlonnati.a. desllnandC' um minimo de se;. (eina: por c-enlo) de leU
lemp!.' para lra!!smis"" de 5ClVIÇO nol'CIOSO

ParáJl'&f<' úniCl' - Nlc' poderá eurccr a funçlo de direlor ou JCTCtlle de
empresa conc-essiCln'". de rádl(· (l\, te~vlSle' quem esle)' Dl.' 1JOlL' de Imumdade
parlam~ntar (l<, de loro especial

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

CAPITL LO \'11- DA5INFRA(,OE5 E PE"'ALlD~DE5

.................................................. ,. , .
Os arts. 58 • '2 têm n()\" reda.;lo dada pelo Decn:lo-Iel n.· 236. que te

mcontr.. a lelUir. o qual atnd~ n:vOlOU 05 ans de 58 a ~.

" .

.. .. • • • • .. • • • • • .. • .. .. • .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. <lo .
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DECRETO-LEI N.· 2J6 - DE 18 DE FE\.'EREIRO DE 1"7

('OMI'LEMENT" E '"'ODIFIC .... Li:.1 N" 4.117. DE. 7~ DE "GOSTO DE 1%2

An. 1.- - Respen.d.s ti dl5posiç~ d. Lei nO 5.250. de 2 de leYe~irtl de
Illt>~. no que se referem. r.ólOdduslo. a presente Lei modifIC. e complementa a LeI
nO 4.117. de 27 dr a~l"dt 1962. (I)

An 2 o - Os anil<» 24 r 53 lU l.c1 • - 4.117, ele 27 ele apto de 1962 que
,"SIllUlU o CMlto Brasi!rIF'O de Telecomunlcaçlles, puarlo a ter a squinte red&Çao:

. .. ..... . ..............•............ (2)
An. 53 - Con5litu; .bulO. no eurc:ktc de liberdade d. radaodifuslo. " em·

P~IIl' d~~ meio de comunicaçl" p.ra a prAtICa de cnme 0Il COIItra.ençlo pre'IStos
lia IeIlKlado em Vitor no p.is. inclusive

aI incnar a desobediéflC'ia As !ris ou decb.lJes JudICiárias;
bl dn'ulifar IelreÓO' de E"ado 0Il auuntos que p~Judiquem • delesa n.

nonal.
c I ultraja. a honra n.nona!,
dI luer propa,.nda do JUerra ou dr proc:e..>b5 do ,ub.eM" da OI'drm polltica

e WCI&I.

e I promO'l'er c:amp.nna discriminatória dr classe, cor. raça ou rehJilo,
I) insuFlar. ",!>eld•• 0Il a ind~lphna nas lorças armadas ou nas or,.ntzaçr,es

de seJUr.nç. pública:
I) comprometer ti retaç~ intem.ciona.. do Pais.
h) oIendrr. mor&! I.mil..r púbIIC•. ou os bORs costumes,
i I c.luniar. injuriar ou dif.mar 0\ Poder~ Leeisiau.o. Executi.o ou JudIClá·

rio ou os respectIVOS membros.
j I meular noticias falas:COIII perito par. ordem púbhc•. econbmlCa e 5OCi.1
I) colaborar n. pritic. de rebeld..., desordens ou m.njJeslaç~ proibiclti".
I\n .1 o - SI" revOfl..dos o< ."s. Sll.lé 9Q cb Lei n o 4 I!', de 2' dt .plt, dr

1%2, D!> qu..is 110 su~útuldospelos seruintes 1l0'l'D6 al't1JOS numerados dr 58 a ~2.

"ArI 58 - Ncx crimes de vioIaçao da ttlecolllunic8Çlo.• que te referem esta
Lei e "anil" 151 do CbdiJO Pena!. caberlo ainda as seJUintes penas:

J - Para ti concesslC)n~rias0Il permissionArias as previstas noo aru 67 e 63,
w culp..ÓO' por 8Ç1o ou CIIIIiulo e independentemente da 8Çlo criminal.

11 - Para ti pessoas físicu:
., J(um) • 2 (doIS) aDOS dr detençlo ou perda dr cuJO ou empreJO. apuracb a

respooloabilidadr em processo rerular, illici..do com o afut..mentõ imediatG do
aC'Uloade' att de"lslo f.n..1.

bl para ..utoridade Je5POI!sável por ..ioIaçl" da lIelecomunicaçl" as pen.s
prt',istas naIeJisl8Çl" em vilor serlr aplicadas em dobro.

c l serA" suspensos ou cassados na pr:>po...lo da ....,dAdo da ,ntraçlo. os
~rll"c ..dO' elos oper.~ pYOfiu""'..", t elos ..rm..dores respoasheis pelC' cnmr dt
\'lOi/l~'lc dt. tek-romu nlca, lo

An ~ - As penas por infra,le. desra Ie: ~o
al multa. alI!" valor ck NCrS 10.000.00.
bJ suspenslc. atl! mola ()O) dlat.
rI cauaçlo,
d' de,ençlo

i 1.0 - liras infraçôes em que • Juizc' dC' C~:Ilel nlc se JusutIC'" ...plscllC'ae,
de pen... o mlr..tor seri ..dYenldo. c:onSldert.nd<>-se a ad.enéllCla come aJTII'ante n.
apbcaçlc· de penas por mobscT'lnC'la de. mesmo ou clt outro precei" desta Lei

, 2.0 - A pen.. dr mult.. poderá ser aplicada IlOiada DL col\Juntamente, com
outras ....nções espe-c..u estaNídas nesta Lei

i 3.0 - O valol da! multas seri lltuaJlZ.ado dr 3 em 3 anc.. de atOfÕ(. com os
moeu de correçlo monrt......

.Ar: !lO - A apltClIC'lo da< penas desta Le' compele
aI ae-COIltel multa e suspensac. em qualquer caso rauaçlo quanck... tral.r

de permisslo
til a<- Prt'f.ldrnlt dA RepúblICa ~t.SSll' lo _dl..nte representaçle, do Contei elr.

parece' fundAmentado
A" b 1>- A pena rotrl Imposto d, a"oró<' com' mfra,lr come'ld. cons,dera

dos os ~ln.es falOTeS
.1 ,n'·.dado cb Iah•.
h; anlecedenres da entidade f.ltou
c I "'1R"....nc... e..pecihco
"'" b2 -' A pen& do rnulu poder. se' ..plIcado por Inlra;1c' :Ir qu ..lque,

dt~Hl'C "',a:. OU Quandc I C'On~~Slonanl Ol.l pe~ts.slona.!U nit hot.; .. tr t1Jmpr.
ck den!", ck pra.zc, esllpuladc ell,énclA que tenha uir lenl pele C"'Mr:

4n b) ~ A peru <k su;penw., PNleri se' .rhe.da !lO' se"'lnte! caso;
a' Inf"ll('lr.dosarll~~ ah,..,a;. h c t ,elr.~3 =--.~Iesel"pa'''r-af~

til 11Ifraçl~' lit>t:rdade de m..nilestaç I~ de pelllolllMnlO e dt .nlarma; I" lU,
n e ~ .~"O do Q do le~relro de 1%~\ .

•. , Q"anclr. ronC'nslOnJlna "" pern\lsslOnana "'" hou'er c..mprsóo. den:rc, li<
pruc, esu;>ulado n'll'ncll q ..e Ih< lenha ssó" lello pelo Conlel.

d' q"....Ó< seja cnada 'IN"" do pen,r dr nda.
e Ô ulIhzaclc- de eqUlPorner.1Cl' dlve~ ck>' .p"....Ó<1I- "" mst.ll\'~ jora da,

~J't"...h.a.,;""'s Ie\.-n"'.' mns:anlel cb porUT1. que aI Irnha aprm.c1c
I I ti"".... I. de rot" ICe para" QU.: nlr t'StI aUlo"zaó"
ParalIra!.· un..', - .." , .."'. dAs ltlra' C t t ... deste Ull" pc\llen S'" dole,"."

..cb • Inlern.p.;I,' "" se" Il;<' pele:' a~nlr f....·.hrJld,,' ..d rpf"rr"J.... ÓC' r: onle:
A" l>4 - A. pelUl do c..ua;'" podera rotr Imposta no> se","m~ c.._

Maio de 1991
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al snfnnll"F1L'lit do art.,o ~ ..
bl l'CinddEncia em InfraçAI' .nttflClrlllftlte punida rom luspenslo.
t) interru~AI' dI, 'unnon.mento pol m'ÍI de trinl. (JO) dIa' ~1I\lV~.

arrto qu.nd" tt'fth•. pau IUO. ot!tld" aulorlZ.lÇAco "mil do Conlel
dI aupel'\'en~nn. da inrap,cldaclt letal. Iknir•. ',nanreira DII .....n&m"'.

p.r. necuçA" d~ 'l:1'V1Ç0l0 di conrenlo /IIl permlS,lo:
t I "A" h..el • conceulonin. ou permlSslOftina. IIC> pra7" ..t",ul.oo. co"",

do a~ í=rul.rid.dtl. mO\lv.dor•• d. ,"spenslo antenormente Impolt•.
f) "". haveI' ronceulOniri. 00 pel1lllssloniri. rumpnd<. 11 niJlnrll. e

prl~os estipuladOlo.llf o lic'fnríamenlo deflnit'vo de 'UI ntaçlo
4r1 fI~ - O ConteI proml>Yeri a. medIda. c.blvell. punmdo ou p""",nde> •

puniçlo. pol in,cllllv. pl'áprll ou sempre que ~bel n:presentaçlo de qualQuel
.ulorid.de

ArI . bit - Ante> de decidir da a"lic.çlo de qualquer das penalidades previ.
I••. o Conlel nolif,car. a interessada para eltrt'tr o dIreito clt defe... dentro 00
pralO de S (cinco) dias. contadOlo do recebimenlo da noti'ieaçlo

I ,- - A repetiçlo lia falta no penodo .decorrido entre Il recebimento da
IIOtificaçAo e • lomada de decido. seri considerada romo n:incidEncía e. no caso da.
trans,res5lJes cilada. no art. 53. o Presideflte do Conlel suspenderi a emissora
provisori.mente.

li 2. ~ - Ou.nde,. represenlaçlo for feira por um. d.s .utoridade•• se,uir
relacion.das. o P~iclt"le do ConteI _en'ie.rU" ti",i.., IUI proct<Jenci•. podendo
deixar de ser feira 'lIOtificaçlco. quC'sc n:fere eSle ."ilO.

, - Em lodo o terrílón,\ n.,·ional
a) Mes. d. C"mara dos Deput.dos 0\1 do Sen.do Federal.
bl Presidente 00 Supremo Tribunal Federal.
c) MililItro> eX Estado.
d) Secretirico Geral do Con5tlhco de Serur.nç. Nacional.
el Procur.dor Geral da República.
f) Chefe 00 Est.do Maior das Forças Armadas.
fi - N~ Estloo..

a) Mt!.a da Assemb~iaLeplativa:
b) Prelidentr do Tribunal de Jusliça:
c) Secretino de assuntos relativos à JUltiça:
d) ("befe do Milllsléno Público EUadual.
m - Nos Municipios'
.) Mesa da Câmara Municipal;
b) Prelello Mumcipal.
ArI. fl7 - A perempçlo da concesslo ou ,ulorizaçAo será decl.rada pel<>

f'ref.ldente da Repúbl"'a. precedendo parecer do Conselho N.doMl de Te~muni·
caçôe~. se a conces~ionária ou permissionáfla decair do direito à renouçlo.

. P..rú"r..lo únIco - () dlre.to it renov.,,'" <It-,,"rre do "umpnmentu. p,:1.
empres... de "tu contrato de conct!olilio ou permis>.ão. d.~ exil/Sncl" "."a'"
e reilu!amentares. bem como da~ Imahdade. educac'onal~. cultutlm e moral'
a que t.e obril!ou. e de per~l'l1r.m a po,.ih.hdade tl?cnlc~ e " Inttre,,,
Pllh!lco em ,u.. e~ist1:ncl".

ArI bII - A caducidade da concelslco ou da 'Uloriz.,'" será declarada pel<.
PrC'\ldenle da Repúhhca. precedendo p.recer do Con~elho Nacional de TelecomuIII
caçõe, n", !oeg-uinttS ca",s

.1 qu.ndo a ronce~r,jo ou a .ulo=açAo decorra de con"émo com outr<. pai>
CUJa denunrJ. io ltlrM intxequivel,

h' quar.d" expirarem m prazo!- de conces~lo ou aUI<)Mz.açlc· decorrentes d<:
c(lr:\'ênul C'Clm outT(1 pab. send(· in\'iável • prorrogat"iCl.

P..rill/~"f( unICr· - A declaracàl' dó. .aducldad<: s(. se cI.r. ~e for Im p,.'l'Õ'" e,
""lIa·la por <"onvêm, com Qualquer p.i' ou por incxlstên<",a comprovadl! clt lreQüêf"
cla nl. Brasil que pei51 sC'll.lriouid. i <"oncesslc>nán. ou pemnsslOnánl.. a fim de que
não eS\f §eu funclona.mento

An !fi - A declara,.lr. da perem",lo ou d. <"adu<"ldade. quando v",ad; por
llegahdade. abusod<" poder ou pela desrorofonmdade com os Im, ou motl\'~ aleg.dos.
lIIularÍl co preJudicado. pei!ular reparaçAc, ooselJ dlrtllco perante C' }udldànc,

An 70 - Con~IJlu, crnne punivel <"om. pena de delen,lo clt 1 \um\ a 2 {dOJ~'

ano;. aumtmad. ci& mtlade ~ houver dan<> • len-elro. a instaia,lc. ou t1libz.açlc· d<:
tele<"omumc",ões. sem obsel'ânci. dco dl'pei\(' neslal.e, e nos regull.mtnlos

Para/Cr.fc. úmcc' - Pn::cedendC' a" processo penal para os eftrros ~ftndos noslt
1."'11" ser. "n1lnarmcnte procedida a busca e apretnsll' da eslaçl,' ou aparelhr
iltlla:

An ~l - lOOa Irradlacl" sera 'Tn.da e mantida em arquIvo durante a. 2~

hora, 'ut>sequenl"" 1(. encerramen\(. dos trabalhm diárIO> d<: emlS$Ora
~ I o - A, eml'!oOra> de ItlC'nr,jo p<>derl,· ,ravar apena. o 101To dos f"'lgrama'

tram.mnldct\

~ 2 ,. - 4s emls\Oras dtverlc· conse:"'a! erro leU' arqu;"os os telt'"' dos pro
j!rama' melu,,,. n!>tlel""" de'ldamenl( autentICada.> pelos respon~vet" d"rantc
h(.~!tt\....en1 .. j dla\

~ " - A" !!ra"aç.õe< d", pr"llraml.s políllCO!l eX deblle' ellll't"·ISIIS. pro·
nunClamro!,.' da mesma nalurtu e qu.lque: irradi"l" nlo ftj!lstrada em luto
d<:'erà(';er con'oC~ad.;C'rr. arQuI"c" pek pean. de 20 ("lnlel di., depoll clt lramm'·
IId.., P"T>.' ,once...,,,>n,,n.., ou peTm'sslOnáras ale I k.. e 30 (trultll dllt, paTa as
demaIS

~ 4' - A< transml'We< rompulsonamenle 5tatuida. por leI se"" ,ra'ada~

em m.leha~ forneclo(, pe~ mlt'reiY.d~
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.... n -~ - 11 aul",.cao. que .mpeOu ou .moor..;a! .. ht'erOloá< d,t rad,mdilu
\:.. (\LJ d .. tt"tr\l\lc fr, ..... dn~ 'a~~ &utO:1zaóo} err lei tn"ld~~l nc que CO\lbe:. lU

... n,,~, d, ~·lIjl' .':: dc' (~'j1" Pena'"
/4'" ... '- ~OlTl(nt. IXoGeric neCUla'loeT""lÇ(' do rad.ooifus.lo

.I' .I '-'",la;
bl O' Eslado\. Termona. e MunlCÍpu.lI:
c I as l'l",er>'lUlIe> Bru.le:ras.
dI a, funda.;àes consttn.,,us no Brull. cUJos e5latUIOS nlo contr&nem' o

C,ldlllc' Bra"lcll"l> ik Te~·...mumcaçl'les.
e I as ""'Jedades na.:'Or... lS por açõcs nOmmallv&s ou por COtas. desde que

sut:>...ntas. as ações ou COI.l'. em sua tolahdade por brullc1n:s natos.

Paragralo únICo ..:. ~em ;:>essoas Jurldlcas. elCenUd05 os panidos poIicicos
nacu>na". nem estrangeIros poderio ~er sC'CI'" 011 par!lclpar Jt socIedade que
''le..uI. seJ'\ 1('0 de rad,oolfuslo. l'II:m ex.rc.r 'ob~ ela qualquet t,po de conlrole
dlR'tOi'\U lndl~lo,

"n. !' o - As entithdes InleresSolldu na uecuçlco de <en'lÇO de radiooifuslo
,;ku~r~oPOSSUll eom·Ft......d.. mente. ~Ul"!oOS financelt'01 para lazer f.ace 'lO custo <às
rnc;;t..1!,J,o,"ltw equlparnt:'nlíls icesson05 ~ os IOdlspen~.ue1Sà e'lplbraç.1~ do ~r'\'I('O,

~ I· .:.. "~orr.provaçlo a qu~ se refere este anlgo...-ompr=ntkndo espeo:lal
menle a on~m e o !tlnnlanle do\ m=ur'SO'. ",rã Ie'la pennle o Con>elho N&cion,,1 de
T~"'~omu",ca.;àes. ns ()jlonunJdade .1.. r...bullsc;lo para a es~uçlo do servIÇo.
se~undo normas a st'rem por ele baaadas.

!i 2° - Os l.naoclamenlos para aqUlsiçJo de ~quipam~nros seria consid~a·

d0' como =U~ lina-ocetros para OS fim OO...§ /,0. desde que forr.ecidos pelos
prél"nex labncant"",

Art. tl o '- ~ 05 brasileiro. natOS poderio nercer. nu entidades executanles
de s.e....·lÇO de r.d,,)(ltfus~o. os ca'JlOS c funções d~ direçl0. jerincia. chefIA. de
aSSl!"oramento e asSlstêllcla adminIStratIVa e intcJe-ctual.

_ Art. ".0 _ E vethdc às cmpreus de radiod,fus-io 'manter contralOS de assis
l~ncLil l~nica com empresas Ou organizaçõcs estrangeiras quer a respeito de admi
n"lras;lo. quer de onentaçlo. sendo ngorO<.lm~nleproibido que ~tlli. por qualquer
f.mr.a ou modaltdade. prele~lco expediente manlenham ou nome"m ,.:r,·idol'e1 ou
t...·n"os que. de forma direta 00 Indlr<:ta. ter,h.>m mtcT'cnç!o ou conh<:cunento da
..da admlnlSlral;.. OI! da onenlaçlo da empresa tk rldiodiluslo,

Paragralo único.:"· A .edr.lo a quc st' refere e<>le aruwo 010 alcança a pane
estn:amente lecnlCa ou animca <à prognmaçlC' e dtI'aparelhalMnto da tmp.......
ncm se aplica aOS ('asos de C'ontrato de ,ss,sllncl. técnICa. com empreSol O\l organiu·
~ào e...tran\elT". nlo ~uperior a \et! meS6 e tldus,l".'anxnte referentC'S 1. bSot de
in\lalaçlo. lOiclU de funCIonamento de equipamentos. máqulRas c aparelhamentos
lécnleM.

An 11.0 .:.;. Depende de pmi.. spl'O"&Çlt' <lo ConteI qualquer contraIo que
uma empresa de radloo,lus.\o preten<L1 fazer com empresa ou OraaRIZ"'!O estran
,.,lra. que possa. óe qualquer lorma. fenr o ~pinto das disposit;oes dos it'tiIOSo"·
b.- e ':'.,

1>arigra!o únICO. - 510 lambém proibi<às quau'luer.modalid.ldoe, ~ontrUuau
·uue. de maneira dIreta "" ,ndm:la. aneJUrem i rmpresA ou ore&ntza.;lo esrr'''l:l'll"&
partlC'll'&<;k nos luct05 brulos ou líqUidOS cUs emp~ & radiodllusAo

Art, '10 - lO pennHldo U emp........s de radlOCLIu,lo esub<olc...er. com pessoas
fi'lCas 00 ,urídoe,", n.ClOnalS. conlral'" que tenlum por ol'>Jetivo fin a nc'" ln"n lo•
•."OIpr...·\llnlt•• lU ""I'I~·l'k.l'] le'l.'nk:a. de-.de que auhU'1J~d;~ pt"lo Contei

~ t ,..._. 0, ,-·t\ntr.,1h~ de _'~t\l';m.. t.a lt'Cnu. a ~ po<kr~t' ser fumados rom
pe,soas fiskas ou Jurid;;:as e-speclaltudas no setor especifico para o qual lorem
\.-nntr~uad.~

§ 2.0 .:.. A aqulSw;10 de equlpamrm", poder. ser !tnan..-.ada po:lo> ,",us fahn·
t..anl~ "'u por e't.a~;ec.lmentos d~ t:red,lius na"h....n.l~. ~m prAZO n.lo' 'S4penor aiO'
. ,jC/1 an~Y\

An. 10 - O Contei batun norma. reJ(Ulando .. Iransm",10 pela. em.....,.
ras de rac!lo,hlu,lu. de pma'Om&\dc "nllCm e>tranll"'ra ou prodUZIdo< porrmp~
...:tilo,d.J' " •• P.,,,. ,,·uJt.t't a\.~)OI'la\ "lU t.'UU:\1a~ ,Lrcturt'\. VC:~0lC'1o c .ldmanuH.dorn
nlo ,eJam br.,,1e11'OS

An 11. - O ('onle: balurá noMfUS sobre .-bnll&ton.-datk da tnn<mluAo
de prot(r;ilf'r.... aO""I"C. tcnd(· e'm coma. entre oulrcrs I~h)~!.• lV'C'ahl.ac;iilo. a potrnç,.
do&.' tml't\tlri\ C AS c.ond'Çtk~ !.~)o·n·onómk:a~ d.ss tC81ÔC1 rm qut' ..~ me~rn.u N
en,-,unirern Hl'It1I~das .

An 12 - Cada enndatk Só p<Xlera ler conaua.> \lU permlSslo p.ra CIC1,'Ular
..... n "",~ tk r.H1ttl(h(lJ\~~' em hlClt, II Pi'\! dC'nll' dl.l'\ ')('~L.lntC') hmt'e"'i

I J t\I.,l,,'Ú.:\ r~d ... )'hfu_)r.\ .1J: \dm

s - L,x'ars'
. (Incl... , medIas -- "

~ f<<luêncla m«du lad.. - I)

~

li - Re11"'1\&".
OndA' méclLU - J
Únd., lr"Pk:s" - J
\Cndo nu nu.11~O 2 por Euado

"" - ~õllo·II,".Jt\

OndAS medIas .... 2
O,!<:lu cunu - 2

21 r::,t~·ÕC', rsdlodllu~ra' de ",m e .matem - 10 em todo 'ernlório " ..nonal •
.end<>. nc' ma ..m" ~ em VhF e ~ por E,'ado. .
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~ t o ~ {J,"a C'\f~i.u r..t ora".-. \.1J.\.... u r..;.~1erl. Ú}:~ jMlo lil\'Hta.;.·rr,;.... (u.J!4:h:·C'~·

ela, nu arllllO. utlhu, um. ou 'lr~' fn:qMllC1U qu~ {i1t t~r.ham .,do ron"lln.du
~'" I~Q~

~ 2 ~ L "i1(' \tIrio compu!ac1l\ p3ra tt4t ~lt"ltc'" ti" pn-...entt' &"tlll' õi\ r'ltI\t~'

~p<,.do.-..s < ... l(ln,"","''''u ~ "~',,!o. IXnrn,.n,,,, H <\,~rr\ ~rad.'ru

~ l.· - "'10 ~rlo le' conc",k ou 1X.,.,..",I" "' rn\ll1adel da, ~UI" floCI
r1nt a(:uml\tI {)li COUSf.l qut IntC"rt t' quadro \ocl.t dt' nutra' empn:\.I\ tlt't.'"1JiAnle\

(lI' "'''' ....''' tk 'adlOd,lul!o aliem d<J\ "n"I" f'IIli<" n""r a'tI,o
~ "(1 ..:.. O... lu.-.tI cnnC't''\sron4nft\ t P'C·m:1\lonanO"l de leitf"'VtÇ'(\ Je rad.odafu

~.o. km ".."nu) l'K l~l't&S c &C'10t'u'UI' Qut t-act'Gem " hmlla.c,:lw:"\ ~\IIPLdAd .. \ nt'\lr

.n11l0." tlit "to(' a(1I.ptariL' no pr.,,,,, ni.l!mO dt do." I~) Inoo. • rl/lo dto ~J." por .no
, 5· - ".nhUM' pt1~ po.kitr. l'.r,,,·,I'&' <ú d,"", lu de maIS dr uma rmprr

... de radkKhfu,ll,\ Ctn i()C'.!ldA~\ .:1t ...C'~".•m fln':\.l.a &0\ hmnC'\ I'\(,ahc'It'lIÓl"

M"t &rh~:)

J b· - E••dada ••ransfc1fnc," d,~ta ou mdu..,a da roncnslo ou IXrm.ulo.
ICITl prt" ulonu,I<' do Go...mo Federal.

t - As ~mp~&S CO~'l'onlna..s ou ~rmtSSlon.nudr sef"V1ÇO de- r.dlool-
fuslc nlu poderlo <'S11f subon:bn.d..... OUtr..~ efltlda~ ~ue 11: consurucm <om a
finalidade dt' ....:..bclecer dl'-";lc> 0\1 oncntllÇlo únoca. através de cadCtu ou assOCIa·
(ôn de qualque, ttp«>t.

"n. 13. - A le,",!.lo educ..tiva te d;"rinari 1 dlvutcll(lc de pf"OInmlS educa·
aonals. mtd..n~ .. lransmlSslo ~ "II.oS. conle~C1IS. paJestnu e detoarts

ParaiT&!" únICo - A lelr'·i!.lo ~ucalf" nlo lem c",h., comercIAl. s.rndo
vt'dada I InnsmlSslo de qualquer prop"a..nda. direla ou mdiret..mente. b1:m como o
palrocínlO da. prulTlm.. lr..nsmltldos. mesmo que nenhuma propa,..nda seja feita
alravés dos mesmos.

"'1. 14 -. Somenl~ poderlo neculU Jef'Yiço de le~ educativa:
..I A t!fIIlo:
Dl o. EstadOl. Tttrilórios e Municípios;·
cl as L'n"tf'\idades Braslleiru:
dl as FundJl.çôes cOMtllUidas lloO Bruil. cujol EsulUtos do contrariem o

Códi,o Bl"IsilelJ"O de TelecomllnicaçOe!.

t 1.° - As Unlvenidades e Funda<;6es deveria. comp,"""adamente. p;o.uuit
recul'loOS rmpriO'l para o emp~ndimcnlo.

§ 2· - A oulorza de clnais pa,a a Idevis.lJ:> educàma n10 depen,aqi da
publicaçlo do edi'al p"",islo.:IO 1." ).C do Cód'lO Bruileiro de Tdecomuni<:&Çàes.

An. 15 - Denlro das duponib.lidad"" alSte,nt"" ou que yenlam :. el15l1r. o
Conlel r~,",ari c.nalS de Trlrns.lo. em todas U capitaIS d. Estados e Temlé>nos
e cidades ;'e pop\llaçlo ir.JaJ ou supenor a JOOJ:X)O Icem mil) ·habitantes. destinando
OS'. televlSlo educan...

• An. lo - O Contei baluri normas delermlnando a obn,alonedade de
transmi..lo de proaramas educacIOnais nu emiuoras comercu.is de radiod1fu!.lo.
estipulando horáno. duraçlo e qualidade desses pror...mas.

§ 1.0 - A dUnlÇlo m&xlma obnllat6na dos proenmu educacionais seri de oS
(cinco) horu ~manals.

§ 2.0
-- Os proeramas educadonais obri'.16rios devo:rlo leT transmitKIos ~m

hortrios compre.:ndidos enlTe as ~ (sele) e as P (~) hor....
An. p ..:. As inlraçl>rs ao disposto nourtiaos 4. 6. ':'. S. 9. 10.11.12.13.14 e

16 d;"la ~. .-esta!vadas ... comllw;l>rs Pf'l:VISW em uis Especiais. seno pUnidaS
com as secutnles penas. de acordo com o ano 59 do Céldi.., BruiJeiro de Teleromuni.
cações:

.,' multa. pôr inlrin,lncl& dOi artilfO' 11. 1.3 e 16;
b) suspenslo por tnlnna~DciA dos aMlP b. 9 e 10: ...
c) cauaçlo. por IDlnn~ncia dos aniJoa 4. 1. S. n e 14, e por reUtClI~lIC\a

especifica em inlraçl" JI pUfllda com a pena di: suspenslo. ou por nlo .tendunenlO
dos pt"ILOS Itudos pelo Conte! para cumpnm~todesla l..rl.

An. 15.~ Esa I..et entrArá. em "JOl' na data de sua publicaçlo. ,"opd.u as
disposlÇ ões em contririo.
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PROJETO DE LEI N9 890, DE 1991
(Do Sr. Jabes Rabelo)

Isenta do Imposto de Importação equip~entos, mate
riais e componentes desportivos e dá outras providências.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Redação
(ADM); de Finanças e Tributação (ADM); e de Educa
ção, Cultura e Desporto - art. 24. lI.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 É concedida isenção do Imposto de Importação

e quaisquer outros tributos federais alfandegários, aos equipa
mentos, materiais e componentes desportivos, adquiridos pe
las entidades federais de administração de desporto, pelas
entidades de prática desportiva e pelos atletas que integram
o Sistema Federal do Desporto, destinadas à atividades efeti
vamente relacionadas com a melhoria do desempenho das
representações desportivas nacionais.

Parágrafo único. É vedada a comercialização dos equi
pamentos, materiais e componentes desportivos importados
como benefício de que trata este artigo.

• Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
caça0.

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Nos últimos anos o desempenho e performance do Brasil
no campo esportivo internacional vem caindo paulatinamente.

Os resultados obtidos por nossos altetas estão, na verdade,
aquém de nossa expressão econômica, política e cultural em
nível internacional.

De fato, as razões desse baixo desempenho do esporte
nacional são inúmeras. Entretanto, despontam como causas
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principais, a desorganização administrativa do esporte e a
total falta de infra-estrutura e condições materiais dispensadas
aos nossos atletas, de modo a garantir-lhes o aprimoramento
de suas aptidões esportivas.

Não é por acaso, que diversos atletas brasileiros, de várias
modalidades desportivas, têm recorrido a outros países em
busca de um maior apoio e, principalmente, de equipamentos
de qualidade capazes de colocá-los em condições de iguldade
competitiva aos atletas de outras nacionalidades.

Por isso, se o Estado e o Governo não podem subven
cionar a aquisição dos melhores equipamentos e componentes
desportivos, sejam eles nacionais ou estrangeiros, que pelo
menos não dificultem o acesso por parte das entidades de
prática desportiva e dos atletas que integram o Sistema Federal
do Desporto a esses materiais, através da imposição de tributo
alfandegário no ato de sua importação.

Neste sentido, é com essa preocupação que apresentamos·
a presente proposição que, se por um lado visa à remoção.
desses empecilhos alfandagários incidentes na importação para
a aquisição dos instrumentos de qualidade técnica compro
vada, por outro, visa também impedir que os mesmos sejam
objeto de comercialização, o que certamente, viria a desvirtuar
os propósitos específicos de incentivos à melhoria do desem
penho das repr~sentações desportivas nacionais..

Em se tratando de um projeto de lei imprescindível para
a recuperação do esporte brasileiro no cenário internacional,
solicitamos a apreciação e apoio de nossos ilustres pares para
a sua devida aprovação.

Sala das Sessões, 30 de abril de 1991. - Deputado Jabes
Rabelo,

PROJETO DE LEI N° 910, DE 1991
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N".209/91

Pi~pÕt~·~oLrlo' .J~ r"~::rl-~· de t·t'.3ju~~t~ do:; vt::ncim",nto::, so.!
dos, rrl')vent,~~ f) t'·:I·,,'::;·~:,;;, e d':rn~i~ retrituio;r:e"'l, de se!:,

vidorli"3 pútoU';Q:'> ci..-L:. .: trlilit·Jrc~; fcc~:r~li:;;, e dá outras
.pr.ovidênci.d~·.

tÀS COl1ISSOES DE ';O:13iITUrçliO E JUSTICA E DE REDAÇÃO

(ADHl; DE F!:JArtCAS r TRIB1JTACÃO (Al';-o; E DE TRABALHO,

DF. ADHINlSTRA::;;;O 1: SEEIlICCl PÚi:ILICO)

o CONGRESSO NAcrONAL DECRETA:

Art. lQ, O aumento nominal das despesas anuais com pessoal.
de caoa u~ dos PCldE'IeS da União, das autarquias e fundações pübl icas
fede:,ais, ~' do f.\inist~rio Público da União, será calculado com base em
Indice aourõ(1o da seguinte forma:

1 - trinta por cento 00%) da variação nominal m';;dia da re
r::eita àC:"'in~strada disponível, af('rida nos últimos doze n'eses. em i.'ela
ção t3O!> dOle meses anteriores.;

11 - setenta por cel"lto (70%) da variação nominal da receita
utimin!5trélda disponível, E'stimad,::t para o exercício financeiro a Que se
refere a revisão, relativSll'IentE' aos Coze mEses imediat"rr<e:'nte anterio
res.

Parágrafo unico. Para os fins de!';ta lei, eotender-se-á como
receií.a adi~inlstrada disponível c. total da receita de trllJutos e con
tribuições adrl'inlstrildos pelo Oeotlrt;.am('nto da Receita Ftder&l cio Minis_
tério da Economia, F'azenda e Pla'1eJar'len to, deduzldê.:~ ao; transferências
canstltucl'lnalo:. decorrente!> "do d!sposta nos incisas XIII e XIV do arL
21, no Inciso II do art. 158, E' no!:> incisos! e I! do art. 159, como as
receii;as p;-evistao; no art. 239 da Constituição e, alndo, as transferên
cils dostinLldas a atender os encargos nas áreas de saude e educação do
Distrito fed(;'fa1.

Art, 2P. Será assegurada aos servhlores públicos civIs ··e mi
litares d3 Uni~o, aos servioores das autarquias e das fundações públi
cas f~deraisl n(l mês de janeirC' de cada ano, a revisão geral das res
pectivas·remunerações, previs-i:a no inciso li; do art. 37 da Constituição,
na equivalente a sessenta por cento (60%) do índice de Que trata o ar-

tigo antert::t;grafO único. As antl'clpações eventualmeoote concedldãs de
dU21r-~L-ãQ, integralmente, do percentual de revisão ger~t,das :~~une-

fações. Art.;)O. Os recursOS corresP(I;'"IdenteS-:Y- di ferença ent~e o 1n-
t! a urado e a revisão geral prevista no arUgo antenor serão

eti~lz~~O~: e~clusivame~~;~r~~ l~~~:~~â;~~;Oàd~~~~~~; ~l ~I~~~;~~~;~~OP~~
~~i~~~~ ed: P1 i~~~~~~s ao pes~oai da Uni~o. d'e suas alJtarquias e funda-

cEie,S públi§a~Q. Aprçvada a lrd orr;amcnt~rla, o ~re~i~e(lte da ~ep~b1ica
indicará e~ ato propri'O, os setores e ôreas prloIlta-rio<.:" no êmblto do
Ppder El(~CUtIvCl, a:.sim como a 3loC'aç:~f). dos recursos pertinentes.

§ 2P. A parcela desses recLlfs!Js, devid:] aos órgão!> dos Pode
re~ LegislatIvo e Judiciário e d:J Ministério Público dó Unilto, será en
tregue na forma do 8rt. 16B da Constituiç~o.

§ 32. Os dirigente!; !ouper1ores dos 6rg305 a Que se refere o
patágrafo anterior defin1r~o os setores c itreas, para aplicação CIos re
cur!:oos de Que trata Ç!ste artigo.

Art. ~Q. OS valores do Anexo I da LeI .)0 7 92.3, de 1 989, re
lativos aos vencirnentos de ~ervidor~$ civis federais, beM como os da
Tabela de Escalonamento Vertical referentes aos servidores mil1tares da
unHI:0 t passam e ser os indicados, respectivamente, rtos,Aoexo;;. I e n
desta Lei.

A.rt. S2. Os vencimentos dos servidores das C<1teçorias funclo,·,
nais de Médico de Saúde PI:lbli~a, Médico do Trabalho e J.!édico Veteriná
rio, inlegrante!> dt! Plano de Classi f1caçào de Cargos regido I=H:18 ~ei nO
!, 6,,5, dt'!' 1 970, venci""entos aos quais fica incorporada a gratiflcação
ptevi~,t.Q no Anexo XVII! da Lei nO 7 923. de 1 989, st>r~o os constantc~

do Anexo I desta Lei.

§ 10. Os vencimentos ora fixados aos servidores dns ciladas
c"ategorias funcionais correspooderào ao cumprimento tJe jornada de vinte'
(20) horas 5emanélis de trabalho.

§ 2g • Será majorado, em c!l"qüenta Dor cento (50~), o venc! ...
menta dos senddores <l Que se refere este artigo, quando cumprirem jor
nada de seis (6) horas diárias.

Art. 612.- Os valores de venc!f'lentos das tabelas de c5pecjalls
tas ser~o (ixadJS em:

I ~ Cr$ 60 304,00 (sessenta mil, treZE'ntos e quatro cruzei
ros) e Cr$ 206 333,00 (duzentos e seis mil, trezentos e trinta e três
cruzeIros,r, respectivBf:lente, piílra .os cargos inicial e finnl tiO niv.el
mêdio;

II .. Cr$ 151 149,00 (c:etlto e cinqüenta e hum rr-1l, cento e Qua
renta e nove cruzeiros) e Cr$ lI8S 93',00 (Quetrocenlos e oitentõ:t e cin
co l'Pil, novecentos e trinta e tres cruzeiros), re!ipectivamentE', PlUR os
cargos inicial e final do nível superior.

§ 12 • ~ extinta a gr:ôltificação única, consolidada, objeto do
art. ~Q da Lei n" 7 923, de 1 987.

§ 2 2 • Os diriÇlentes dos órgâos e enl1dades en'/olvldoso· deve ...
rão, nos trinta dias ~eguintes à publicação d~sta I.e!, encaminhar à Se
cretaria da P,dmlnistração Çederal suas tabelas de especialistas, com o
neces5<frio escaiorlíJmento. para .revisão, homologar;l!io e publicação.

§ 3 2 • Os benefícios, vantagens ou acréscimos. remuneratórios,
resultantes deste artigo, somente serão pagos ap6s homologada, e publi_
c.ada, a respectiva tnlJcla~

Art. 72. O vencimento do cargo de J.1inistro de Primeira Classe
da ~a:rrel~a de Diplomata será dE' tr$ 485 933.02 (Quatrocentos e oitenta
e clnc~ 1T11l, novecentos ~~ trinta e três cruleitos E' dois centavos) E!
servira como. base de ca.lculo dos vencimentos da Carreira, escalonàE1os
pm ordem hi~rara.uic& decrescente, cujo teto corresponderá a cem (100)
pontos, para o Ministro de Primeira Classe, observando_se decréscimos
de Quatro (4) pontos para 05 demais cargos.

Arto eg. A tabela de remuneração dos cargos de natureza cspe
cidl, de que tra~3 o art. 2" da lei f\Q 8 162, de 1 991, e a referente
~~sd~~f~e~e1~ Trlbunal Marítimo, serão as constantes dos Anexos III e

Art. '9". A tabela de remuneraç~o dos cargos em comiss~o do
2~~~~ ~i~:;:~ L:1. A~se5soramento Superiores (O.A.S.) passa a ser a do

• Art. 10. Ao servidor nOl'!leado para cargo em comis~~o do Grupo
'Direção e_Assessoramento Superiores (D.A.S.) facultar-se-á optar pela
remuneraçao do cargo ou emprego do qual titular percebendo tdmbém
vinte por cento (20%) do vencimento do ca.rgo comissiemado e. ' 1ntegral~
mente, a respectiva. I~presentação.

facultadc! ~~i~rl~~l:o~e~~~~~~~~~:de cargo de Ministro de Estado, ser'

tado feder~l: ~~ ~:~~~~r~o Congresso Nacion;:,l, em se tratando de Oepu_
II - do cargo ou emprego de Que seja titular, na Un!ão em Es

tado, no Distrito fed~ral, em Município, Ou na'""s respectiv~s aut~rquias
fundações püblicas, empresas públicas ·e sociedades de econorr!a mista. '

Parágrafo único. Na hipótese do inciso 11 o Ministro de E"_
~~dâeP~r~~~~:~.cinqüenta e cinco por cento (55X) da' remuneração do ca;-

Art. 12. A nennum se-rvidor tnilitar da Unl~o, da ativa C'u na
inatlv!dade, pcderão ser pagos, mensalmente, remunerac~o ou provento de

~~~~r~:~~~:r~~~~~i~~ ~~r~~l~~ ~i~1~~:~Cdee~s~:~~~ie. a qualquer titule.

Parágraro único; Excluem-se, do teto de re..uneraç~D aludido
neste artigo; as segui ntes vantagens:

- gratificação por tempo de serviço,

11 ~ indenização de compensaçfto orgânica,
111 - indenização de moradia; .

IV - iOdenizaçlio de localidade especial;
V - .juda de custo, diárias, lndenizar;lo de trnnsporte;

VI ... gratJ.ficaçio de Natal, adicional de férlls, sal'rio-flfllí_
lIa e auxílio-funeral.
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1l.rt. 13. Anl1ear .. sc .. llo, jJos beneficiários de pe:ns~f:~' 1l'l1lita
res, a!.. disposIções di presente l.ei.

Art. 14. Os servidores re.:dlstribuídos. consoante o 8rt. 37 dt
Lei nO 8 112, ele ., 990, terdo, Quando necessBtlo, e por força desta

~:~~l~:~:~~~~~~Só;~;~:r~r~~~~~n~~6'O~~~O~~Q~:~~r~~~~~~:~t;~ue!~ou 85-
Parágrafo ún,i("o. A reoistdoulçAo a Que alude este artigo se

r' objetp de regulamentação e~p('ciflca~,em decreto.

Ar!. 1~. Para os fin!> do dIsposto no art. 37, XI I da Constl
tulçlo, considerar-!'e .. Á a remuntração atual do cargo de' MinIstro de Es

. todo, flxflda em Cr$ , 038 920,00 (Del;.relo l~gl$htlvo n 12 63, de 1 990).

• § 10. Nas hip6tese5 de 'Õlcumula'ç:'o consUtuc1onalmcrt'te admiti-
do, o llm1te máximo de remuneração Irlensal serÁ observado em relação a
eada cargo, emrrego, funç;o, posto ou graduaç:lo.

S 2Q. ·t assegurada, como vantagem pe~s(\al, exDressa em valor
fixo e irreajust;ível, 'nominalmente identlfIcada, a ser absol.vlda f!m fu
turos t"eaJustes ou aumentos, a parcela da r~muneraçãD ml:nsal Que I!'xce ...
der o llmite previsto nfl'ste artigo.

ArL 1~~ Os atts. :n. caput, 42, 189, J92 e 224, da Lei. nO
8 112, de 1 990, pess.am a vigorar. com a seguinte: red~r;ão:

S At. Apl1car-se-llo. as di~po~lçtll:!S deste .rUgo. ao!; serv! ...
dores do~ Estacos. 00 Ofstrito Federal. c dos ~unicjp1ns.. QUc~ por ror ..
çg de lei pr6pria. foreltl incluídos em reg~rr.e estatutlirio.

Arto 19. A Caixa EconO ..... lca F"p.detal eOltará AS, 1nstrw,;ões OP!
racionais necessárias ao cumprimento rio dít'P'1StO no artigo anterIor. -

Art. 20. (vedado, no âmbito da Adminlslraç~o DIreta da
UnIão, O pagamento de vencimentos Cli ferenclados 8 ocupant~s de ca.rgos
de atribuiçõe~.. iguais ou assemelhadas.

ParálJla'O único. Para o cu",primE"nto do disposto neste nrUgo •
o Poder Execut 1vo en .... iará projeto de lei afl Congresso Nacional. no pra
zo de cento e oitenta d;as. contado da entrada em vigor desta I.l~l.

Art. 21. Nos trinta diQS subseqüentes à publicação desta Lei,
será republ1cada, em seu atualizado texto. a Lei nO 8.112. de 1990.

Atl. 22. Esta lei entrar~ em vigor na data de sua publicl ...
ç50, co'" efeitos f'inarocf'!iros li partir de HZ de mala de 1991.

Art. 23. Revogam.. se ê!; dlsposiçaes em contrário. espEclalm!n
te ti lei nO 7.374, de 1985. e o art. ,30 da Lei nO 8.162. de 1991.

6r·asília.

01 112.527.35 12 6"1.Slf),44 03 4:~. 760,96
02 116.150.82 13 69.386.10 04 46.762,67
03 119.890.69 14 71.307,96 05 47.786.84
04 123.751.14 15 73.2R3.26 06 4A.8'33.07
05 127.735.53 16 75.312.79 07 49.Q02.60
06 131.849.49 17 77.398.56 08 50.9'=15.12
07 136.093.69 18 79.542.08 09 S~.1l1~99

00 140.475.56 19 81.745.31 10 53.252,7J
09 144.998.91 2p S4.00'l.26 11 54.419.09
lO 149.667.41 21 86.335.95 12 55.610,26
11 154.486.76 22 88.726.89 13 56.827.95
12 159.460.93 23 91.194.60 14 sa.072.39
'13 164.595.11 24 93.709.95 15 '59.344,42
14 169.894.89 25 96.305.82 16 60.643.41
15 175.365.25 26 9B.973,42 17 6] .Cf7!, i8
16 181.011.72 27 101.714.58 18 63.3:!9.79
17 186.840.01 28 104.531.93 19 64.715.39
\8 192.856.14 29 107.426.9Q 20 66.132,50
1~ 199.065.43 30 110.402.85 21 67.580.83
2'J 205.475.16 31 1l1.460.71 22 69.060.39

. 21 212.091.30 32 116.603.40 23 70.572.42
.22 218.920.55 33 119.833.25 24 72.117.68
21 225.969.53 34 H3.152.17 25 73.6~7,lti

24 233.245.76 35 126.563.11 26 7:;.111.15
25 240.755. 99 27 76.%0.0;

28 7~.64~,60

29 00.%7.13
30 82.127.55
31 93.92'5,93
32 85.763.13,

!\NEXO 11 DA LEI N9 • DE DE 1 991.

~O{!'~n t d" 'Lei "I "7~q2) ... 12.12.BQ
'rarola c1e ....encimentos l\P]ic~VE'it:: aos c"rg,o~ '10
Si~trna. de Classificação de Cargos lnstituidO p"'la Lei n' S.645/70.

TAll.ELA DE ESCALOIlI\MENTO VERTICAL

]
AUXILIAR

Cr$

lndlce Soldo

1000 174.916.20
940 164.421.30
885 154.800.50

810 141.682.20
750 131.167.30
669 120.517.50

612 107.04~.OO

524 91.6S6f~

470 B2.210,SD

424 14.164.50
99 17.316.90

DE 1991

l~lVf.L

DE..ANEXO I 011 LEI N9

. Posto ou ~radtJação

OFICIAIS SUBALTEIlNOS. '

t>RI MEl flO-T:ENENTE ' -" ~
SEGUNOO-TENENTE ••••••••••••••••••••, .

PRAr;l\S ESPECIAIS

GUAROA-MARIh."tIA E A5PlRAN'J:'E-A-OFICIAL .
IISJ?I RANTE E CIIDETE (OLTIMO ANO) ••••••••••••••••••• ~ •
ASPIRANTE E CADETE (DEMAIS .ANOS) I ALUNOS 00 CENTtlO DE
FORMAÇÃO DE OFICIAIS 011 IlERONAUTICA E ALUNO DE ClRGKo

OFICIAIS GENERAIS,:

ALMIRANTE, MllREOIIIL E MllRECllAL 00 AR ••••••••••••••••
ALMIRANTE-DE-ESQUIIDRA. GENERAL-DE-ExJ'!RClTO c TENENTE-
BRlGADEIRO 'O ' ••••••••••••• ~ ••••••••••• , .

VICE-ALHIIlANTE. GENEIlAL-DE-DIVISM E MAJOR-BRIGIIDEIllO
CONTRA-ALMIRANTE, GENERAL-DE-BRIGADII E BRIGADEIRO

OFICIAIS SUPERIORES

CAPIT).o-DE-MIIR-E-GUERRA E CORONEL •••••••••••••••••••
CAPITÃO-DE-FIlIIGIITA E nNENTE-CORONEL ••••••••••••••••
CAPITÃO-DE-CORVETA E MJ\.JOR ••••••••••••••••••••••••••

OFICIAIS INTERMEDIARIOS

CAPITl\O-TENENTE E CAl'ITl\O

L..-..._.N1VEL &JPtRIQR
1I'1"J"t1(!:,"'I...lA Cr$

"Ar\. II:L A nenhulI'I ser ... Jacrr poder' ser p~9a. flle"'Slllllente,
relflu,..eraç:o superior, "O llllblto aD respectivo Poder. :. n.i1da par ..
os cargos OI' Ministro Cle' Estado e- de Hjrtist/o 00 SlJDI~mO lrlounal
Fl'deot.l, b~1to .sr.1" i p~rcebjd., cOfrlO sutJ51óJo e rl'!prl'!<:.!'''tar;lo, t'e~

los HelrtHoSo do COf'gr~sl;,o NacIonal.
. Parágrafo úrl!co. (.clu'f'lIlMse Clo teto de l'~lIlunetiJçlo as ... a"~

tag.ns previtotls' nos incJsas 11 , VII da 'rt. '1.-
-Att. 18~. O PICVf'O!O d~ .pos!ntaderJa será caltullda C:O lll

abservancla do 01$posto "O S }O do ,rt. .,. e revit.to rlt t'tesl''' dat.
e proporç:lo, sellpre- Que :;"e .. edifIcar il refltu".raçao dos s~f'\dClcrl!'s

"lfl .t1v1 o.ce. . .
S I~. 510 rslendldOS aos lnativo$ QuaJ!;QUl'tr t1e".flclos ou

WI"t,.gens PQs\erlorlrlentl: co ... ctdldiJ$ aos. servjdotlH el!'· atiyld~dl'.
IncluSo! ... e Ql,llnco tf~carrt/'ltots tft" tl.n$rOl.'ÇJC ou rec-JasslfIcaçlco oc
calgo 01,1 funçlo 'Il QUto se de-u a aposenl.dorIa.

Art. 17. O' arto 40 da Lei nR 8 162, de 1 991, pas$a a ter
seguJ.nle rCdíiç'lo:

MA:t. 40. Correria' corota' das dotlÇCit' otç.lle"Url.s ruI{
ptl1s dos 6:0105 Interess'dos, eonsoa"te dispuser regul •• e"to.··...
"'5"1'50'5 de desloclll'lel\lo,'Ot alllllent.çSo e de pOUSAda dos ceI'abol.
Gor'~ t""'C"luaJs, incluslv~ Wlelrlbros dt: coll'tOlldos Jo~or .... tes de
.,ttutur. reol_enl.l de Mi,nis\irlo, QUlflOO e_ Yl.a.gt:~" servJçô.-

Art. 18. Os saldos das' contas" vinculadas dC\ F"undo de Garantia
Do lempo de Serviço - FG.TS, dos ser ... i~res públicos civi!> da União, de
,u.~ .utatQu!a~ e fundações públicas, que. se Incluíram no regime jurf-.
dlco único previsto no art. J9 da Constituição, poder Ao ser sacados:

1 - nas hipóteses previstas nos incisos lI! e VIl.do art. 20.
da Lt'J ng 8 0'6, d~ 1 990,

11 .. parceladamente, e no mês de aniversário do titular, nas
proporções;: seguir indicadas: "

" a' UIl\ quillto rm 1 991;
b) um quarto em 1 992;
c) Ulfl terço em 1 993;
d) ,um "meio em 1 !i94;
e) o restante em 1 995.

S 1Q. Para os fins do dIsposto no IncIso II deste artigo, as
proporções indicadas iflcidirão, sobre o s;.ldo da conta vinculada, no
dia em que ferem 'devidos o crédi'to de juros e a atualização mon@tária.

§ 2"~ Os saldos das contas individualizadas do FGTS, de ser
vidores nio optantes abrangidos pelo aludido regime, reverter~o em "'a
vor tia UnUio, como das autarquias e funcJaçi5es públicas, federais, depo
sitante••

§ )G .. Na hipótese de saque prevista no inciso IV do -art. 20
da LeI nO 8 036, de 1 990, os' dirigentes dos órgãos e ent1c1ades da Ad
.1nl$traçlo Pública direta, 8utcirQuica e fU('ldacional deverfto expedir
dicJ.raç~o discr!lftiflillndo 0$ dependente!t tlabllitados I .ovirnentar 8 coo
ta vlnculadiiil dt! servidor falecido.

"Art. ')7. Rec:l15trlb ...dçIO 11 o (Ies!oca.. en\o do s~rvldor. eo·
o .. espec:tlvo c~rOOt plr. o Quadro ce pes'iooal 0" Qu\ro órQ:c Ou to n ..
tld.dt' CIO .. C5110 Poder, olaerv;C'o se'r.pre o Jrtle-re$$t' IjI _o .. J,d,.t" ...

çlo. "....., .

§ 21:. Ao proYl'nlo dt aposenl.dorj, .pJIca-sl' o li_UI' aIs.

clplJ"ado "0 arto "2.-
MArt. '92. o ser ... ioor Que con.tar t~lIlpO de stryJco p.r. '''0_

..etlt.dorI. CO. provrnlo integral, ser. aposerllado:
1 .. COI! I relluner.çlo 00 padtlo. rerer~ncia ou nS ... el leseM

alat •• '''te superior 1Quelt' elll Qut s. encontr~r pos.leion~dD ". data
d. apostn\IOorJ'.i

11... Qu .... do potlclonldO f':O últiMO ".drlo. refer!"cJ' 01,/ n! ..
.·'1'1, éOIl.• reMunet.çlo correspondente, aerrsclcJ•. d.. diferença.,ntre
I'S'~ I' n piOrlo, refer!,ncl, ou t\h'el. Jllet.11.l,"enle anterior."

"Art. 224. As penloOes Il'!tlo .uto_atJcu,e-nte .tu.ll.t.d~s
"1'5.1 tut. e ". _esln. proporçao tios reaJustes dos ve ... c.I_lrnt05 dos
servIdores •. aplJeando .. s,. .. lhes o disposto no p .. r'gr.fo ú ... jco CIo Irt.
la, .

p.r.'Otaro únIco. Sujell.r"$e .. lo, .to penslUs. lO 11_1\1: dI, ..
tlpl1naoo ro .rt. '2."
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c.uc:oS DE KATUttZA r.srr.clAL
(art. 22 da Llti nÇ' 8.162. de 8 de jandt'o de 1991)

DIII<»fIICAÇXo ~CIKEHTO IUItESElITAÇAo XETlUUlCXo
J(F.HSAI. % Ml':NSAI. KENSAL

Con.ultor Gl!'ral da lepúbUca 303.678.50 100 301.678,50 601.357.00
Seeretágio-Geu] doi !'ru. da República )03.678.50 100 303.678.50 601.357.00
Cheh: do G.bin~te "ilHar )03.678.50 100 303.678,50 flO7.J57,00
Chefe do Eatado-Maior du Forçu, ArlUld.. 303.678,50 100 303.678,50 607.357.00
Cf.rfe C.b. Pesaoal Preddenu da RepiibHca 303.678,50 100 303.678,')0 607.351,00

Secretirloa. hc. Preddênc1a da lepública 280.695,00 100 280.695,00 561,390.00

SecretiriD Executivo 2S1.162.S0 100 251.762,50 515.52S.00
Sub t:e crrt.r1o-Gual Seere taria-Ceral/PR 251.762,50 100 257.762.50 SJ5.525,OO
SecntÁrtos-Gerab do HRE 257.162,50 100 257.762,50 515-.515,00

OI: f\lJWJ\Ç'~Ó DE: orICIAIS tIl\. Pl:Sr:RV'l\ I •
1I.L(!NO ti" 1::SCOlJ\ OE roTWJ\qÂO n~~ SARGta:TOS ••••••••••••
ALUNO ['loJ l'OL1':GIO NAVAL E fll\ J'SCOLA PREPARh'J'6nIA DE CA
D!:TES (~LTrM(J ~NOl E GHUHET;: :-
ALl'NO to cor..tC!O NAVAL E OA };SCOlJ\ PREPl'.ft.-'\TORIA lJE CI\.
DETI:$ (rl};MhlS ANOS) -:
~RC!\I'JIZ-"!ARINIIEIRO ." I .

PMÇAS GRADUADOS

Sl'llOf"l Cll\L P. SVRTENENTE ..
P,RIMr.I RO-SARGEN1ú .
Sr.Gl.l:LCI-SARCI:NTO ..
'1'ERCEI RO-SARGENTO .
TAIrEIRO-IDR .

g:g ~~~g"~~~JAÕÕj .::::::: :::::::: :::::::::: ::::: :::
DEMAIS PRl\ÇAS

TAlFElnO-OE-l~ CLASSE •••••••• " ••••••••••••••••••••••
TAIFEIRO-DE-2~ CLASSE ••••••••••••••••••••••••••••••••
MARINHEIRO, SOLDAOO-FUZILElRO-NA\'J\I, E SOLDAOO-DE-l~
ClASSE (ESPECIALJZAOOS, CURSADOS E ENGAJADOS), SOLDA
DO CLARIM ou CORNETElRO-OE-l~ CLASSE E SOLDADO PÂRJ\-
Qt'EDISTo\ (ENGAJADO) .
f.tARINHE:IRO, SOLOAOO-FUZlLELRO-N;"VAL E SOLDADO-DE-l~
CLASSE (NAo ESPECIALIZADO) .

60 10.495,20
45 7.671,40

40 6.996,90

31 5.422,50
18 3.148,50

424 74·.164,50
378 66.118,50
340 59.471,70
304 53.174,70
226 39.531,30
216 36.131,80

53 9.270,60

208 36.382,80
194 .3.933,90

130 22.739,IC

105 16.366,30

1. •• X O lU
,.. de d. 1?9:l

ANEXO 11 DA LEI N9 , DE DE 1 991.
Al/f.XO IV M LEI 'li .DE DE 1991

Posto ou Graduaçio ndice Soldt

;gtg;~-~A~~R~~~~~~~~~~~~:~~C~~;E.iÊNGÃjÃOO)
69 15.567,60

E SOLDAOO-oCLARIM ou CORNETEIRO-DE-3~ ct.ASSE ••••••••• 69 12.069,30
HARINHEIttO-RECRUTA, RECRUTA,o SOr.OAOO, SOLDADO-RECRUTA
E SOLDAOO-DE-2~ CLASSE (NÃO ENGAJADO) ............... 31 5.422 50,

VEH:IM1!.N'IO REFllESENr~ GRATYFICN;hl RE.TRl8lJIçhl
Ilf1lCliIrw;7c MEIlSAL

\
MU:SI\L ME..~SAL

JUIZ-PHESlOEm'E ]55.17B,78 190 294.839,68 . 35.914,55 465.931.01
JUIZ 155.178,78 175 271.562,66 35.914,55 462.656.19

Anexo V da Lei nV , de de de 1991.

GRUPO-D%ItEÇXO B ASSESSOI!1\KEll'l'O SUPERIORES - DAS

'l'A!IELA DE R&TRIB01CXO

VENCIMENTO REPRESENTACXO RETRIBUIçAO
1l1VEL ,

Cr$ Cr$ Cr$

DAS-l 122.650,00 60 73~590,00 196.240,00

pAS-2 142.985,00 70 100.089,50 243.074,50

DAS-3 16.6·.515,00 75 124.186,25 291.401,25

DAS-4 196.212,00 80 156.969,60 353.181,60

DAS-5 227.539,00 115 193.408,15 420.947,15

IlAS-6 263.427,00 90 237.084,30 500.511,30
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CONSTITUICÃO
JlDIóaLX:A J'l':DDUtl'IVA Dõiwun,

. 1tI8
......- __ _ lo.

Titulo Ui

DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

... -~._ _ -- .
Capitulo 11
DACf'llÀO

••.••...•...........
AR. 21. Compete â União:

~ .~;~;;~~;~'p~;j~di;íi~:oMini~~
PUblico e""; Defensoriã Pública.do Distrito federal e dos em-

1OOos,w ar e I1\IlIlter a policia federal. a políciar~
.. ~ederais~ como a polICia civil. a polICia:re

: o CQq)O de bombeiros militar do Distrito federal e

cios Territorios:.......~.•...•••.-..-.....-...•...•.•-.••..•...
CapftuIoW

DA ADMINISTRAÇÃO PáBUCA

SeçIoI

IJI'I~GentltI

Jlit. 31.. A administração pública direta. il\direta ou funda
cional. de qualquer dos Poderes da (Jniào. dos E~~?s. do
Distrito Federal e dos Municípios obedecer~~s pnncJPIOS.de
Iegalidade.lmpessoali<kde. moralidade. publicidade e. t.ambém.
~seguinte;

.............•..•••.•.•.••...
• .... .. - .. " )(:.: "a-revisão geral da remuneração dos servidores públi

cos. sem distinçâo de índices entre servidores públicos CMs
e militNes. far-se-á sempre na mesma data;

Xl - • lei fixará o limite máximo e a relação de valores
entre a maior e a menor renumeração dos servidores públicos.
observados. como Iimite.s maximos e no Mnbito dos .respectivos
poderes. os valores percebidos como remuneração..t'm especie.
• qualquer título. por membros do Congresso Nacional. Ministros
de Estado e Ministros do Supremo TribuOllr FederAl e seus
correspondentes nos Estados. no Distrito Federal e 005 Territó
rios, e. nos Municipios. os valores percebidos como remune
qç60. em espécie. pelo Preleito;..... ~....•••..•.......- _...••..••....

Art. 39. A (Jniâo. os Estados. o Distrit~ F~deral. e o~ M~i
cipios instituirão. no âmbito de sua competeoclll. regune jurldíco

unico e p&anos de carreira para 05 servidores da administração
pübka direta. das autarquias e das fundações pUblicas.

t I' A lei assegurara. êtOS servidores da administração
direta. ilOOOlTlia de vencimentos para cargos de atribuições
iguais ou U50ernelhados do mesmo Poder ou enl1e servidores
dos Poderes Execuwo. l.egislalNO e JudICiário. ressalvadas as
VAntagens de caracer individual e as relativas 4 natureza ou êtO
b:.w de trabalho.

§ 2" Aplica-se a esses servidores o disposto no Art. ,..
N. \11. W. \IIlL IX. XlI. XIJI. >N. )M. XW. XVIll. XIX. xx. XXII. XXII
e xxx.

Titulo VI

DA TRlBUTAçAO E DO ORÇAMfM'O

Capitulo.
DO SISTEMA TRlBUTARJO rtAClOrtAL

Art. 158. Peitencem aos MunicipiOs:
....-._-.-.. -._----_._._._----

. • - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do
Imposto da União sobre li propriedade tenitorial rural. relaÚVA
mente aos imoveis neles situados;...._--_ _---------_ _ _ .
Arl. 159. A t1nião entregará:

I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda
e proventos de qualquer natureza e sobre produtos incIustriI
/izados. quarenta e sele por cento na seguinte forma:

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por Cenlo ao Fundo
de Participação dos Estados e do Distrito Federal;

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento -eI
Fundo de Participação dos Municipios;

c) ll'és por cento. para op/icação em programas de finan
ciamento ao setor produtivo das Regiões Norte. Nordeste e Cen.
tro-Oeste. através de suas instituições financeiras de caráter re
gional. de acordo com os planos regionais de desenvolvimento.
ficando assegurada êtO semi-árido do Nordeste a metade dos
recursos destinados li Região, na forma que • lei estabelecer;

• - CIo produto da arrecadação do imposto sobre produ
tos industrializados. deZ por cento aos Estados e -eI Distrito
Federal. proporcionalmente êtO valor das respectivas exportaçõe$
de produtos industriaflzados.

- _.._-.-._ ~ ...••.•..... ~ .
CapItulo 11

DAS F1l'W1ÇAS PóBUCAS

... ~ ..•...•... -~ ~.

...... ~ ..•....... ~...
AR. 168. Os recursos correspondentes as dotações orç.
rrienlârias.. compreendidos os creditos s\lPlementares e espeo.
dais. destinados êtOS órgãos dos Poderes Legislativo e J~icíirio
e do Mioisterio Público. ser-lhes-ão enlteguesllté o dia 20 de
cada més. na lonna da lei complementar a que se refere o
arto 165. § 9". .

..............•.•....•..._........••_.. ~.....--
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Titulo IX

DAS DISPOSiÇÕES
cONsmuo<>NAl& GERAIS

Art. 239:·Ã·a;r~~;daçà~' d;;o~~~ie·da-s-;~tribuiÇões para
o Programa de Integraçao Social. criado pela leI Complementar
/l' 7. de 7 de setembro de 1970. e para o Programa de Formaçao
do Património do Servidor Publico. cnado pela leI Comple·
mentar n" 8. de 3 de dezembro de 1970. passa. a partir da
promulgação desta Constituiçao. li financiar. nos lermos que
11 lei dIspuser. o programa do seguro-desemprego e o abono
de que trata o § 3" deste artigo.

§ l' Dos recursos mencionados no caput deste artigo.
pelo menos quar~nta por cento serao destinados 11 financiar

programas de desenvoMmentO económlCO. ttraves.do Banco
tilldon!lI de Desenvclvimenl.OEconõmicoe Social. comcrerios
de remuneração que lhes preservem o vo!llor.

t 2" Os patrimônios acumulados do Programa de lrXe
gração SociaJ e do Programa de FOlTT\llÇ60 do Património do

St1vidOr Publico l>1lO preservll<!os. mantendo-~ os critérios de'
saque nas situações previsl.as l\lI$ leis específic~. com exceçõo
da rrlirlida por mctivo de casMnento. ficllfldo ved3da a dIstri
buição dll arrecadação de que li llt3 o cbpUt de* IU1Jgo. para
depO:;iW~ conl.ilS iodMduai.s dos p..'lItlCipantes.

~ 3' Aos empregl'Jdos q~ perc~bMl de empreg&dofes
q.Je cOOOibuem para o Programa de Integração Socilll ou para
o Programa de Fonnaçilo do Pammômo do ~rvidor PUblico:
ate dois salários mínimos de remuneração mensal. é assegUlOOo
o ~nlo de um S41ário mínimo llSlud. computlldo neste
vlllor o reodlrTlenlo das contas indIVIduais. no caso daqueles
que Jb parocip.'wam dos referidos programas, Me 11 daUl da pro
m~ão desta Constituição.

• 4' O fiMnciamento dO seguro-desemprego receberá'
lma contribuiçho adicional d1l empresa cujo índice de rotallvi
dade da IOiça l,ie lrllbalho superar o índice medio dll rotabvid3de
do setor. na 10!TTWl~ por lei.

.- .. ---------_ ---_..-.-- --_ _ .

11 - o estudo. quantltat!vo c qU;t,.
litaLlvo cln lotnçtl.o dos ór~:"los. tc~
do em \'I:;ta !\ nova .estrutur.'\. e atTl
bu!çõcs decorrentes da provld~nl'la

mencionada no Item l'.nterlcr; c

1\ .. -. j'" O l'/l·'"r T;-...",,,,"',"t t\O" rI õ ' ..~..

rar;'~" c f.xpcd:ni. . o .. ~ii;~~ .r'l.\Il~ ~fio

C!asslflcnçii.o de Cnr:l:os. tot:l.l ou
P:l!"cl:l.lm(.'!llc. mediante dccreto. ob
s~r ...adns as disp031l,;Ol'5 oC's\.a lei.

l\rt. .;~ Outros Grupo,;. com ca.
r::<::r:I:;t.icas prój)ri~s: cli:('rf:nclack,~

êes r'·.::l.C'i(Hl:ldo~:; no" arti!~o untcrlrlr.
p0üf":ào ~'.:': cst:,bcll!c:í(lo~ O'J dc;:.mnn
hra~',)~ G:\'it:t:.l~r." S~ o jUt~·.Hí(",·.=c:n n3
n{'c":'.';,,;d::td~!; ca Adminfstraç:lo. me..
diante' ato cio Podcr Exec~ti·:o.

Art, ·5~· Cada Grupo tcr!t sua prO
pr!~ I'~cflja d~ nl":~l' a· ~~r a:,ro
"'i'.~" t:~!o Pcc~r Executivo. atcndc:l
cio. il.i:::ordialiTI!!ntc. aos Sei:Ulllte3
fatô:-"s:

I - Importitr.cin. d;l. ntlvid:l.d~ r.~.1'~
o d~s~ri\;o!\'i:1!cnto' n:lcional.

II ;-. Compl~xldnde c rl'spono;abl·
IIdi'.d~ da$ .:l.Lribuiçõcs exerCIdas; c

III - Quaiifk:>cõcs 1'equcric!:ls pa'l\
o (\c;;l'mj.l:'lIhl) c1:L<; atrl!}l:liç0cs.

P:tr:i!::r:tro único, Não haverá (,01"
rcspol1C!tór.cia entre "os niw'j"s d(Os di·
\,cr:;'J5 GruPQs. p:tra n.::nllum cCoil,.,.

A:,t. C'" A n~ct:\:..:\c·.'l":\ ·":·f·:::o!,,-,:.
são [ur:c:on',;s o'bC:<!~Cf,4>:ttO :\ cr:terlf):\
S(':C~ iO"S"o=: •. ,:1 ~L'r (oH~ ,,:~t~~b~':f'C'i(h':i p.... !o
I"/.)'lr""r t·o;~ICl': i\O"o :t~:'o('t:iac'o3 n lU:)
s:!;~(':n:t' (~:... t:"l·:n.H:"o'O,ito· c qtt:,nr:c l
C:l~ :!;:o~~:~:"~...' ;.t ~t::I:'·c..1J~ar a p".:r:t~.~·

Ji~::··': .~f l:.".;~ "'"oan c ,~h:, ..·;~,;:lt) riu 1:1
"0,:.:1 ,:-:, (:i~;'.. :·<:: ..l do r~lIhol·.'o:::!~o !!1?

:>: - Outras ntivld3des de nh'el Art. 8" A lmplantat;;Lo do Plano
me-in'): os 'ce:Tl:lls C::lr::0S para cuio ~c!"á feita por or~üo5. n~el1did:\ !l:"!'\;"\

rro·..imen~o to:l C):!jl'. dipioma ou CE'r. cscHla c1z prioridndc na qual se 10
tl!!c:tc!(l 'le CQ:1ciu:;iIO de c'.m:.o da vará em contn prepondcr:lt1tcm~~nt.:>:

t~au médio ou h:l.bilitação equivalen. I - li Impl:mtnção prévia da re-
- forma ndmlnl:;tratlvn. com lm~!: IJO
r3ril~rn.ro ímlco. As ntlvld:l.des 1'e· ~ Decreto-lei número 200. de 25 de (c

1::cio:1~d'l5 com tramportc, COlls~rv:l.· vercirodc 1067;
Ç;IO. cu:;~ôdi:'l. oj:'!!r:l.ç;lo de Clc;v:l.dorrs,
Hln;::!'~a e o~)~ra.s 3:'i,;~rrll'll1~'\:tr~a5 ~.'llrüo.

elc pr~fcrêr:cia. objeto de eXo:lc'.Içlo
l?1(Br(lt..~" nH,o:uant'! ':o[jtr:l~o. de él':'ôr
c!o (''=Im o art"i~o 10. § 7°, do Decreto.
Ir! n(I;lJ~rO 21)0. de 25' de reverem;
de 1~57.

\"iIl - Serv:ços Auxiliares: os ea~·
&~~ (t~ a·.i·.·:d",-~;~s adminic;tr~ti·f·~S em
i::cral. q:Janct'J n[w j,: ,'ll-..el liu;Jcrior.

rx - Outrac; ativltlnde5 d(1 nh'~l
5t:l'~rior: os C:::'~1<·.is C:ln:03 p:lra C1ljO
t):"r..: ...·i:-::~n~o st:! ~xija dip!oma d~ cu: ..
se> s'lj:cr:':'r ée ensI:1O ou habilito.çi"~()
lCi::ll cr;uj ...·:!.:cntc.

gundo Iór c:,~.abclr:cldo em regula
l:le!~to.

rr - pcsC}t~..;\ C\r!,tifiC':l. e Trcno
Jó!!icn: os car..os conl ntrilJuiç'L,{:.:), ex ..
cll.::..i\'lls ou (;(jmpro\'ad~r;;cntc prjl\

CiP:Io:5. de pr·tq,:i.sa ';l:,ut:!ii,;cl.. pura
0\1 hplic:ada. P:"lf[t cujo pro\'im~nto se
C);i,l~ dip!O:I;~ de curso sup.~rior d(í
Cnsi:l0 011 h~;!.Jíljtnçào Ic;::a1 cqlltva
lu:tl' c nüo \·;;t(!Janl nb!:U\~;(\O$ pda
Icgi,;lação do :\lagistérlo Superior.

III - Diplo;:1;lc ia: os c.urros quú
se lIl'stinal11 n representação !lip1o
mf,tícn •.

1\' - 1\'I:-lI'islério: os carlr0;; rom
, :lt·l\ icl.1dr·s de ma:;is({'rio di.! tocl.)s os
.JliH'iS tle çn·;ino.

V -- Poltc:" Fcd<>ral: 05 cargQ:; com
:ltrJbt:içu~:, l!t' na lurr;.::i. I'"l.dal •.

VI - '1'rj1)l:I::\:·o, Arr\·r:\(I;1\·:io ~

Flsl'a!i;:a\-"c: ():, c::rr,os com ·Hlvl·
dadc':; 111: trilmta\-:Ill, arn'c'ad:ll;:io (,
fl:;c:IlÍí:a,;,:w tfc tnbu!os fec':l:!l:;.

VII - Artc:;::m'lto: os cargos do
atl·..i'i~v~~r_.~ clt! ~l~t.'ll ·:~a 'P(ll :n~\.:·L,:,nt!~.

f'r;r:(ii:~is 0:1 n.,,~:ili:7,re:;. rclacicn:.vJ;;'5
C~:-:1' o:", ::~ .•~Ç't":~ {k~ nrtirice cn'l. s~a3

":~!i:\~ ::j~·dal;d('.dcs.

LEI N°' 5.045 - DE 10 VI: D~7.r:r-lilr.O
DE 19';0

Estabelece dirl:trize.~ para a c1a.<si/i
caçcio dtl Cfli(JOS do Scrllif"u Cil':! da
UlI"iüO (! 'dns Cl/(tCLT(!UlaS ·/cdr.ruie, e
dá outras prQvidências.

O' Prcslüc:lt.c da República
Faço !iabei· qne o Con:;rps:;o N'IC!O'

nai decreta c ell sal.cio,lO ~ sCriul!~te
Lei:

Art. 1° A clas~inc;lçflO de cargo:;
do !5erviço Civil d:. Uniilo e· das .\U'
tarc;ubs fcc.·~rai:; obedecerá às dire
trizes (!~Lab~leciàa~ "a pr(!sent~ lei.

ll.rL 2° Os cargos scrão cla$Su'l
cados iOmc de provimt'!1to em co
rnhs;w e de proviT:1cnto efetivo. en.
Quarlrnndo-sc. bàslcamcnte, nos se.
guintl's Gmpos:

De Pro\'lme:1to em Comissão
I - Dlreç-áo' c A:;.;c!>so\'amt'n~o Su

periores.

De Provimento EfetIVO

II - Pe~q,ulsa. ClenUfíca. c Toe,
nolpglca

lU - Diplomacla
IV - Magistério
V - Polida Federa.l

VI - Tribut;;,ç:io, Arrecada.çll.o c
I~jscalizaçao

VII - Artesanato
"lU -:- Scn'lços AuxlUare::
'IX - Ouu';;:; atividades de nlvcí

sup::rlor
X - Outras ati\'ida,à.;:s de ruvcl

m(:dio.

Art. 3° Segundo a correlaçllo e
n!:nicir\de, a na ll:: "zr,. d0~ t. a"allws
cu o nin:l de conhe.-cimento3 apli!:a
do:.. cada G:-upn. aorar.!;cndo \'arlas
i1t1\'idndcs, cOln[;r!!clldcrá:

l' - Dlreç:lo c AssC'ssora:r.cnLo Suo
periores: o:; car~os de d:re~';W c as
sessoramento 5up(;riorc:; da aciminis
lr:lçito cuj... pronn1cnto cC'\'a, ser 1'1:
~ido pclo crit':'rlo (1rt cCidiança. se-
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lU - a eltls1l!ncia de rC'curf,OS 01'
t:lml'!nl:íl los parl\ 1:1;'.c1' face fi!> res
pectivas C!csp::~.\s.

Art. 9" A trnn:-poslç:io ou tr:1:15
:o.maç;lo do:; c:trgo~. (':\1 dC'col':'(·n.
cia cla r.i~t~m:Hi<:a P\,('Vi5l:1. o'!sta lei,
pr0ccnar-se-ú j:"r:lcl:1~iv::Il:entc ::ollsf
<.I('f:\lId0'~(? as nercs:;ic!;ttles c com c
oi('I1':ias da i\clmilll<;~r:1ç;'\!, ~. QlI.lI11ÍJ
oCUraOr)s. r.<:'i!tm<.lo rntl"l i0S selct IV03
a serem estabc!('cldos p~ra os C:1.r'::)5
tntr::ranle:. <.Ie C:l.C'l o nll)'), inclu>l\c
atl"ót":':'s de treinamento inteCl..;i','o e
obrir,::ttúrio.

Art. 10. O (m~1io c!'n1ml do SI:;
tema de Pcs::;o:i:ll expedirá (15 1101',,115
e i:lst.UCÕC's neccssál':as ,~ CO?l'ctC'n:.t
rá a e:,écl\C'ão <10 n6vC) Plano, ,l ;;~r
proposta pdos Minis,c'ri05. ón::ios In
te~ranles da Presid['ncia da. R..~nu·

blicn e nutarqui:l.'. dentro da,; 1'('';

pe('~i':as jur:.:;c1ic:õe5. p:lr:\ ~prevaç'ló

mcdl:l:1te r1C'creto.

, 10 O órgão central do Sl!>tp.:n:"\
de Pc~so~ll promovC'l':i. 1\5 rncl.!:c1.\5
nccc~~:\rins para que' o pl:lno :;cla
mantido permanenlcl11t'nte atu::I.l!7,~~

elo,

~ 2- Pura o. corrC'tn c uniforme
hnpl:\I1laç:',o do PI:uio. o Org.\o C:P.'I
trai do Sl~;l('rn;l de' P···;;:I':>.1 prolmlVe
rú . ~:1'~.':It,h·3 C co: ~~:,t~O:·i'Ul1··I\r:."I ()

t ~t!!n::'I1l('I'to de todos' o:; sl'n'jc1crC's
q\lf' p:IT~~cli);ln'm ·(la tarcl<'. f,('(:Ull'!'1
PI':II,:I'(lmn.. ;1 f,('l'cm ('::I:toe'lcc:dus
com (,~;<;c o1>j<'tlvo,

An, 11. P".r:l. a!"o~ep:r:ll a Unlrm'
mid.,de 'CC' (l!"ieI11'\~ú(l dos trn-!:.... 1I1·".:;·
lil! (":.1}(:I";'I;':"." {' t·'\.'/'I:I;:'" cIo 1':'Il~)

e:!> CI.', ... Il 1~':II'a') clt' l':' :,·:tls. 11:1':"1'.1,
'~":l c:tc!.J ~ittl:··h·T1n. (Ir' .:q l:~tl·::~·.tHrO

(1:\ J'r'. ·~tel! r:t'i.l c!" It{·~":\l:tf·.t (1~1 1!:·
t'll"f('.ti:'., t:'!t:t t:.:('llf·~~,f 'L\-,:r:rt";t oe :rl{r.
J'lVc!, 5e'l> (\ P1C511~tncla c!') dirh:cnlC
do 6r:::lo de p('ssot\t rC'spcct!vo. com
R. hlt"umbênc:ill de:

1 - de\\'rmln:lr (;u:l.is os Gn1 1il1s
ou rCl'pl'cl Í\'ns Cilrr,os a serem abr:!ll
r,ic!os pela (':;(":\1:1 de pr!on<.i:ldc ,\ que
se reCere o nrt.l::o S~ dc~t:l. lei;

n c.ricnt.:tr e stlpcf\'i:üonar lll'
J(''''nnt:lm~ntn:,. bc:n co:no re~I:::ar 05
estudo:> c :1I1:\II:'C5 indh?t'r.~:\\",:,i:; à
inclus::o do!! cargos no n..:ivo Pia
no; a

lU - m:mtl'!r com o O:~!\O ccr.' ml
do 5istern:L ele Pc~soal os ("011,:11:' o,
nrCl':;:;arll'S p:>'f:\' corret:l. elabor,\Ç.to
c imphtl1\aç;\o do PI(I.!1'.í.

P:>.rÍlgrnfo único. Os membro:! dn:s
E'!UlpeS ele que trata c5te ::rt.i~:> se
rão t.lesil?uado5 PCl05 ~\~i:1i$'.ru5 d~ LS
lntln, dil'i':('n,~s cI(' Ón"lCl5 mtcgr'.lllte:l
da I'n':;ici':llCl:\ da H,('jJ'~h:ica o:.: (Ie
autarq'.l::I. df'vcndo a c:,co!il(l. "~C;~lr

~m ~~'~T\·ldon.!! qt:c:. pc!" s\:a r.u·.'JrI
d:>.de ac\ministratlv:>' e capncldnde IcC
nJ(~n. cslcj:tm em cond!çúc:; de 1::X
primir o'; ohi'~U\'os cio ~~ini,terio, do
ór-::üo lnt~';.:rante d.1 Prc.;ldl':~ci:l 6a
I~epüblica ou da Rutarqu::\.

,\ rI., 12, O nOvo PIano de elas
s\l i Cõl.C; fio de Car~os n ser Instit 'lid::l
el11 ah:rto ele :tccirdo com às dlrctrt
zc:; CXprCS5:l5 nc:;t::t. lei. ~5t:>.beiccl'ta,

para C;lCI;>. :'-!in:stérlo, 6r!!;10 in~l'g~::t!1'

te da PtC5icl·~ncl;l. d::t. RCP':lbEI::~ ou
autarquia. um n~lmero ele C::I:I;0'; in
ferior. em relação a cad;). grupo, R03
atualmente existentes.

Pnr:t~tafo únIco. A não observân
Cia da norma contida neste <ntlJu
:sôn1C'n~e s~rú .l)f!l'llútiua.

al medinnte redução cG,ulvalente
em O'.1tro r;rupo, de rr.oco a não ha
ver aUIll::nto de despesas; ou

bl em casos excepcionais, deviclr,
mente jnsllfic:\dos pemnte " órgio
central elo Sistem.~ c1~ 1''''$:;oal, s':: 1:1
via ..el n provid'::ncía indlc;lda na alí~
oea anlerior.

Art. 13. Observado O disposto na
Scç:'\o VIU c\:l ConstituIção e em paI'
l.icular. 11t' f,CU artigo S-;. as Corll1:1s
rle f"lr,wirnento de cargos. no Piano
de elnl'i'ificaçfLo cicco:·'·C:~·,t: :':I?Si a I

5e1':\0 {,..;t~'.I~f'lcc;da5 e di~cipli:1~ldas

mcdl:ll1tC l~tlrm:lS rt'RuIamt'ntares ('~
pt,r:l: 1(;,:1;, nau se IIJ~s 3p:ic:m<!o as
dispn"i\"·)'.·s. n rcs]:'C';to, crJllti<:i,1S r.o
f::-;t:l t tlro c105 Punc iOI):\ ,':cs públ :c....>
Civis d:1. Uniilo.

Art. 1-1. O:l tual P;:mo de f;!,tS
slficaç,\o-- [lo Cargos do S..:rvlço Civil

-tlo Po~lcl" F.xccuth·o. l\ qUI! se tefct'~ I
a t t'i numero 3.78'). ti" I:! de .iuil1o i
cle lat~a e lq':l!'l;lÇ:~O r'":;:-:r:;)'r. !' ('.1:1
si(!')r:t~lo extinto, oC;C:";;I(;:lS us di.;
PO:;\I;\lCS desta )CO!.

r:l:,:.~:l:llu unire.·.\ r;-;~ \:":1. qll~
C6r "l'lIdo impI:>'llt:.CO o r,·:··..o Phn'1,
os r:1r::lls Tl'I1l,In('!;cc::te:; ele cad:t. C:l
tC;";l1l'i:1; c!:ls,;ifÍl::ldCls co:~r('~m~ o !;:"'
tCnt:1. c~c qae trat:t. (';:e :tttl;:o. P'\~

sarúo a ip.. tC':r!'3r Q"'::i.d~C's ::',:p:ern":n
t:>.rcs c. 1'C:11 pr(',illl~':.> d.,,:; F:'O::I<)çi~::s

c ::cc!.'so que ClJUbi:I'.~::1, s,::,:,,:> "i'.1prl
mio05. quando v;:< gnrc;;l,

Art. ].i •• Para efeito do dis!Y'5~

no ArUro 1U8. § 1", C;\ CO:ls~ltt.tiçao.

as direlrlzes cstab.!;ccio3.s ne5t:l ld,
lncltlsl\'c o d:spcslo no artl~o H c
~\~u par:i:;:rafo únicO). se ap!:cn1'l0 à
c:nssificaçtlO dos cargC'.:; do Poder l.e
~is!:ltl...o. do Poder Judici:i.rio, dos

Tribunais de C'ontas da t.:l~:'\0 ~ cio
Distrilo Federal, l:em como à cLtssl
ficnç;\o dos cargos dos Tcrrltõrtos e
do Distrito Federal.

Art. lG. Esta. Lei cntr:lrá em v~

gOl' na data de sua pu~Iic:l.çlo, re·
\'og:tdas as dlsF')slçõcs em contrár!o.

Brasília. 10 de cezembro de 1070;
1490 da Independência e 82" d3
Repúbllca.

E:ltiLIO G. MioIeI

Al/redo Buzaid

Adalberto de Barro! Nune!

Orlando GeIsel

Mario Gibson Barboza

Antônzo Delfim. Netto

Mario David Ar.drcazza

L. F. Cirne Lirr:a

Jarbas G. Passarinh.o

Júlio Bc:rata

!I1drclo. de Souza e Mello
F, Rocha Lag{;!I

,UCLrCllS Vzniclus Pr!ltini de Mo,ces

Anlünio DiflS Leite Júnior

João Paulo do,~ IÚis l'elloso

Jose Costa ClIrr./ccmf.

llygillo C. CorseUí

LEI "9 7.374 • de :w de setelllbro de 1 985.

Dtspõesobrt vantagem pecuniária, * cará
ter, transitório, atribulda a Mintstro ~
Est~do e di outras providênc1as.

o ~ R E S 1 D E H T E D A R E P ~ B L 1 C A

r·•.ço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono li

seguinte Lei:

Art. 19 -·05 Ministros de Estado receberão, Pllrll .tendi
lIlellto de deSPesas funcionais, elU caráter transitório, importância IRensal
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correspondente li 100 (cm) vezes o IIllIfor valor de referência resultante
do sistema de ~tualilaçio ROnetãri6 li que se refere o parágrafo único do
art. 29 da Lei nQ 6.205. de 29 de abril de 1975.

Parágrafo uni.co - A vantagem de que trata este artigo:

1 - não se fncorporarõ. para qualqcer efeito, lOS venci

~ntos de Ministro de Estado;

II - subsistiri atê e instituição.de· novo sistematelllun!

ratõrio para o cergo de Ministro de Estado.

Art. 29 - Esta lei entra ~ vigor na dat~ de sua public.
.'çao.

Art•. 39 - Revogam-se as disposições em contrário.

Maio de 1991

Brasília, em 3D de setembro

1649 da Independênci li e 979 da RepiibliCil.

JOSE SARNEY
Jo4oS.yad
Aluúio Alves

d~ 1 985i

LEI W9 7.923, DE '2 DE D~Z~8RO DE "8'
DJ.põ~ .obr. oa v~"ei~.nto.. .aI6rJo••
• 0ICo. • 6~~ai. T~trlbuiçõ~a ~o•
• erviCore~ eivie e ~iliter.. do 'oC.r
E.eeutivo. na aCminiatraçiô CJr~t.. na.
autarquia•• na~ funC.çõ•• pública. e no•
••tintoe Territórioa. • C. outra
proviCrr,eiar.. .

raÇo aaber que ° PresiCente da R.pÚbJ1ca
aCotou a MeCiCa Provi.ória nt 106. C. 1969.
que o Congr~.ao Nacional aprovou. e eu. NELSON
ÇARNtlRO. PreaiCente do Senado rederal. para
Of efeito. do dieposto no par'9rato único Co
art. 62 da Con.tituição F~deral. pro~ulgo a
aeguinte Lei:

Art. 11 • Os venei~entoa. o.alerio.. .01dos .. d•••i.
retribuiçõea dos .ervidore. civis e ailJtar•• do Poder Executivo, na
ad~inistração direta. ~aa autarquias. inclu.ive a. .~ r.giae e.pe·
eial. na. fundáçõea pública. e noa ••tintoa Território.. corre.
pondente. ao aia de nove~bro de 1989. aão reajustadoa em vinte e ••i.
v!rgula zero .ei. por cento. a tltulo~de repoaição aalarial~

Parágrafo único - A repo.ição a que .1' refere e.te ar
tigo ao~ente i devida ao. servidorea que não obtivera~. por qualqu.r
for~a. reajuate. aob o ~eamo titulo ou fundamento. inclusive e~ vir

tude da aplic.ção ou alteração de planos de cargos e .alerioa
Art. 21 - Em'decorrência do Ciapoato ne.ta Lei. a re.u

neração dos servidorea civh efetivoll Co Poder El!ecutivo. na adll1nis
traçio ~ireta. noa extintoa Territórios. na. autarquias •••c1ulda. as
•• re9i~e eapeeial. e naa inatituições federais de ensino beneficia
da.pe10 art. 31 da Lei nl 7.596. de 10 de abril ~e 1981, i a ·~i.ada.

na. Tabelas doa Anexo.·1 a XIX desta Lei.
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I l~ - o po~ícionamento dos ocupantea de cargos e e~

pregos de nível ~~dio. pertencentes aos Plano~ de Classificaçeo de

cargos e E~pregos. instituídos pelas Leis 0 2 5 5.645. de 10 de deze~

bro de 1970. e 6.550. de 5 de julho de 1978. nas referências de

vencimentos e .a3~rios, observar~ a correlaç~o estabelecida nos Ane

~s I, XX e XXI desta Lei.

, 22 - A partir de 12 de novembro de 1989, fica~ absor

vidas pelas remunerações constantes das Tabelas anexas a esta L€i as

gratificações, auxilloS. abonos, adicionais. indenizações e quaisquer

Dutra~ retribuições que estiverem sendo percebidas pelos servidores

alcançados por este artigD.-

, 32 - Não ser~o incorporadas na forma õo parágrafo

anterior as se9uintes vantagens:

I - e rem~ner6ção d~corrente do exercício de cargo em

comissão ou função d~ confiança:

11 - a remuneração pela prestaç~o de serviço extraordi

nário (Constituição. art. 72, XVI):

111 - a gratificaçic pela participação em órgão de de~i

beração coletiva:

IV - a gratificação por trabalho com Raios X ou subs

tâncias radioativas:

V - a gratificação por encargo õe curso ou de concurso:

VI - a gratificação de representação de gabinete:

VII - a gratificação de interiorização:

VIII - a gratificação de dedicação exclusiva:

IX - a gratif-icação por regência de classe:

X - a gratificação de chefe de departamento. divisão ou

equivalente:

XI - a gratificação de chefia ou coordenação de curso,

de áre~ ou equivalente:

XII - a gratificação_ especial de localidade:

XIIJ - a gratificação a que se refere o f 3~ do art. 7' da

Lei n' 4.341.' de 13 de junho de -1964:

XIV. a gratlficaçio pelo exereleio e~ d.t.r~inada. cona.

'-kV • a oratificaçio de e.tJ~ulo • fi.eaJizaçio •• arre

cadaçio. devida ao. fi.cai. de contribuiçõe. ~revidenciiriaa (art. 11

da Lei n
'

7.787, de 30 de junho de 1989) • ao. aervidore. a que .e

refere o art. 7t, f 2'. da Lei nf 7.855. de 24 de outubro de 1989:

XVI· a gratificação de produtividade do eneino:

XVII - e gratificação previ.te no art. 3' da Lei n' 4.491.

~e 2J de noveMbro de 1964:

XVIII - o abono e.pecial concedido-pelo' _2' do art. l' da

Lei n' 7.333. de 2 de julho de 1985:

XIX· o aelário-faMI1!.:

XX - a. diária.:

XXI - a ajuda de cu.to em razÃo de r.udança de .ede:

XXII - o auxIlio ou a indenizeçÃo de transporte:.

XXIIl • o aeSiantamento pecuniário a Que se refe.re o art. 8'
da Lei n l 7.6~6, de 2 de dezembro de 1988:
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XXIV - o a~icion&l por tempo de serviço:

XXV - oa adfcionaie por atividadea inaalubr~a ou perigó-

aaa;·
XXVI - o adicional de féria. (Constituiçâo. .rt. 7~.

XVII) :

adicional variável.

22 de dezembro de

XXVII - o adicional noturno (Conatituição. art. 7~. !X):
XXVIII - o abono pecuniério (Consolidação das Leis do Tra

balho. art. 143):

XXIX - o pro labore e a retribuição

previetos nos arta. 32 e SR da Lei n R 7.711. de

1988:

XXX·- a importância decorrente da conversão de féria ••

licença-prêmio ou especial em pecún;a:

XXXI - a importância decorrente da aplicação do art. 2~ da

Lei n' 6.732. de 4 de dezembro de 1979. dos arts. 179. 180 e 184 da

Lei n 2 1.711. de 28 de outubro de 1952. e da agregação:

XXXII - as diferenças individuais. nominalmente identifica

das. observado o disposto no § 42 deste artigo:

XXXIII - o décimo terceiro salério.

pelos servidores

XIX desta Lei:

vírgula cinco por1 - indenização d~ transportes: onze

§ 42 - As vantagens pessoais. nominalmente identifica

das. percebidas pelos servidores pertencen~es aos ~lanos de Classifi

cação de Cargos e Empregos a que se refere o § 12 deste artigo. serão

incorporadas sem reduçãe de remuneração.

~ 52 - São alterados os percentu~is das s~guintes inde

nizações. gratificações e adicionais. percebidos

retribuidos· nos termos dos Anexos I a VII) e XVI a

cento':

11 - indenização de habilitação policial: se'is por

cento. ~o caso do inciso I. e doz~ por cento. nos casos dos incisos

11 e 111. do art. 82 do Decreto-lei n 2 2.251. de 26 de fevereiro de

1985·:

11J - ç~atificaçâo pelo exercicio em determ1nadas ~onas

ou locais: aeis por cento., doze por cer.to e dezoito por cento. como

definido em re9ulamen~o:

I~-- gratificação de habilitação profissional: trinta e

um por.cento. no caso de Curso de Aperfeiçoamento de Diplomata, e

trinta e sete por cento. no caso de Curse de Altos Estudos:

V - gratificação por trabalho co~ Rel0s ~ O~ .subs

tâncias radioativas: dez por cento:

)'1 - gratificação df' lnlerH'1 taçio: dez ror C'l:'nto. tre

&. por c.nto e deze."eis por cpnto. na fOI ha d6 legislaçec••rr. vJc;C'r:

VrI - adicional d. inaalubridade: doie vSrgula cinco por

cento. cinco por cento e dez por cpnto. conforme disposto na 1~9iala

çio em vigor:

VIII - adicional de periculosidade: .ete v!rvula cinco por·

cento.

, 6' - As indenizaçõe•• gratificaçõea e adicionais a

que ae rf'ff'r, o parágrafo antf'r1or pa••d~ a .er calculadO. aobrf' o

.encieento ou a.lirio~
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Art. )1 - sip .antidas as gratificaçõea de que tratam o

.rt. 4' do Decreto-lei n' ~.117, de 7 de,maio de 1984, o ar~. li,

1nciao 11, do Decreto-lei n' 2.333, de 11 de junho de 1987,. o pa

rágrafo único do art. 2' do Decreto-lei n' 2.194, de 26 d. dezembro

de 1984.
Parágrafo único - A gratificação a que .e r.fere

r'grafo único do art. 2' ,do Decreto-lei nl 2.19~, de ~ge4,. não

.er paga cumulativamente com aa demaie referidae neste artigo~

Art. 4' - As gratificações de nível superior, de ativi

dade técnico-administrativa, e as referida. noe arta. l' e 21 do

Decreto-lei n' 2.365, de'27 de outubro de 1987, com a redaçio dada

pelo Decreto-lei n' 2.366, de 4 de novembro de 1987, bem a••im o abo

no instituído pelo art. 21 da Lei n l 7.706, de 21 de dezembro de

'1988, vigentes no mês de outubro de 1989 • percebi~os pelo. servido

rea pertencentes à tabela emergencial da Superintendência de Cam

panhas de Saúde Pública - SUCAM e às tabela. de especiaristas dos ór

9ãos da AdministraçÃo Federal direta e des autarquias, ficam consoli

dadas, a partir de 12 de novembro de 1989, em uma única gratificaçÃo,

cujo valor corre.ponderá'ao da soma das parcel.s unifiCAdas.

Art. 52 - As gratificações de~ue tratam os art•• li e

2' dO:Decreto-lei n l 2.365, de ~987, e o abono instituído pelo art.

22 da Lei n l 7.706, de 1988, percebidos nos ter~os das normas em ,vi

gor pelos servidores contratados para exercerem e~pregos permanentes,

cargos ou funções do órgão A que 6e refere a Lei nl 4.341, de 1964, e

pelos servidores das fundações públicas, excetuad~s as beneficiadas

pelo art. 32 da Lei n P 7.596, de 1987, sio incorporados aos respecti

vos'salários. a partir de 11 de novembro de 1989.

parágrafo único - A gratificação ~e atividade técnico

-administrativa e a gratificação p~10 õese 'penho de atividades de a

poio passam a ser devidas aos servidores contratados para exercerem

empregos permanentes do órgão a que se refere a Lei n~ 4.341, de

1964, mediante a incorporação aos respectivos salários das aludidas

9ratificações, nos valores vigentes em outubro ~e 1989 e c.. lculados

nos termos do art. 2~ da Lei n~ 7.407, ~e 19 de novembro de 1985 e do

art. 2p, caput e parágrafo único, alínea aba, ~ fine, do Decreto

-lei n~ 2.365, de 1987.

Art. 62.- A.9ratificaçÃo a que se refere o Art. 32, !2
,~ e AS fixadas nos Anexos IV a XV, XVIII e XIX desta Lei serã~

p~9as pelo efetivo ex~rcicio do cargo ou emprego.
'\ 12 ,- Considerar-se-io como de efetivo exercicio .O~

mente os afastamentos em virtude de:

I - férias:

tI - calla~ento:

111 - luto:
IV - licença especial, licença

pria saúde ou em décorrên~i" de acidente

gestante e licença-paternidade:

"V'- serviço obrigatório por i.i • deslocalllento elll obj'e-

to 'de serviço:-

VI - requisiÇi~ ou cessão, na forma da 'lei:

VII - indicação para ministrai aulas' ou submeter-a. a

treinamento ou aperfeiç~alllento relacionados com O cargo ou emp~.go.

Sexta-feira 24 732.~
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••L. artigo

d. balu!' d ..

.I' r~fer.

e .ervlrio

l 2' - Aa 9!.t1fie.çõ... quI'

ineorpor.~-•••0. proventp. d. Apo••nLadorla

eálculo ~. eontribuiçio previd.nciári ••

ArL. 7' - Da valorea 00 v.nci~.nto ou ••lario e d. gra

tificaçio a qu~ a. r.ferem os arta. 3' • 6' do D.creto-l.i n' 2.365,
de 1987, p••••~ a ••r ~e NCz$ 2.065.25 e d. NC~$ ~97.39, re.pectlva-

",ente.

Art. a' - O•••rvidore. civi. a quI' aI' r.fer,,· o art.

1', regidos pel.·Lei n' 1.711. ~e 1952. continu.rio percebendo la .
tuaia parc~laa adicionadaa ooa respectivos venci.entoa nos t.r~o. do

art. 3~ da ~.i ni 6.732. de 1979. como ~iferença indivi~ua1. no~i

n.1~ente identificada. obse~v.dos Oa valores fi.adoa no artigo ante

rior

, l' - A partir de 16 de novembr~ de 1989. a fração do

quinto a Ber adicionada ao vencimento do cargo .fetivo (Lei nl 6.732,

de 1979) seri calculada ~iretamente sobre .·r'p'reaer.tação ~.n.a1 do

cargo em comissão ou da função de confiança dO"Grupo-Direção • Asse.

Boramento Superiores.

§ 2' - Aplica-aI' o critério de oálculo • que Be ref.re

o par&grafo anterior à. parcelaa atualizadaa no. termos do art. 41 da

Lei n l 6.732. de 1979. correspondentes aos anos completo. posterior••

ao t1éci~o ano.

aalário carrea

da Carreira de

1.987), para o

• ser de NC~$

Art. 92 - o valor t10 vencimento ~u

ponõente ao nivel 1 da Classe de Prof~asor Auxiliar

"agiatério Superior (Lei 02 7.596. de 10 de abril de

regime de trabalho de vinte horas semanaia, passa

333.69. a partir de 12 de junho de 1989.

Art. 10 - O t1iaposto nesta Lei não aI' aplica aos servi

dores das ~ampanhas de Saúde Pública, instituídas de conformidade co~

a Lei 0 2 5.026. de 14 de junho de 1966.

, 12 - A remuner.ação dos.aervidores de que trata eate

artigo será fixada em lei.

§ 22 - Para os efeitos do disp'osto no parágrafo ante

rior, o Ministério da Saúde encalllinharÍl à Secretarill de Plane.jamento

e Coordenação da Presiôência da República - SEPLAN. até 30 de novem

bro de 1989, as atuais TaQe111s de remuneração dos servidores das Ca~

penhas. acompanhadas de proposta de novas tabelas. observados os va

lores.de.vencimentos e salários fixlldo~ no Anexo I desta Lei.

Art. 11 - O § 22 do art. 32 da Lei 02 7.834, de 6 de

outubro de 1989, passa li vigorar com a seguinte redação:

§ 22 - Ao ocupante de cargo de que trata esta Lei

aplica-se o disposto no § 22 do art. 32 do necreto-lei n2 1.445, de

13 de fevereiro de 1976. e auas alterações.

Art. 12 - A gratificação a que aI' ~efere o , 22 do art.

72 da Lei n 2 7.855, de 1989. será atribuída até o ~áximo de 280

pontos. por servidor. correspondente cada ponto a zero vírgula du

zentos e oitenta e cinco por cento do respectivo vencimento, noa ter

mos das normas expedidas em decreto.

Art. 13 - O abono mensal de que trata o art. 22 da Lei

n~ ~.706, de 1988. fica incorporado ao valor dc soldo do posto· de
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Lei aplica-s. aoe provento~

i. penaõee decorrentes do
autarauias. submetidos ao

. ~lmirant~-de-EsQuadra (ar~. 148 da Lei nl 5.787. de 27 de junho de
1972).

i 1. - A partir de incorporação. o abono será extinto
para todos os postos ou graduações. exceto para os pensionistas mili
tares e pare a~ praças e praças especiais de indice igualou inferior
• 230 na Tabela d€ Escalonamento Vertical.

, 2~ - A parcela ~antI6. pelo par'9rafo anterior
r •• juatad. n••••~. data e no. ~e.mo. lndlce. ee~pre que fore~

reda••• remunerações doa aervidore. público••

Art. 14 - O art. 11 do Decreto-lei n ' 2.355. de 27 de
a90.to d. 1987. pa••• a vigorar co~ •••guinte redação:

"Art. 11 - A nenhum .er'vidor civil ou lIIilitar do Poder
&••cutivo da União e do. ·~erritório••erá pa9a. no Pai.. retribuição
.en.al auptrior ao valor percebido. co~o re~uner.ção. a qualQuer ti
tulo. por Hiniatro de tatado.

......................................................................
Art. 15 - O diapoeto ne.ta

de apo.entadori. ou de disponibliidade e
faleci~ento de aervidores d. União e das

re9illle e.tatutário.
Art. 16 - Os órgãos e entid~des que tenham tabelas não

conatantes doa anexo. desta Lei encaminhario·. Secretaria de Recursos
Hu~ano~ ~a SEPLAN. até o dia 30 de novembro ~e 1989. as re~peetivaa

tabelas de remuneração. cargos e funções de confiança, para fins de

verificação e publicação.

Art. 17 - Os assuntos relativos ao pessoal civil do PO
·~er Executivo. na administração direta, nas autarquias, incluídas as
e~ regi~e especial. e nas fundações públicas. aão ~a competência pri
vativa ~os Órgãos integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Adminis
tração Federal - SIPEC. observada a orientação • normativa do Órgão
Central do Sistema. revogadas quaisquer disposições em oontrário.

inclusive, aa de leia especiais.

Parágrafo úp.ico - A orientação geral firmada pelo Órgão
C!entra.l do SIPEC t>em 'caráter nor~ativo. respeitada a corr.peténcia da
Consultoria Geral da República e da Consultoria Juríüica da 5EPLAN.

"Tt. 18 - O Poder Executivo. por interméd.io do Conselho
Inter~inisteria} de Remuneração e Proventos - CIRP. efetuará o le

vantamento de todas as situações anteriores a 5 de outubro de 1988.
relacionadas com negociações trabalhistas na área das autarquias e~

regime especial e fundações públicas. promovendo as ~edides legais
necessárias à sua regularização.

~rt. 19 - O disposto nesta Lei não se aplica ao pes
soal de que tratam as Leis nl!s 7.721. 7.722. 7.723. 7.724. 7:725 e
7.726 •. todas de 6 de janeiro de 1989.

Art. 20 - Ressalvado o dispost~ no art. 9~. os efeitos
financeiros dos valores a que ae refere esta Lei vigoram a partir de
II de novembro de 1989.

Art. 21 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.
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95, de 2.4 de
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Art. 22 - Revogam-se o ~ 4~ do art. 7 2 , os arts. 12

5.026. de 14 de junho de 1966. a Medida Provisória

outubro de 1989, • a~ disposições em contrário.

SENADO FEDERAL, EM 12 DE DEZEMBRO DE 1989

1682 da lndependerycia ~ 101r da Rep~lica

Nelson Cuneiro

Maio de 1991
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AWno XX
AM'. 2' DA UI ai 7.'23/.9 '.'

CA'l'llGORJU rultCJOHAJS DE alVEL JltnttMEDJARIO DJCbtcl~
DE 21 GMU CCKPLt:TO PARA lllCkES50

- Agente Admlni.trativo
- Agente ~e Aba.tec1..nto
- ~vent. de A••unto. da Indústria hçucarelra
- Agente de A.suntoE da Indústria .~deireira

- Agente de Atividades Agropecuária.
- Agente de Atividades de Cafi
- Agente de Colocação

Agente de Co~nieaçio Social
• Agente de Diligência. do ~ribunal Harltl~o

- Avente de Uigiene e Se9ur~nça 'do Trabalho
- Agente de Inspeção de Indústria e Comércio
- Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de Produto. de ~i,e.

Animll1
- Avente de Serviços de Engenharia
- Agente de Segurança de Tráfego Aéreo
- Agente de ~elecomunicaçoe& e Eletricidad~
- Agente em Atividades Aergespaclal~

- Assiatente ~e Cont~ole Interno
- Controlador de ~rifeio Aéreo
- Deeenhis tIS
- Metrologista
- Oficial de Chancelaria C~M ~ extinçio)

Operador de Computação ,
- Patrulheiro Rodoviário ~eder.l

.- Progralllador
- 'fagulgrafo
- ~écnico de Arquivo
-~cnico de Contabilidade
- ~écnico de Derivados de Petróleo e OUtro. Combu.tlvei.
- !ecnico de Estradas
- 'l'écnico de Laboratório
- Técnico de Meteorolo2ia Aeron5utica
-~cnlco de Programaçao e Operação de Defe.a Aérea e Control. 4.

Trifego Aéreo
• Técnico em Cadastro Rural
- Técnico em Cartografia
- Técnico em Colonizeção

Ticnico em Eletrônica e Telecomunicações Aeronlutic••
- Técnico em Informações Aeronáuticas
- Técnico em Radiologia
- Técnico em Recursos Minerais
- Tecnologlsta '
- Tradutor (em ex~nção)



Maio de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Sexta-feira 24 7337

A"D:O XXI
ART., 2R DA L~I .t 7.923/89

CATEGORIAS FUNCIONAIS DE NíVEL AUXILIAR INGReSSO SEK
A UIctNCIA DO 2t CRAU COftPLETO

• Agente de Assuntos da Indústria Açucareira
• Agente de Assuntos da Indústria Madereira
- Agente de Atividades Agropecuárias
- Agente de Atividades ,.larItima5 e Fluvias
- Agente de Cinefotografia e Microfilmagem
- Agente de Comercializa~ão de Café <em'extinção)
- Agente de Defesa Florestal
~ Agente de Dragagem e Barragem
- Agente de Inspeção de Pesca
- Agente de Mecan1%ação de Apoio
- Agente de Portaria
- Agente de Saúde Pública (NM em extinç301
- Agente de Saúde Pública (Grupo- Saúde Pública)
• Agente de Serviços de Engenharia
- Agente de Serviços Complementares
- Agente de Telecomunicações e Eletriéidade
- Agente de Transporte Marítimo e Fluvial
- Agente de Vigilância
- Artlfice de Aeronáutica
.- Artlfice de Artes Gráficas
- Artlfice de Carpintaria e Marcenaria
- Artlfice de Confecção de Roupas e Uniformes
- Artlfice de Eletricj4ade e Comunicações
- Artífice de Estrut~rA de Obras e.~talur9ia
- Artlfice de Eletrônica
- Artífice de Muni~ão" e Pirotecnia
- Auxiliar de Art~fice

- Assistente Sind~-~l
- Auxiliar de Controle Interno
- Auxiliar õe Enfermagem
- Auxiliar de Meteorologia
- Auxiliar em Assuntos Culturais
- Auxiliar em Assuntos Educacionais
- Auxiliar Operacional de serviços' Diversos
... DlÍt1169rafo
... Identificador Datlloacóplco
... Motorlata Oficial
... '.rfurador·D1 91tador
... ticnlco 4. Laborat6rio
... ~icnlco em ~.cur.o. Hldrlcos
... 'rel.fonlsta

LEI ao 8.036, de 11 de ..10

Dispõe .obre o Pundo de Carantia do
Tempo de Serviço e dá outra. provi
denciu •

...........•.•.•.......-.............................••....•.•.
Art.. 20 - A conta vinculada do traba,1bIIdor MIo

FG'1'S poderá ser IIOviJDentada Da!; aeiJuiDtea sit~çõe.:

I - despedida St:ll justa cau... iDcllUliYe •
indireta, de culpa reciproca e de. força _ior, ee-pzcnrilda cca ..ga-
~nto dos valores de que trata o art. 18:

XI - extinção totàl da tlIIpre.., f"""'"eeJ-to ae
quaisquer de seus estabeleciJDentos, filiai. ou ~iaa. IlUpre.sio
de parte de suas atividades, ou ainda·'fdec~ntodo.-prega40r i.D
dividual ae-pre que qualquer dess_ ocorrências Dipliqoe reec:iaão"
contrato de trabalho, comprovada por declaração escrita" -.prelUl.
suprida, quando for o caso. por decisão jQ(\icial tr_U:ada _ :)81
gado:

Social:
IV - falec~nto do trabalhador. eeDdo o ..I

do pago a seus dependentes. para esse fia habilitados perante • Pie-
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condiçõesnasfi.D:aDciávelb) .f~ja • operaçiío
vi9~ntes para o SFH;

vidência Social, 5egundo p critério adotado para n concessão de pen
.ões por mort.e. Na falta de dependentes, farâo ju. -~o recebiment.o do
saldo da conta v~nculada os seus sucessores' previstos na lei civil,
indicados em alvará judicial. expedido B requer~nto do interessa
do, independent.e de inventário ou Arrola-ento:

V - pagamento de parte das prestações decor
rentes de financiamento bab~tacional conced~do no iabito do siBte.a
Financeiro da Bab~tação - SFH, desde que:

a) o autuário conte cca o a.íniao de três anos
de trabalho sob o regiae do FGTS, na aesaa e.presa OU e. eapresas
cbfetentes:

b) o valor bloqueado seja utilizado, DO ain~,

durante o prazo de doze Deses:
c) ,o valor do abatiaeDto atinja, DO aáx~, oi

tenta por cento do iK>ntante da prestação:.
Vl'- ~iquidação ou aaortizaçio extraordinária

do saldo devedor de financiamento iaobiliÃrio, observadas as condi
ções estabelecidas pelo Conselho CUrador, dentre elas a de que o fi
napciamento'seja concedido no âmbito do SFB e haja iDtersticioaíni-
ao de dois anos para cada I!IOvimentação: .

VlI - ~g~uto total ru parcial do preço da
aquisição de moradia própria, observadas as seguintes .condições:

a) o lIIutuirio deverá con·tar cca o ain~ de
três anos de. trabalho sob o regiae do FG'l'S, na ~saa -'presa ou __
presas d~ferentes:

VII I - qu'ando peraanecer três ano:; ininterrup
t.o!:, a pllrtu da vigência de,;t.a, Lei, SCIII créd1to de depósitos:

:IX - extinção noraa1 do contrato a ter.:>, in
clusive o dos trabalhadores temporários re9~dos pela Le~ DO 6.019,
de 3 de janeiro de 1979.

X - suspensão total do trabalho ,avulso por
período igualou wuperior.a noventa dias, cOlllprovada por' declaraçÃo
do .1ndicato representativo da categoria prof~sBional.

S lO - A requlaaentação das situações previs~s

n05 incisos I e 11 asaegurllrÃ que a retirada a que faz jus o traba
lhador corresponda a06 depósitos .efetuados na conta vinculada duran
te o Período de vigência do últiao contrAto de trabalho, acrescida
de juros e atu.l~zação aonetirill, deduzido. o. saque••

5 20 - O Conselho Curador disciplinará o dis
. posto no inciso V, v.i.ando a beneficiar os trabalhadores de' baiaa
renda e a preservar o equilibrio financeiro do FGTS.

5 30 - O direito de adquirir aoradia coa recur
ao. do FGTS, pelo trabalhador, só poderá ser exercido para la ãnico
iMlóvel.

S 40 - O t-évél objeto de utilização do FGTS
somente poderá ser objeto de outra transaçÃo co- recursos do Pundo,
na fo~ que vier a aer regúlaaentada pelo Conselho Curador.

550 - O paga-.ento da' retirada após o período
previsto em regulaménto, iaplieari atualização aonetiria dos valor-es
devidos.-

•..........•-.._..••...... ~ ..... -.....•......... ~•.............•....

......................................................................
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Dispõe sobre o regime jurídico, ~os

Servidores ?úb1icos civis da uniao,
das' autarquias eçl.as fundações públi
cas federais.

• ••••••••••••••••••• ~ ••••• e ••• Q.· ••
o o., o •••• 00' o ••••••• •••••••..···········TtT'úLõ··ÍI ,., .

Do Provinento, Vacãnci~, Reooção~

Redistribuição e.Substituição

...................·éAPtTÜÍ.O'Ii~""""""""

Da Remoção e da Redistribúição
···················fiÉé:ÂC;·j[Í······_······~·······

"Da Red~stribuição

Art. 31. Redistribui~ão é o deslocamento do servidor com
t ' Y I

o reepec lVO cargo, para quadro de pessoal de ou't:~o ó~gão ou entida-
de do oesmo Poder, c~jos planos de cargos e venci~ent:os sejam idên
ticos, observado se~pre o interesse da administração,

···················c=;;I?i~r:êi·i················,

Do Vencimento e da Remuneração

Art. 42:··!1enf{ün·s·érvrdo·r·-pc;de·r~Cper·ce·ber, r.lensa1mente, a
~ítu1o de remuneracão, importância superior à soma dos valores per
:ebidQs cc~o re~une~ação, em especie , a qualquer ~itulo, no âmbito
dos respectivos Poderes, pelos Minis~ros de Zstaào, por membros do
Congresso Nacional e Ministros do.Suore~o Tribunal Federal.

Paragrafo único. Excluem-se do teto de remuneração as van
tagens previstas nos incisos II ~~YII do ·art. 61 •

• • • ,••••••••••••••••••••••••••••••••• .:. 0-' • 'Ttfuw .v~.'" ; __~~~~~ o •• o •••••••• - , •• -

•........ --_.-- .
CAPíTULO II

Dos Beneficios

SEÇÃO I

Da Aposen~adoria

............................... .'..
Art. 189. O prôvento da aposentadoria'· será calcula~o com

observância do.dispos't:o no § 3' do art. 41, ~ revisto na mesma data
e proporção, sempre que se· modificar a remuneração dos servidores em
ativídade.

Parágrafo único. São estendidos aos inativos quaisquer be
neficios ou vantaqens oosteriormente concedidas aos servidores em
atividade, inclusive qüando decorrentes de transformaçàoou reclas
sificação do cargo o~·iunção em que se deu' a aposentadoria•

.... ~••••••.•.••..•.••.......•••.•.. ~•..._... -.•• ~.... ·············,~~~t~~" •...... ~•.•.......... v •••• ~
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Art. 192. (VETADO) .
. -_ - --- -_ .

SEÇÃO VII

Da Pensão

....-...•........... -_.

Maio de 1991

Art. 224. As pensões serão automaticamente atualizadas na
mesm~ data e na. mesma proporção dos' reajustes dos vencimentos dos
servldores, apl~=ando-se o disposto noparagrafo 'único do art. 189.

_ Ar~. 225. Ressalvado o direito de opção, é vedada a percep-
çao cumulatlva de mais de duas pensões •

.. .. -." - -.•.- ~ " - , .. ~ , ~- -..-..- - - ..

ua .- 8.162, da 08 4e jane1ro de 1991.

Diapõe aobre a revi.Ao doa vanciaan
toa, aa14rios, proventoa • 4eaai.' re
tribuiç6ea doa ...rvidorea oivia e a'
f1xaçAo doa aold~ 4011 -.iHtara. do
Poder ZXecutivo, na AdainiatraQAo cU~

reta, auUrquica e fundacional, a dA
outra. prov~~6nciaa•

....... _-_ ..--_ __ ..- --.--- ..............•.•....
Art. 2- - O art. 26 da Lei n- 8.028, de 12 de abril de ~990,

pa••a a vigorar coa a. a.quint.a -aditi~aç6e.:

"Art.26 - .

···· .. ···v·:·;~t;~~;·d;·~;;t4;i~·d;·P;;;i~~i;·d;·R;pdbii~: .
• endo ma .. cada secretaria CSe que trata a alínea ·c· do P,U"6grafo
Óltico do art. 1-; .

V,[ - oito CArgOll de secretário-Executivo, Hndo ma .. cac;ta
Ilinistúio de que trllt8ll os inci.05 I, V e v'[1 a XII do art. 17,
tr's cargos de 8ecret6rio-Geral, no Ministério de .trata o inciao
IV do JDeSlaO artigo e UJl cargo de SubsecreUrio-Geral da &ecreta-
rie-Geral da Presidência da República. .

I 1- - OIS titulJU:u do. cargos especificado. neate artiCJO
percebérAo vencUento lIe1lSlI1 de:

a) Cr$ 127.530,00 (cento e vinte a .eU a11, quinbentoll •
trinta cruzeiros),.o~ referidos no. incisos I a IV; ,

b) Cr$ 117;8711,00 (cento e dezes.ete ai1, oitocentoll a _
tenta • oito cruzeiro.), o. _ncionados no inciao V, bea _ai. o
de Conaultor-Geral da Repdblica:

c) Cr$ 108.225,00 (cento oito ail, 4uzentoll • vinte. cin
co cruzeiroa), 011 de' que trata o 1nciao V,[.

I 2' - Ao. vencillentos fixados no par'qrafo anterior .er'
acrescida repre.enQç4o aenaal- equivalente a c_ por cento do rea-
pec:t;.ivo valor. .

i 3' - OS venciaantoa fixadoS no I 1- ••rlo atualizadD*
na. _a_. data. e 1ndicea .. que for_ reajUlltadoa 011 venciaentoa
40. .ervidore. pl1blico. federai.. .

I .. ' - OS _rvidore. rederai., ••taduai., do Diatrito 1'.
deral • doa Munic1pios, inve.tido. nos carqo••specificados neate
.artigo, poderio optar pela reJlU11eraçAo a que faÇUl jus noa órgAos
ou entidadea de oriqea, coa direito de perceber a iJIportAncia cor
r.spondente a cinQÜenta e cinco por cento do venci_nto fixado no
• 1', acr••cida da rapr••entaçlo .-naal.-
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~. 3" - AOs ocupantes 4011 carv~' de Minbtro de budo ,
facultado optar pela ro.uneraçAo:

I - 40 aandato, e••a tratando da Deputado Padaral ·ou de
"nado~,

11 - do C&rl)O ou aapraqo .fat.ivo de que ...j. t.itul&r· na
tJnll0, btado, Dbtrito Fadaral, Município, autarquia, fundaçAo pd
bUca, soe1adado 40 econOllia .iata ou o. allpro.a ~Uca.

Par'grafo \b1ico - lCa blpóta.. do inciao I, o Jliniatro ~ Is
tado percaber' a vantaga. pacunUrJa in.Utuida pela Lai n" 7.37.,
d. 30 do ..toabro de. 1935: a, na do inci.o 11, a repr••ontaçAo aen
••1 do re.pectivo C&1"90, acroscida da ....a vllI1uqo. pecuni'ria.

~••" _ Ae d••pe... pa·••oll1. da alb.ntaçlo a pouaada do.
colaboradore. eventuai., quando •• viaq.. a ••rvi9O, inc1~iv. aob a
tora da d1&ria., correrlo li conta ~ 4otaç6ea orçlUlSntAria. pró
p~ia. «Soa órqloa inter••••doa. conforM di.pu.er o nCJ1l1.......,to.

'.~ .....••..•.•.................. -...........•.................... ~ .
• ~\\~\~~~" ••• _ ••••••••••• ~# •••••• " •• ,I:::::::::~:~•••••••••• ~ ••..

Mensagem nU 209 1 .
I .~,

i
• /.'1'

,'r'· ....
/ .._ .. ' l
,,'. ~, ! .,.~

\,.... "'- t. Lo" ....

EXCELENTfsSIMOS SENIIORES·MEMBROS.DO CONG~ESSONACIONAL:

Nos termos d() disposto no parágrafo )0, do artigo 64 da Constituição
• .' a.. ~.

Federal. tenho a honra d~,suhmeter,à elevada deliberação do Congresso Nacional,
acomp~nhado 'de E~~osiçãO-dc""l\i"otivos dos Senhores Ministros da Justiça e da'

.Economi~i, Fa7.enda e ~1~nejal11emo. do Chefe' do Estado Maior das Forças
Armadas, e do Secretúriu da Adminislração Federal, o anexo projeto de lei' que
"'Dispõesob~~ as regn~s de "renjuste dos vencimentos, solcio~, pr~~ento~ e pet;l~ões. e

demais retribui~õcs. de s.efvidores p(lblicos civis militares federais, e dfl outras
providência~'J.

Brasflia, em 09 de maio de 1991
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Excelentíssimo Sennar Presidente da República.

celênc1a
reajuste
buiçOes,

Temris a honra de submeter à elevada' consideração de Vossa Ex
o incluso anteprojeto de lei,que dispõe sobre' as regras de

, ,

dos vencimentos, soldos, proventos e pensõe~, e demais retri-
dos servidores públicos civis, e militares, federais.
Relativamente às regras de reajuste, têm elas o objetivo de

disciplinar, no Imbito dos Poderes da União, a alocação ~e seus recur
sos destinados à despesas com pessoal, compatibilizando-as com as efe
tivas disponibilidades do Te~ouro, e com a necessidade de incrementar a
lmglantação ,de novas dire~rizesr e pQliti~as; de recurs~s humanos, ca
pazes de modernfzar a atuação do Estado, no particular, como p~eocupa

ção . das mais relevantes no marco da Reforma Administrativa preconizada
pelo C"ovexno d'e Vossa E·xcelência.

Esta proposta objetiva, ainda, corrigir disto~ções verifica
das, ~o longo d6t~mpo, na tabela de vencimentos de que trata a Lei nº
5 645,' de. 10 de dezembro de 1 9~O,~ 'tomo na tabela de escalonamento ver
tical dos servidores p,úb})co-s "'federais mil! tares, e, ainda, nos valores
da tabela de retribuição dos cargos do Crupo D~reção e. Assessora~ento

Superiores - QAS e dos' cargos da Carreira de Diplomata.
A.redistribui~ão de servidores, como'se encontra definida no

regimn j~ridico ún~co instituído p~la lei nº ~ ~12, de 11 de dezembro
~e 1 990, tem impedido q~e se utilize a mão-de-obra proveniente de ór
gãos e e~tidades extintos, vez que condic~ona este deslocamento para
quadros os quais possu~m planos de cargos e vencimentos 'idê~ticos. Des
tarte, faz-se necessária a adequação do respectivo texto, ao fito d~'

p~rmitir que a Administrôção Pública Federal, Direta, autárquica ~ fuo-.
daclonal, possa contar com a m~héionada força de trabalho, sem que isso'
lhe acarrete despesas adicionais.

Por o~ro lado, no que se refere à,aposentadoria, a sistemá-
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(E.H. nQ 46 de 08/5 11' 991 ~ fo.lha 2)

tica adolada no. art. 192 da cilada Lei nQ 8 ~1?, de 1 990, propicia
tratamento desiguàl dentro de u'a mesma carrei~a, em virtud~ de consi
derar percentuais. di ferenclados, com acréscimo de até .quarenta po.r cen
to a favor d~ servidor ~~e não' esteja posicionado em final de carreira,
em detrimento daquele que, por antigüidade Ou merecimento, tenha galga
do todos os nIveis, cuja vantagem ~bsorvida nos proventos atinge
tão-somente o percentual aproximado de cinco por cento. A nova redação,
hoje proposta, para os inciso~ do referido dispositivó legal, permitifá
a eliminação da anomalia ora mencionada. _

A un~fi~ação d~s Tabelas de Especialistas propiciará a isono
mia da ~etribuiç~o de atividades .çnálogas, além de permit~t um melhor

·contr.ole administrativo.
No tocante às' categorias .funcionais de MédicQ de Saúde'Públi

ca~ Médico do li~balho e Médico veterinário, a.proposta visa a equipa
rá-las às demais ~ategorias funcionais de nível universitário.

Os servidores, antes celetistas, 'optantes pelo. regime do Fun-
.' .'. . ~

dO'd~' Garantia, do Tempo de Serviço, incluídos no' antes citado regime
jur~dico unlco, poderão saca~os valores depositados .em s~as contas
vinculadas, de maneira escalonada, fazendo-se-lhes justiqa, uma vez que
tais ~alores lhes pertencem~

São estas, Senhor Pre~idente, as principais medidas inseridas
no bojo do anexo anteprojeto, o qual temos a honra de submeter a Vossa'
Êxcélência.

Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência
nossos protestos de profundo respeito.

~...(Jo....-(.-{ ú r:t.J<-1r -)
. JARBAS PASSARINH9/'.
Ministro .da Just-1.ça. Ministra

"rfh~~ULd-."l
zÉL1Q~RIA CARDosb 6EvME~L9
da '~onomia, Fazenda e Planejamento j

a. t;. ~.(/\...
Ge~-d~-EXército AN10NIO LUIZ ROCHA VINEC

Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas.

~~~/.-b:~. r 'x/( fi fiMA. C-.-,--_
r-: J.oÁo F; UARDO CERDEIRA DE SANTANA
\- .Sécretario da Administração ·Federal.

'" ~.'
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Em O9 de maio de 1991.

Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário:

Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a anexa Mensagem

na'209 ,peJa qual o -Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú~lica submete à
elevada apreciação do Congresso Nacional projeto_ de lei que "Dispõe sobre as

regras de reajuste dos vencimentos, soldos, pr~ventos, e demais retribuições, de
servidores públicos civis militares fede.mis, e dá outras providências".

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exc~lência a garantia

da minha aÍta estima e mais distinta consideração.

MAR,.cIO DE OLIVEIRA DIAS
Jéçretário-Geral, interino,

fIa Presidência da República

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

PRIMEIRA SECRET.6.F'"

Em]1í., 057-9~.enhor
Stc:rJtdrio. G~af dq Mes.. \ r A : I

~~ ...-.. .,I \}~"'u..
De,lttId. INOcENCIO OLIVEIRA --

'rlmeiro Seaet.r~ _
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PROJETO DE LEI N~ 914, DE 1991
(Do Sr. Renato Vianna)

Altera os arts. 513,737 e 738 do Código de Processo
Civil.

(À Comissãode Constituição e Justiça e de Redação
- art. 24,11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 A Lei n9 5.869, de 11 de janeiro de 1973 

Código de Processo Civil, passa a vigorar com o acréscimo
de parágrafo único ao art. 513 e com nova redação para o
inciso I do art. 737 e inciso I do art. 738, na forma abaixo:

"Art. 513. . " .
Parágrafo único. Da sentença que comporta liqJli

dação na forma do art. 604, só será admissível o recurso
de apelação mediante o depósito do valor fixado na sen
tença, apurado através de cálculo do contador, o qual
só poderá ser impugnado (art. 605) após a devolução
dos. autos com julgamento pela instância superior, a ser
recolhido juntamente com o preparo, na forma estabe
lecida no art. 519.

Art. 737. . .
I - pelo depósito judicial, em moeda corrente, em

conta poupança, sendo o valor apurado por cálculo do
contador, o qual só poderá ser impugnado após o trânsito
em julgado da sentença proferida nos embargos, na exe:
cução por quantia certa.

Art. 738. . .
I - Do efetivo depósito judicial (art. 737)."

Art. 39 .Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Este projeto de lei decorre de sensatas observações que,
sobre o tema, me foram enviadas pelo ilustre Dr. Homero
Flesch, estudioso de nosso processo civil:

"Comum, hoje em dia, nos depararmos com severas
críticas à morosidade da justiça no tocante à conclusão
de processos que estão sob sua jurisdição. Entretanto
não sabem os leigos - comuns críticos - que o Judiciário
encontra-se atado aos ditames da Lei Processual Civil
para solver o fluxo dos processos de seus jurisdicionadós.

Daí a necessidade de se ter,soluções práticas mais
realistas e mais simples ~manadas do Códigp de Processo
Civil, agilizando e acelerando, assim, a tramitação dos
feitos ajuizados.

Neste sentido, voltamo-nos às dificuldades da liqui
dação de sentença ou dos processos executivos de títulos
extrajudiciais.

No primeiro caso - liquidação de sentença - esta
seria liqüidada de forma mais breve se o condenado em
quantia líquida e certa, para discutir o desfecho da deman
da, em sede de primeiro grau, depositasse o valor a ser
apurado judicialmente (cálculo do contador), para então
ter lugar a possibilidade de admissão do recurso em ins
tância superior.

Tal situ.ação nos parece lógica e, por sinal, acom
panha a forma dos procedimentos trabalhistas.

Assim, por exemplo, se o cidadão, em uma ação
de reparação de danos ocorrida em consequência de aci
dente de trânsito fosse condenado a ressarcir o prejuízo

causado, em que este valor correspondesse a uma quantia
certa, fixada em sentença, em nível de primeira instância,
só poderia interpor recurso (apelação) se depositasse em
juízo (conta poupança) o valor total a que fora conde
nado.

Tal procedimento evitaria, com certeza, a interpo
sição de recurso protelatório, evitando-se o uso da máqui
na judiciária indevidamente.

No segundo caso - da execução de títulos extraju
diciais - o procedimento seria semelhante, ou seja, para
a interposição de embargos, que é uma ação contra a
excu'ção que sofre o devedor este teria que, necessaria
mente, depositar em juízo o quantum pretendido na exe
cucional, para discutir a dívida evitando-se, como isto,
embargos protelatórios que arrastam a execução por anos
a fio.

Evidentemente que, em ambos os casos, se o deposi
tante tornar-se vencedor do recurso ou dos embargos,
o dinheiro depositado reverter-se-ia em seu favor, devida
mente atualizado, não lhe gerando prejuízo algum. Por
outro lado, se perdedor, evitar-se-ia todo o procedimento
burocrático previsto na legislação processual civil, com
preendendo penhora, avaliação, praceamento, etc., agili
zando e acelerando as conclusões dos processos judiciais
antes ventilados.

. Note-se que, em ambos os casos, os valores e serem
depositados para dar sustento ao recurso ou aos embargos
declinam para fase posterior a dikcussão dos valores a
serem recolhidos, no sentido de evitar prejuízos pela pro
telação, sem que no entanto cerceie a possibilidade de
revisão dos valores apurados pelo contador judicial.

Em síntese, com certeza, tais alterações certamente
trariam resultados benéficos no sentido de agilizar o cum
primento das obrigações levadas à "justiça", evitando
procedimento protelatório que tanto atulham o "Judi
ciário" e que o transformam num mecanismo tido como
moroso."

Estou certo de que os nobres pares emprestarão todo o
apoio a esta proposição que, à evidência, aperfeiçoa o nosso
diploma processual e permite fazer justiça às partes.

Sala das Sessões. - Deputado Renato Vianna

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COO~DENAÇÃODASCOM~SÕESPERMANENTES

LEI N9 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973
Institui o Código de Processo Civil.

•••••••••••••••• •••••• 0 ••••••:iiTÜ"LO·vi"····························
Da Formação, da Suspensão e da Extinção do Processo

.......................... 'CA'PtTULO" i"ii··························
Da Extinção do Processo

~r.t. .267. Extingue-se o processo, sem julgamento
do mento:

I - quando o juiz indeferir a petição inicial'
II - quando ficar parado durante mais de' 1 (um)

ano por negligência das partes;
UI - quando, por não promover os atos e diligências

que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais
de 30 (trinta) dias; .
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IV - quando se verificar a ausência de pressupostos
de constituição e de desenvolvimento válido e regular
do processo;

V - quando o juiz acolher a alegação de perempção,
litispendência ou de coisa julgada:

VI - quando não concorrer qualquer das condições
da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade
das partes e o interesse processual:

. Vide art 3' ..
VII - pelo compromisso arbitral:
VIII - quando o autor desistir da ação:
IX - quando a ação for considerada intransmissível

por disposição legal;
X - quando ocorrer confusão entre autor e réu;

XI - nos demais casos prescritos neste Código.
§ 1'! O juiz o ordenará, nos casos dos nOs II e m,

o arquivamento dos autos, dedarando a extinção do pro
cesso. se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a
falta em 48 (quarenta e oito) horas.

§ 2° No caso do parágrafo anterior, quanto ao n'
lI. as partes pagarão proporcionalmente as custas e, quan
to ao n\' IH. o autor será condenado ao pagamento das
despesas e honorários de advogado (art. 28).

§ 3° O juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo
e grau de jurisdição, enquanto não proferida a sentença
de mérito, da matéria constante dos nO' IV, V e VI: toda
via, o réu que a não alegar. na primeira oportunidade
em que lhe caiba falar nos autos, responderá pelas custas
de retardamento.

§ 4" Depois de decorrido o prazo para a resposta,
o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir
da ação.

Art. 269. Extingue-se o processo com julgamento
de mérito:.

I - quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido do
autor;

H - quando o réu reconhecer a procedência do pe
dido:

UI - quando as partes transigirem;
IV - quando o juiz pronunciar a decadência ou a

prescrição;
V - quando o autor renunciar ao direito sobre que

se funda a ação.

·····························iliüLo·x················· .
Dos Recursos

····· .. ····················cA·pfTüióú··················· .
Da Apelação

Art. 513. Da sentença caberia apelação (arts. 267
e 269).

TÍTULO III
Dos Embargos do Devedor

CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais

Art. 737. Não são admissíveis embargos do deve
dor antes de seguro o juízo:

I - pela penhora, na execução por quantia certa:

II -pelo depósito, na execução para entrega de coi-
sa.

Art. 738. O devedor oferecerá os embargos no
prazo de 10 (dez) dias, contados:

I -da intimação da penhora (art. 669);
II -do termo de depósito (art. 622);
III - da juntada aos autos do mandado de imissão

na posse, ou de busca e apreemsão, na execução para
a entrega de coisa (art. 625):

IV - da juntada aos autos do mandado de citação,
na execução das obrigações de fazer ou de não fazer.

PROJETO DE LEI N9 918, DE 1991
(Do Sr. Carlos Lupi)

Dispõe sobre benefícios fiscais, na área do Imposto de
Renda, concedidos a contribuintes por doações a institui·
ções de preservação do meio ambiente.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Redação
(ADM); de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias; e de Finanças e Tributação. - art. 24, n.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O contribuinte do Imposto de Renda, pessoa

física, poderá descontar, até 2% (dois por cento) do imposto
devido, apurado na declaração a que se refere o art. 11 da
Lei n9 8,134, de 27 de dezembro de 1990, valor equivalente
às doações efetuadas, durante o ano-base, em favor de entida
des organizadas na forma de fundações, sociedades civis, ou
por qualquer outra modalidade jurídica, voltadas para a pre
servação do meio ambiente, e devidamente cadastradas na
Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República.

Art. 29 As pessoas jurídicas contribuintes do Imposto
de Renda poderão deduzir, até 2% (dois por cento) do imposto
devido, calculado com base no lucro real, valor equivalente
a doações realizadas, durante o ano-base, em favor das entida
des referidas no artigo anterior.

Parágrafo único. Os benefícios estabelecidos nesta lei
não excluem ou reduzem outros em vigor, constantes da legis
lação do Imposto de Renda.

Art. 39 As entidades de preservação do sistema ecoló
gico, devidamente cadastradas na Secretaria do Meio Am
biente, que receberem doações de bens e valores, na forma
prevista nesta lei, ficam isentas da incidência do Imposto de
Renda sobre a receita não operacional decorrente da doação.

Art. 49 As pessoas jurídicas referidas no artigo anterior,
uma vez beneficiadas pelos incentivos fiscais ora instituídos,
deverão comunicar, para fins de registro, ao Departamento
da Receita Federal os subsídios recebidos e enviar compro
vante de sua aplicação.

Art. 59 Para os efeitos da presente lei, considera-se doa
ção a transferência definitiva da titularidade do domínio pleno
dos bens e direitos, efetuada a título gratuito pelo doador.

Art. 69 O Departamento da Receita Federal poderá
exigir a realização de perícia com vistas à comprovação da
autenticidade e valor do bem doado, cujas despesas correrão
por conta do doador.

Parágrafo único. Quando ocorrer divergência entre o
valor atribuído pelo doador e o constante do laudo pericial,
caberá a prevalência deste, para efeitos fiscais.

Art. 79 Fica expressamente vedada a doação de contri
buinte, pessoa física ou jurídica, a entidade a ele vinculada
na forma de coligada, controlada ou controladora.
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A~t. 89 Independentemente das sanções penais cabí
veis, as infrações a dispositivos da presente lei sujeitarão o
contribuinte à cobrança do imposto devido, além das penali
dades previstas na legislação tributária vigente, cumulada com
a perda do direito de usufruir, em exercícios seguintes, dos
incentivos fiscais ora instituídos.

Art. 99 Ficam as entidades de preservação do meio am
biente, referidas no art. 19, autorizadas a captar recursos no
exterior, sob a forma de doações e pela negociação de títulos
de sua emissão no mercado internacional, com prévia autori
zação do Banco Central do Brasil.

Parágrafo único. A autorização para negociação de títu
los de sua emissão, prevista neste artigo, estende-se também
ao mercado nacional, desde que sejam preenchidos os requi
sitos exigidos pela Comissão de Valores Mobiliários.

Art. 10. Se, no ano-base, o montante dos incentivos
referentes a doação for superior ao permitido, é facultado
ao contribuinte diferir o excedente para até os 5 (cinco) anos
seguintes, sempre observados os limites estabelecidos nos arts.
1,.9 e 29 desta lei.

Art. 11. O Poder Executivo baixará decreto regula
mentando a presente lei no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Através da presente iniciativa, objetivamos restabelecer
a concessão de incentivos fiscais, na área do Imposto de Ren
da, para contribuintes desse imposto que fizerem doações
a entidades destinadas à preservação do meio ambiente. Pode
rão ser beneficiadas as pessoas físicas como as jurídicas, uma
vez que o projeto procura abranger uma ampla faixa de contri
buintes, tendo em vista a importância dos objetivos colimados.

Uma das grandes ameaças que comprometem as condi
ções de vida das futuras gerações é, sem dúvida, a destruição
do meio ambienteI. Essa ação deletéria enfraquece ou trans
forma as capacidades biológicas da natureza, de uma tal ma
neira, que ela não poderá mais fornecer sustento suficiente
às gerações em ebulição do futuro.

O homem, que havia começado com pequenos passos
e que sucessivamente acelerou sua marcha, a partir do início
deste século empreendeu sua corrida ao poder tecnológico
e construiu seu império, porém muito freqüentemente sobre
as cinzas da natureza. Ele continua sua escalada inexorável,
ignorando se galga limiares críticos ou se está preparando
sua própria destruição. .

Um dos documentos mais importantes que se escreveram
sobre a necessidade de preservação do equilíbrio ecológico,
"A Estratégia Mundial da Conservação", resume a situação
que criamos, em termos de devastação dos recursos naturais.
Afirma o documento que "a capacidade da Terra em prover
às necessidades da humanidade diminui irremediavelmente
tanto nos países em via de desenvolvimento como nos países
desenvolvidos". Centenas de milhões de pessoas nas comuni
dades rurais dos países em desenvolvimento estão obrigadas
a destruir os recursos que lhes permitiriam libertar-se da fome
e da miséria. Os custos de produção de bens e serviços aumen
tam. Os recursos, que são a base das grandes indústrias, escas
seiam.

1\ssim, as conseqüências são múltiplas. Os recursos vivos
indispensáveis à sobrevivência da humanidade e ao desenvol-

vimento estão sendo destruídos ou esgotados a um ritmocres
cente. A degradação das terras, o desmatamento indiscrimi
nado, o uso abusivo de agrotóxicos, a poluição industrial do
ar e das águas e tantas oútras formas de devastação compro
metem a renovação dos recursos naturais, que se tomam cada
vez mais escassos.

Cabe, pois, ao poder estatal uma política ecológica consis
tente, para reverter esse quadro de anomalias que se presencia
no cenário nacional. Precisamos restaurar nossas reservas na
turais, sob pena de nos colocarmos diante de graves ameaças
para a sobrevivência da posteridade.

Nesse sentido, o presente projeto visa a colaborar com
as fundações, os institutos, enfim, todas as entidades voltadas
para a recuperação de nosso patrimônio ecológico. Apesar
da magnitude do problema, é esta uma iniciativa de pequenas
proporções, mas que abre caminho para outros empreendi
mentos similares, igualmente aplaudidos num momento de
nossa história tão carecedor de promoções que visem a uma
ampla renovação biológica.<'

A medida fiscal que ora propomos é extensiva tanto a
pessoas físicas como jurídicas, na qualidade de contribuintes
do Imposto de Renda.

Outra faculdade que consignamos no projeto foi a de
viabilizar o aproveitamento do valor excedente das doações
em exercícios subseqüentes, até o limite de 5 (cinco) anos.
Com isto visamos estender a amplitude do benefício em termos
quantitativos e cronológicos.

Colocamos, outrossim, uma exigência que é fundamental
para o gozo do benefício: a entidade favorecida deve estar
devidamente cadastrada na Secretaria do Meio Ambiente.
É uma maneira de submeter tais empreendimentos aos crité
rios adotados pela política ambiental do Governo.

Propugnamos também na proposição em causa uma am
pliação do campo de captação de recursos por parte das insti
tuições do setor. Há hoje, na maioria dos países desenvolvidos,
uma consciência muito clara acerca do problema ecológico.
Vários organismos internacionais procuram defender a adoção
de uma política de conjugar esforços entre todos os países
para a defesa dos recursos ambientais, cientes de que a agres
são à natureza põe sob ameaça a sobrevivência futura de
todos.

Nesse sentido, as instituições nacionais devem buscar re
cusos que são oferecidos no exterior para financiar programas
de proteção ambiental, através de doações e negociação de
títulos de sua emissão no mercado internacional. Em nível
de mercado interno, também propugnamos essa captação de
recursos.

Tal é o alcance desta proposição que, esperamos, mere
cerá acolhimento dos nossos ilustres Pares no Congresso Na
cional.

Sala das Sessões, 7 de maio de 1991. - Deputado Carlos
Lupi.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N9 8.134, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1990

Altera a legislação do Imposto de Renda e dá outras
providências.

Faço saber que o Presidente da República adotou a Me
dida Provisória nº 284, de 1990, que o Congresso Nacional
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aprovou, e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Fede
ral, para os eféitos do disposto no parágrafo único do art.
62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:

Art. 11. O saldo do imposto a pagar ou a restituir na
declaração anual (art. 9°) será determinado com observância
das seguintes normas:

I - será apurado o imposto progressivo mediante aplica
ção da tabela (art. 12) sobre a base de cálculo (art. 10);

II - será deduzido o valor original, excluída a correção
monetária, do imposto pago ou retido na fonte durante o
ano-base, correspondente a rendimentos incluídos na base
de cálculo (art. 10);

IH - o resultado será corrigido monetariamente (pará
grafo único) e o montante assim determinado constituirá, se
positivo, o saldo do imposto a pagar e, se negativo, o imposto
a restituir.

Parágrafo único. O coeficiente de correção monetária
(inciso IIl) corresponderá a um doze avos da soma das varia
ções do valor do Bônus do Tesouro Nacional - BTN, apura
das entre o mês de janeiro do exercício financeiro e cada
um dos meses do ano-base. A apuração será feita até a segunda
casa decimal, desprezando-se as outras.

PROJETO DE LEI No 919, DE 1991
(Do Sr. Osvaldo Melo)

Altera a Lei no 8.059, de 4 de julho de 1990, que "dispõe
sobre a pensão especial devida aos ex-combatentes da Se
gun~a Guerra Mundial e a seus dependentes".

(As Comissões de Constituição e Justiça e de Redação
(~DM); e de Defesa Nacional - art. 24, H.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 10 Dêem-se ao art. 50, inciso IH, ao art. 14, inciso
m, ao art. 17 e ao art. 25 da Lei no 8.059, de 4 de julho
de 1990, a seguinte redação:

"Art. 50 .

IH - aos filhos de qualquer condição, exclusive os
maiores de sexo masculino não inválidos.

Art. 14.

IH - para o filho, irmão e irmã, quando não sendo
inválidos, completarem 21 anos de idade;

Art. 17. Os pensionistas beneficiados pelo art. 30 da
Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963, que não se enqua
drem entre os beneficiários da pensão especial de que
trata esta lei, continuarão a receber os benefícios assegu
rados pelo citado artigo, até que se extingam pela perda
do direito, aplicado o que dispõem o art. 24 e seu pará
grafo único da Lei no 3.765, de 4 de maio de 1960.

Art. 25. Revogam-se a Lei no 6.592, de 17 de novem
bro de 1978, a Lei no 7.424, de 17 de dezembro de 1985
e demais disposições em contrário."

Art. ~o Revigora o art. 30 da Lei no 4.242, de 17 de
julho de 1963.

Art. 30 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 40 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A Lei no 7.059, de 4 de julho de 1990, que regulamenta
a pensão especial devida aos ex-combatentes da Segunda
Guerra Mundial, em cumprimento ao que estabelece o Ato
das Disposições Transitórias no art. 53, incisos II e HI, suspen
de direitos reconhecidos àqueles beneficiários e seus depen
dentes em dispositivos legais anteriores.

Este fato tem sido motivo de justas reclamações por parte
das associações de ex-combatentes desde a publicação desta
Lei.

Transparece, após leitura atenta, que a Lei no 8.059 procu
ra compensar a extensão da qualificação de ex-combatente,
ratificada pelo art. 53 das Disposições Transitórias, pela restri
ção dos benefícios concedidos.

Tal intenção, compreensível ante a limitação da capaci
dade de pagamento do Tesouro Nacional no início da gestão
do atual Governo, não pode prejudicar benefícios já assegu
rados aos militares que efetivamente combateram nos campos
de batalha de além-mar. Seus direitos foram adquiridos sob
os aplausos da população agradecida que os recepcionou na
volta à Pátria em 1945. Desde então, o progressivo engrossa
mento das fileiras daqueles a quem era reconhecida a situação
de ex-combatente tem restringido injustamente os direitos
dos beneficiários originais. Já são tantos os convidados que
não sobram senão migalhas do bolo para o aniversariante.

Este projeto de lei pretende restituir os direitos ofendidos
pela alteração na redação da Lei no 8.059, visando a reversão
do benefício às filhas dos ex-combatentes em qualquer idade,
tanto para os beneficiário~ da pensão especial quanto da pen
são estabelecida no art. 30 da Lei no 4.242 de 17 de julho
de 1963.

A alteração do art. 50, inciso III requalificaas filhas maio
res e casadas como dependentes de ex-combatentes, nos ter
mos da Lei no 3.765 (Lei das Pensões Militares), de 4 de
maio de 1960, que estabelece no caput do art. 7° e seu inciso
H:

"Art. 7° A pensão militar defere-se na seguinte or
dem:

H - Aos filhos de qualquer condição, exclusive os
maiores de sexo masculino, que não sejam interditos ou
inválidos."

Cabe ressaltar que era fundamentada na qualificação da
Lei de Pensões a percepção da pensão pelas filhas dos ex-com
batentes anteriormente à publicação da Lei no 8.059.

A alteração do art. 14, inciso HI suspende a extinção
do direito de percepção à pensão por parte das filhas de ex
combatentes após a maioridade ou casamento. A nova redação
deste artigo assegura a coerência com a alteração proposta
para o art. 50

A alteração do art. 17 assegura a transmissão por reversão
ou transferência da pensão a que se referem as Leis no 4.242,
de 17 de julho de 1963 e no 3.765, de 4 de janeiro de 1960,
que estabelecem:

"Lei no 4.242 (17-7-63)
..........................................................................

Art. 30. É concedida aos ex-combatentes da Segunda
Guerra Mundial, da FEB, da FAB e da Marinha, que
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

LEI N? 8.059, DE 4 DE JULHO DE 1990

Dispõe sobre a pensão especial devida aos ex-comba
tentes da Segunda Guerra Mundial e a seus dependentes.

Por isto contamos com o endosso de nossos ilustres Pares
no Congresso Nacional para a aprovação deste projeto.

Sala das Sessões, 7 de maio de 1991. - Deputado Osvaldo
Melo.

Art. 53. Ao ex-combatente que tenha efetivamente
participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra
Mundial, nos termos da Lei n? 5.315, de 12 de setembro de
1967, serão assegurados os seguintes direitos:

H - pensão especial correspondente à deixada por 2? Te
nente das Forças Armadas, que poderá ser requerida a qual
quer tempo, sendo inacumulável com quaisquer rendimentos
recebidos dos cofres públicos, exceto os benefícios previden
ciários, ressalvado o direito de opção;

IH - em caso de morte, pensão à viúva ou companheira
ou dependente, de forma proporcional, de valor igual à do
inciso anterior;

Art. 26. Os veteranos das Campanhas do Uruguai
e Paraguai, bem como suas viúvas e filhos, beneficiados
com a pensão especial instituída pelo Decreto-Lei n?
1.544, de 25 de agosto de 1939, e pelo art. 30 da Lei
n? 488, de 15 de novembro de 1948, e os veteranos da
Revolução Acreana, beneficiados com a pensão vitalícia
e intransferível instituída pela Lei n? 380, de 10 de setem
bro de 1948, passou a perceber a pensão correspondente
à deixada por um 2? Sargento na forma do art. 15 desta
lei.

Lei n? 3.765 (4-4-60)

participaram ativamente das operações de Guerra e se
encontram incapacitados, sem poder prover os próprios
meios de subsistência e não percebem qualquer impor
tância dos cofres públicos, bem como a seus herdeiros,
a pensão igual à estipulada no art. 26 da Lei n? 3.765,
de 4 de maio de 1960.

Art. 15. A pensão militar corresponde, em geral, a
20 (vinte) vezes a contribuição e será paga mensalmente
aos beneficiários.

§ 1? Quando o falecimento de contribuinte se tenha
verificado em conseqüência de acidente ocorrido em ser
viço ou de moléstia nele adquirida, a pensão será igual
a 25 (vinte e cinco) vezes a contribuição. A prova das
circunstâncias de falecimento será feita em inquérito ou
por atestado de origem, conforme o caso.

§ 2? Se a morte do contribuinte decorrer de feri
mento recebido, de acidente ocorrido, ou moléstia adqui-
rida em operações de guerra, na defesa ou na manutenção
da ordem interna, a pensão será igual a 30 (trinta) vezes
a contribuição."

A alteração proposta tenciona evitar a injustiça do trata
mento desigual para dependentes igualmente habilitados por
norma anterior (a Lei n? 4.242). Exemplificando: .

Art. 5? Consideram-se dependentes do ex-combatente
- O ex-combatente A, qualificado para a percepção de para fins desta lei:

pensão de 2? Sargento pela Lei n? 4.242 falece em data anterior I _ a viúva;
a 4-7-90. Em decorrência, seu herdeiro (dependente) passou H _ a companheira;
a receber aquela pensão nos termos da Lei n? 3.765. IH _ o filho e a filha de qualquer condição.

- O ex-combatente B, igualmente qualificado, como o .
ex-combatente A, falece em data posterior a 4-7-90 (publi- Art. 14. A cota-parte da pensão dos dependentes se
cação da Lei n? 8.059), Em decorrência, seu herdeiro nada extingue:
recebe, pois o art. 17 da Lei n? 8.059 veda a transmissão I -pela morte do pensionista;
da pensão por reversão ou transferência. 11 - pelo casamento do pensionista;

Finalmente, o revigoramento QO art. 30 da Lei n? 4.242, 111 - para o filho, filha, irmão e irmã, quando, não sendo
em coerência com a nova redação proposta ao art. 17 da inválidos, completam 21 anos de idade;
Lei n? 8.059, assegura a manutenção dos direitos de trans- IV -para o pensionista inválido, pela cessação da inva-
missão da pensão do ex-combatente ainda vivo a seus her- lidez.
deiros. Parágrafo único. A ocorrência de qualquer dos casos

previstos neste artigo não acarreta a transferência da cota-
Concluindo, cabe ainda ressaltar que os direitos que se parte aos demais dependentes.

pretendem restituir irão beneficiar pessoas já bastante idosas .
já por volta dos 70 anos, seus filhos inválidos e suas fiIhas~ Art. 17. Os pensionistas beneficiados pelo art. 30 da
Os demais dependentes considerados para os fins da Lei n? Lei n? 4.242, de 17 de julho de 1963, que não se enquadrarem
8.059 (pais inválidos e irmãos menores ou inválidos) são atual- entre os beneficiários da pensão especial de que trata esta
mente inexistentes ou em pequeníssimo número. Já ultrapas- lei, continuarão a receber os benefícios assegurados pelo cita
sado o perí?do c~tico da política monetária do Plano Brasil do artigo, até que se extingam pela perda do direito, sendo
Novo, os dispêndIOS, decorrentes do projeto de lei, em que vedada sua transmissão, assim por reversão como por transfe
pese uma quantificação precisa, aparentam ser no momento - rência.
perfeitamente suportáveis pejo Tesouro Nacional. . .
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Art. 25. Revogam-se o art. 30 da Lei n~ 4.242, de 17
de julho de 1963, a Lei n9 6.592, de 17 de novembro de
1978, a Lei n~ 7.424, de 17 de dezembro de 1985, e demais
disposições em contrário.

LEI N~ 6.592, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1978

Concede amparo aos ex-combatentes julgados incapazes
definitivamente para o serviço militar.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono

a seguinte lei:
Art. 1~ Ao ex-combatente, assim cOllsiderado pela Lei

n~ 5.315, de 12 de setembro de 1967, julgado, ou que venha
a ser julgado, incapacitado definitivamente, por Junta Militar
de Saúde, e necessitado, será concedida, mediante decreto
do Poder Executivo, pensão especial equivalente ao valor
de duas vezes o maior salário mínimo vigente no País, desde
que não faça jus a outras vantagens pecuniárias previstas na
legislação que ampara ex-combatentes.

§ 1~ Considera-se necessitado, para os fins desta lei,
o ex-combatente cuja situação econômica comprometa oaten
dimento às necessidades mínimas de sustento próprio e da
família.

§ 2~ A condição a que se refere o parágrafo anterior
será constatada mediante sindicância a cargo do Ministério
Militar a que estiver vinculado o ex-combatente.

Art. 2~ A pensão especial de que trata esta lei é intrans
ferível e inacumulável com quaisquer rendimentos recebidos
dos cofres públicos, inclusive pensão previdenciária, ressal
vado o direito de opção.

Art. 3~ Qualquer organização militar que tomar conhe
cimento da existência de ex-combatente nas condições estabe
lecidas no art. 1~, providenciará seja ele submetido à inspeção
de saúde e à sindicância a que se refere o § 2~ do referido
art. 1~

Parágrafo único. As providências referidas neste artigo
poderão ser requeridas pelo próprio ex-combatente.

Art. 4~ As despesas decorrentes da aplicação da pre
sente lei serão atendidas à conta da dotação orçamentária
de Encargos Previdenciários da União - Recursos sob a Su
pervisão do Ministério da Fazenda, destinada ao pagamento
de pensionistas.

Art. 5~ O Poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua publicação.

Art. 6~ Esta lei entrará em vigor na data de sua publica
ção, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 17 de novembro de 1978; 157~ da Independência
e 90~ da República. - ERNESTO GEISEL - Geraldo Azevedo
Herming - Fernando Esthlem - J. Araripe Macedo - Tácito
Theophilo.

LEI N~ 7.424, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1985

Dispõe sobre a pensão especial de que trata a Lei n9

6.592, de 17 de novembro de 1978.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancio

no a seguinte lei:
Art. 1~ A pensão especial de que trata a Lei n~ 6.592,

de 17 de novembro de 1978, é inacumulável com quaisquer

rendimentos recebidos dos cofres públicos, exceto os bene
fícios previdenciários, ressalvado o direito de opção.

Art. 2~ Em caso de falecimento de ex-combatente am
parado pela Lei n~ 6.592, de 17 de novembro de 1978, a
pensão especial será transferida na seguinte ordem:

I-à viúva;
II - aos filhos menores de qualquer condição ou inter

ditos ou inválidos.
. § 1~ O processamento e a transferência da pensão espe

CIal serão efetuados de conformidade com as disposições da
Lei n~ 3.765, de 4 de maio de 1960, que dispõe sobre as
pensões militares.

§ 2~ Os beneficiários previstos nos incisos I e II deste
artigo.d~vem comprovar, para fazerem jus à pensão especial,
que VIVIam sob a dependência econômica e sob o mesmo
teto do ex-combatente e que não recebem remuneração.

Art. 3~ Aplica-se o disposto no artigo anterior, a partir
da data de entrada em vigor desta lei, aos beneficiários do
ex-combatente falecido, que já se encontrava percebendo a
pensão especial referida no art. 1~ da Lei n~ 6.592, de 17
de novembro de 1978.

Art. 4~ As despesas decorrentes da execução desta lei
correrão à conta de Encargos Previdenciários da União 
Recursos sob a Supervisão do Ministério da Fazenda.

Art. 5~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 6~ Ficam revogados o art. 2~ da Lei n~ 6.592, de
17 de novembro de 1978, e demais disposições em contrário.

Brasília, 17 de dezembro de 1985; 164~ da Independência
e 979 da República. - JOSÉ SARNEY - João Batista de
Abreu.

PROJETO DE LEI N9 929, DE 1991
(Do Sr. José Augusto Curvo)

Dispõe sobre obrigações e limitações dos planos de assis-
tência médico-hospitalar privados. .

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Redação
(ADM); e de Seguridade Social e Família - art. 24,
11.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Os planos de assistência médico-hospitalar pri

vados, do tipo seguro-saúde, medicina de grupo e pré-paga
mento são obrigados a obedecer'os princípios de integralidade
e continuidade.

Parágrafo único. A observância dos princípios referidos
neste artigo implicam:

I - vedação de exclusão de qualquer patologia, quadro
mórbido ou agravo do plano de cobertura;

II - proibição de qualquer restrição qualitativa ou quan
titativa a procedimentos diagnósticos e terapêuticos indicados
pelo médico atendente;

III - proibição de planos apenas ambulatoriais ou apenas
hospitalares.

Art. 2~ É vedada a estipulação de carência nos planos
a que se refere esta lei.

Parágrafo único. É facultada a realização de exame de
saúde como condição para ingresso no plano, excetuando-se
os planos coletivos contratados por empresas para cobertura
global de seus funcionários e familiares.

Art. 3~ Os planos a que se refere esta lei e' que não
se enquadram nas suas exigências ficam rescindidos automati
camente em 90 dias, estando as empresas e entidades respon-
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sáveis obrigadas a dar ciência do fato imediatamente aos segu
rados, resguardados os direitos dos pacientes sob tratamento.

Art. 49 O Ministério da Saúde emitirá os atos neces
sários à plena implementação desta lei.

Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua publi-,
cação.

Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O presente projeto de lei que ora submeto à consideração
de Vossas Excelências tem o intuito de disciplinar os planos
de assistência médico-hospitalar privados do tipo seguro-saúde
.e outros assemelhados, em defesa do interesse dos usuários.

São do conhecimento público os problemas decorrentes
desses planos que costuIll,ll:m excluir dos seus benefícios patolo
gias e procedimentos, assim como ,limitar quantitativamente
os atos necessários, como consultas, exames etc.

Ocorre que, normalmente, quando o segurado mais preci
sa, é que ele menos pode contar com o seguro.

•Foi nesse sentido que o Conselho de Medicina do Estado
do Rio de Janeiro aorovou a Resolução n9 19/87.

PROJETO DE LEI N" 931, DE 1991
(Do Sr. Nelson Bornier)

estabelece critérios para a fixação de preço5 máximos de

venda dos produtos primários e dá outras providências.

(As COHISSOBS DE CONSTITUIÇXO E JUSTIÇA E DE ltEDAÇXO (ADM);

DE: DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS; E DE ECO

NOMIA, INDOSTRIA E COH~RCIO - ARTIGO 24,11).

o CONGRESSO NACIONAl decreta,

Arlt. 12 Os produtos primários componentes da

oeot$. básica , es.tabelecida pelo setor compe-tente do 1linia

tério da. EconL'lmia, Pazenda e Plane jamento, deverão ter af1

xado t naa res.ll'ectivas embalagens, de :forrra legÍvel e inde~.!

vel, o preço Jlláxinn nacional de venda ao' consUDidor...

§ 12 ::ara os et'eitos deote"aZ1iCO' são produtos

primáriolJ aQ.u.les necessários à $.liJll!!ntação, higiene e saú

de do cidadão t cujos preços indicam na formação d~ índice Ih

Cesta Básica (1GB) ..

§ 2~ Nas publicações periódicas do 1GB, o !t1!

nistér±b dd Economia, ~end.a e Planejamento indicam ~s

nrodutos fi!!J.quadro,.Jo's no parágrafo anterior.

Art. 2~ Pare. estabelecer o preço WilOO de

venda ao c~nsuIni~or, o drgao reaponsavel lewrá em consi.

d!,ração 08, custos dos inaumos e das di:r~rentes iB1tta de

Í1ldU8tri~ação do produto .:t"inaJ., além das _de8peal1.8 de

frete, imwstos fi taxasl JIllis 08 lucm admissíveill para

a sua comefrcialização."

Infelizmente, nem mesmo naquele estado houve modifi
cações nos planos, de acordo com essa resolução" uma vez
que as empresas interessadas impetraram mandado de segu
rança que só em novembro próximo passadp foi julgado em
definitivo.

Felizmente, então, houve sentença favorável à citada re
solução, baseada em farta argumentação que considera que
a integralidade do plano de benefícios não pode ser compro
metida a título de se baixar o valor do prêmio do seguro.

No caso, as empresas devem estipular seus prêmios basea
dos em cálculos atuariais e não enganar os segurados com
prêmios baixos mas benefícios sonegados, do que o usuário
só se apercebe no momento de usá-los.

Assim, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, julgo
oportuno que esses conceitos assumam força de lei, com o
intuito de preservar o direito dos cidadãos.

Peço pois o apoio de Vossas Excelências e anexo a senten
ça judicial que embasa juridi~ente nosso ponto de vista.

Sala das Sessões, 7 de maio de 1991. - Deputado José
Augusto Curvo.

§ 1. oÚlti"" ..."i,pulador indlUltrial do pro_

duto é re+ponsá~l pela :rixação do respe~tivo preço I na

foX"IlEl. do trtt'go ~nterior, oapu't, "ft:4ada a en"frega.. BOIS

forne~edores segUintes, de etiquetas ou outros inBtruMe],!

toa que pOssam alterar o preço.

§' 22 O revendedor .final do produto pode red,!!

zir o preço originaJmente :rixado , desde que não prejudi

que a verificação deste.

Art. 32 t vedado ao revendedor,em qualquer

:rase de comercialização, recolhêr p:rodutóe idênticos d:.:

mosm :fornecedor do qual haja adquiri?o nova partida.,S1!

jeitarido-se o infrator às sanções do art. 66; da l,ei

n. 8 078, de 11 de aetembro de 1990 (Códi'go de Defeaa _

do Consumidcr).

Parágrafo único • Ka IDesma.Qanção incide o

fornecedor que , dentro de uma mesma partida, altere a

emba.lagem de produtos idêntiCOS, :fixando precos distin-

tos.

Art... 4~ Os produtos oomercializados a peso

ou litra.gem em. recipientes fechados e indevassáveiB 15U-

periores à ~dade 5 (cinco). devem trazer gravado 110

vasiJ.1lluDe:com caracteres de t'cil leitura, a tara cor

respondente· e quantidade llIÍxiJM. de B~ ocupação.

Pamgríl:fo único • Não dispondo o revendedor

do' ,produto en'Vll,silhado de ..,ioa adeqw<40s ,pare. aferição

da qu.a.ntidade comercializada,. pode o C~JI!P.re.dor util:IJar

meios prÓprios 0\1 de terceiros para COlllPl'Ov.t-la. e I ver!

ficada fraud~, pode .o conaumidor, :Pare. oa fine Previs' _
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Resguardn.-ee o intereaoe miar de COJUlUJ::õidor,

eVitando_se a evasão d@ tributos. o d!'8abaateociMnto e a

t'o1"JlB.ção de ftstoq'l1es espeeu1ati'f'O••

f'i~, proporcioDa-ee ao fomecedor a oportunidade te

melhor coJll)et1r no arcado, reduzindo o preço' de: co_r

cialização ao n!veJ considerado viável. coe lucro come.

t!vel.

tornar tranaparente a .circulação da JOOrcBdoria, ••• cil,!

groeee fórsulae econoJlll!tric.... utiliy.ando_e. a fo.-. tra. -
dicioDlll doe pa!ees de .ecnolllis 118ie BÓlide:CD:L _ CwJtoD.

DeSpes..., lucros.

o que, b""c~. ,.t="';. lI...ta,proJ!CS"içio. I

eetl\ljelecer :i>ax'àmet...,. ;d.l1'k'o lIoa qull.1.. aeja"poe"!nl,

li.. :tato. a liberdade JlB'eOCial., 'i'01•• t'1xancro~•• preç o'

mim de Yenda, le'Wando-Be el1 con.idere.;ão 0'8 cueto.

intnn.eoCMI do produto d••de eu& criação até.. vend...

nemPortanto, não se trata de tabelnmento,

de controle de preços, ms, tio aomente, de 1'ora

'-'rt. 5' Em Q&ll0. exo.pcio""1e, deTido_nt •

COIllPro_S,' pode o 1lin1"tério do Eco!)OlIlia. luends e

Plane je.mento. auto~~ a joraçi!o do preço ele dote",!!

nado. produtOe de W. Illll parti4a, ~1Il :rePQes' ••,P4o{"

fic..';onde •• jjI, j ..:i~i 4a a ..-414..

l"arágre:f'Q dnico • No caBO deste artigo ,o 1:!.~

vendedor deverá recolher à repartição competente, os

trib,u~os devidos pela diferença de preços sobre OB e9~

q'tte'g qu~ detenha, sob pe!1B. ~e apreensão por venda irre

gular, BeM prejlÚzo das demais sanções letais.

Art. 62 Sempre que adquirir nova partida co.

preço Bt1perior de produto que ainda se encontra à venda,

é ved~do ao revendedor recolher o exposto, ou alterar o

respectivo preço de venda, Bob pena ~e 6.pre.ensáo da mer

cadoria, sem prejuízo das demais sanções.lega1fJ.

tos no CódigO de DefeM do Co~Wllidor (Lei nl 6 O'1e, de

11 ele .oetelllbro de 1990)""leZ'-fHl. OOIllD prova. do rec:l,p:l,-

ente inviolado.

A:rt. 72 O Poder Executi'\lO, ouvido o llinisté

rio da Economia, I'a:zenda e PaJ.nejamento, regulamentará

.sta lei no prazo de 60 (sessenta) dias.

An. 81 Este lei ·.ntra elll TigOr 60 (e.~s.n

ta) dias ~pÓB a Bua publicação.

Art. 92 ReVOeam-Be as disposições. em cont.ri

rio.

SB1e.

Dentre outras disposições, o projetac1o contém

medida eaneadora. 18Btreada na produção d.e acordo co. e.

d."""4&. S.. o iornec.dor a cada p&i1;ida f1xsr o preço fi~

nel do Pro4uto., não hi porque produzí-lo ... o:ca..o ou

retê-lo para forjar preços futuro•• Da _e_ fo~. oa ~

vendedo~s. 8Cl escala, não terão porque adquirir JIa1to

além de .ua capacidadft de Tenda, apenas para mnter esto

ques eapeculatiwa•. com. lucrea abuai-.oe, aeqlll.r'reco:Jhen

do tributo••Obre a dif.rença. 110 t11'lal. .ão •••pro POli:!

lizado8 bs cODllumit1orea e o fisco. '

JUS~I:PIC'-'ÇXO

Suoede~8e, no Brasil, planos ecbnôJlÚCOd~que

envolvem congelamento' ou tabelamellto de preços, e que

acarretam, inVariavelmente, rec]amaçõea pOpulares sobre

a falta de produtos essenciais, em evidentes manobras de

deae.'baetecimento - forma deicabida de preae;;;' pera ....~o~

rações abusiws de praços.

~lém 111880. deye-lIe l~TBr !'_ coD81deraçio o

eet:fJaJ1o li'! produtor./ induetr1alizador do produto. por

aua _ior circulação. oxill"nBndo a prod~ôi> que. d1Jllll1:ls,!

da. proporciona DQ'V&S oportunidades de eçft!O. aem 2 De

ce!lsidllde .~e t.abeJaJ!en'tQ8 o~ cqnse1lla:ilntos extellpOrinaoa.

De :rato, a' cada partida da produção, Bem fixalJo o preço

final, e o coneUJlidor. então, podem e1"et:fnmente acre",!

'tar na liau.ro.· do nepc!o.

:ujeiteZ'-ee ateie !,:ree.es eignificaria. ~

qui'YO,!"",""t.. abrir as portas à. infiaç~ pera n!v.is in

controláveiB, o que sacrificaria as camadq :menoa :ravo~

cidBe ~ popule.ç~. hoje virtua~nte impoeoibillte.de8 

4ft adquirir a cesta básica, vital. pa.ra sua sobrevivência.

".i! .~cl~o rell!là:l~ar que tiio aaVO~D)'1f o tÃb,!,:

-lamento puro e simples dos preçón-, com prazo~i!et·é~o

.~~ não, pois ,tal situação. não se coaduna bom a libera!

de .do eieÁcio, elo comércio, ~onde"·ã e-oncorrêi1e'ia deve im-

perar. '

~"i••, por cons.guintee. as _tas pe.....l'l1dae

pela' propositura que. ~aperaD)B. Rrecerá a aprovaçio _

doe ilustre. lIl8l1lbros d.eta' Casa.

07 11. a.io d. 1991.
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UI !tO '.078, de 11 .. de 1"0.

ofart••

Di.põe eobr. a proteçlo do
oon.uatdor a di outra. providinci••

o ••• 'JD •• ~. DA ••• OaLICA
r.ço .aber que o Congre••o ••cional decreta a eu ••nciono ••ev~inte
Leu

....... ,. _ __ __----_ _------------_.._.._------_.._.._-_ -_ ...

'J'l'J'ULo 11

DAS INFRAÇOES PENAIS

Art•. '6 - r.ser .fi~çlo fal•• ou ang.no•• , o~
aaitir info~çio relevante aobre • naturez., car.cterl.tic.,
qua11da4e, quantida4e, ngurança, deAftlPtmbo, durabili4a4e, preço ou
.arantia 4e produto. ou ..rvi~o.a

Pen. - Detençio de trl e•• ua ano e ~lta.
I 10 - Incorrer' na pena. qu_ patrocinar a

I 20 - le o crta. , culpo.oa
Pena - Detençlo de 111I ...i. _.e. 011 -.ulta.

···,· ••• ••••••••• io •• ~ ..

PROJETO DE LEI N' 932, DE 1991
(Do Sr. Costa Ferreira)

l::rla a Justiça de Paz remunerada, disciplinando sua
competência, na forma do inciso n do art. 98 da Consti·
tui~o Federal.

(A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.)

O Congresso Nacional:décteta:
Art. 1~ A Justiça de Paz, constituída de cidadãos, advo

gados ou leigos, eleitos pel6 voto direto, universal e secreto,
com mandato de 4 anos e direito a uma reeleição, terá compe
tência para:

I - celebrar casamentos, depois de acompanhar sua ins
trução processual, sem cobrança de emolumentos;

11 - fiscalizar a atuação do cartório civil, no particular
para assegurar a gratuidade do processo;

111 - verificar, de ofício ou medi,ante impugnação, se
o processo de habilitação obedece às exigências legais;

IV - exercer atribuições conciliatdrias, sem caráter juris-
dicional; .

V - praticar o juízo arbitral, a pedido das partes, para
cumprimento voluntário da decisão. '

Art. 2~ O Juiz de Paz terá seus subsídios arbitrados
pela Câmara dos Vereadores, na legislatura anterior, não po
dendo ser inferiores aos do vereador.

Art. 3~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Justificação

A Justiça de Paz sempre existiu no Brasil, desde as Orde
nações Partuguesas, parcialmente abandonada pela Repúbli
ca, menos no .Estado de Minas Gerais, onde nunca cessou
de existir, ~atuita enquanto o foi a vereança.

Sua restauração, propiciada pela Constituição em vigor,
deve ampliar-lhe a competência, para maior proveito social
da instituição, com as atribuições que prevemos na presente
regulamentação, além de subsídios mensais.

. Sala das Sessões, 7 de maio de 1991. - Deputado Costa
Ferreira.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

································T1.wLo·iv··············· .
Da Organização dos Poderes

.................................................................................
CAPíTULO III

Do Poder Judiciário

SEÇÃO I
Disposições Gerais

.................................................................................
Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios,

e os Estados criarão:

11 -Justiça de Paz, remunerada, composta de cidadãos
eleitos pelo voto direto, universal e secreto, cpm mandato
de quatro anos e competência para, lia forma da lei, celebrar
casamentos, verificar, de ofício ou em face de impugnação
apresentada, o processo de habilitação e exercer atribuições
conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras pre
vistas na legislação.
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PROJETO DE LEI NQ 934, DE 1991
(Do Sr. Gilvan Borges)

Dispõe sobre acidentes do trabalho.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Redação

(ADM); e de Seguridade Social e Família - art. 24,
II.)

O Congresso Nacional decreta:
Artigo único. As empresas que ultrapassem o número

médio de acidentes de trabalho, verificado no ano anterior,
são obrigadas a pagar um adicional aos encargos devidos à
Previdência Social, a ser fixado em regulamento baixado pelo
Poder Executivo, no prazo de noventa dias.

Justificação

Os empresários são responsáveis diretos pela adoção de
normas e utilização de meios e processos técnicos para preve
nir acidentes do trabalho, cabendo ao Estado baixar e fazer
cumprir a necessária regulamentação.

Entretanto, de tal modo tem sido descurado o problema,
que enfrentamos a penosa estatística de cinqüenta mil mortes
por ano, em decorrência de acidente do trabalho, muito pou
cos por descuido ou imperícia do próprio empregado.

Os que não morrem ficam, em grande número, mutilados
- quinhentos mil, em 1988 - e não conseguem, mesmo
reabilitados, retornar ao trabalho.

Pensamos em reduzir essa calamidade, obrigande o em
presário a investir em segurança, em proveito da empresa,
dos trabalhadores e da produtividade econômica.

Sala das Sessões, 7 de maio de 1991. - Deputado Gilvan
Borges.

PROJETO DE LEI NQ 939, DE 1991
(Do Sr. Aloizio Mercadante)

Institui a função de "ombudsman", no âmbito da admi
nistra~ão pública, e dá outras providências.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q É instituído no âmbito da administração pública

federal, o cargo de ombudsman, que estará vinculado ao Con
gresso Nacional.

Art. 29 O ombudsman é eleito, nomeado e empossado
pelo Congresso Nacional. i

Parágrafo único. O Congresso Nacional disciplinará,
através de resolução, as normas para a eleição do ombudsman.

Art. 39 São condições para exercer a funçãd de ombuds
man:

I - ser brasileiro nato, maior de 35 anos;
II - ter conhecimento técnico na área administrativa e

no campo do direito administrativo;
IH - gozar de respeitabilidade pública, ilibada reputação

e conduta moral irreparável.
Art. 49 São funções do ombudsman:
I - receber e verificar a procedência de denúncias contra

atos da administração pública;
H - criticar e dar publicidade, na perspectiva da opinião

pública, das irregularidades de que tomar conhecimento;
IH - encaminhar às Comissões Técnicas da Câmara dos

Deputados, conforme as áreas de suas atribuições, solicitação
de inspeção fiscalizat6ria, para a apuração'das denúncias que
lhe forem encaminhadas;

IV - divulgar relatório mensal das suas atividades, regis
trando todas asdenúncias recebidas, os procedimentos adota
dos e os resultados obtidos;

V - estabelecer cronograma de audiências públicas, on
de atenderá, pessoalmente, os denunciantes.

Parágrafo único. As atividades do ombudsman priori
zarão os fatos relacionados com as disposições contidas no
art. 37 inciso XXI, da Constituição Federal, sem prejuízo
do encaminhamento de outros assuntos relevantes para a ad
ministração pública.

Art. 5Q O ombudsman tem mandato de um ano, reno
vável por mais um ano.

Art. 6Q O ombudsman tem estabilidade, durante o exer
cício do seu mandato, não respondendo civil ou criminalmente
pelos atos que praticar enquanto estiver neste cargo, nos limi
tes de suas atribuições.

§ 1Q Durante o exercício de seu mandato, o ombudsman
tem foro privilegiado no Superior Tribunal de Justiça.

§ 29 Se O ombudsman for servidor público, ele não po
derá, após o seu mandato, pelo prazo de três anos, ser transfe
rido da sua função ou dela afastado, nem colocado em disponi
bilidade.

Art. 79 No âmbito das administrações públicas esta
duais, municipais, do Distrito Federal e dos Territórios, será
instituído o cargo de ombudsman, devendo o Poder Legis
lativo local regulamentar, através da lei, as suas atribuições,
respeitados os princíp!os estabelecidos nesta lei.

Art. 89 Os deputados federais e os senadores terão aces
so, a qualquer momento, às denúncias recebidas pelo ombuds
mano

Art. 9Q Esta lei entra em vigor na data de sua publi
caçãó.

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 8 de maio de 1991. - Deputado Aloizio

Mercadante.

LEGISLAÇÃO CITADA, A!'Y.EXADA PELA
COORDENAÇAO DAS COMISSOES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO H
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO VII
Da Administração Pública

································'·SE·ÇAÜ·j············ .
Disposições Gerais

Art. 37. A'administração pública direta, indireta ou
fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos estados,
do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e,
também, ao seguinte:

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação,
as obras, serviços, compras e ammações serão contratados
mediante processo de licitação pública que assegure igualdade
de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que esta-
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beleçàin obiigações de pagamento-, mantidas as condições efe-"
tivas da. proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá
as exigências de qualificação técnica e econômica indispen
sáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

PROJETO DE LEI N~ 943, DE 1991
(Do Sr. Jair Bolsonaro)

Regula a aplicação do art. 230, § 2~, da Constituição
Federal, para os ex-combatentes e dá outras providências.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Redação
(ADM); e de Viação e Transportes, Desenvolvimento
Urbano e Interior - art. 24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Os ex-cpmbatentes abrangidos pelo direito ex

presso no art. 230, § 29, da Constituição Federal, gozarão
do mesmo mediante apresentação de documento hábil de ex
Combatente.

Art. 29 Constitui-se como documento hábil de ex-com
batente a Carteira de Pensionista ex-combatente ou a identifi
cação de associação congregadora de ex-combatentes a que
o me~mo pertença.

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

Justificação

Todos os ex-combatentes já ultrapassaram a faixa etária
dos 65 anos. Gozam portanto do direito de locomoção gratuita
nos coletivos urbanos. Permitir que seu documento hábil supra
a necessidade de requerer no órgão público do município
onde ~!fide a permissão de transporte gratuito é medida de

desburocratização que visa a facilitar a vida, na sua fase mais
madura, daqueles que correram o risco de perdê-la, comba
tendo corajosamente nos campos da Itália em defesa da demo
cracia ameaçada pelo terror nazi-fascista.

Brasília, 8 de maio de 1991. - Deputado Jair Bolsonaro.

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

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

TíTULO VIII
Da Ordem Social

CAPíTULO VII
Da Familia, da Criança,

do Adolescente e do Idoso

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever
de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação
na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e ga
rantindo-lhes o direito à vida.

§ 19 Os programas de amparo aos idosos serão execu
tados preferencialmente em seus lares.

§ 29 Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida
a gratuidade dos transPortes coletivos urbanos.
..................................................................................
................................................................................

PROJETO DE LEI N° 944, DE 1991
(Do Sr. Ivo Mainardi)

Considera penosa e perigosa, para efeito de concessão

de aposentadoria especial aos 25 (vinte e cinco) anos

de serviço, a atividade profissional do motorista de

táxi.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 044, DE 1991)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 12 ~ considerada penosa e perigosa a a
tividade profissional dp motorista d~ táxi, empreQado ou au
tqnomo, para efeito de concessão daaposentador ia especial pre
vista no art. 92 da Lei nQ 5.890, de 8 de junho de 1973~
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Parágrafo único. A aposentadoria especial,de
que trata o caput deste artigo, será concedida ao segurado
que tenha trabalhado durante 2.5 (vinte e cinco) anos,. pelo me
nos

1
na atividade de motorista de táxi, e que esteja com sua

situação regularizada perante a Pre2idência Social.

Art. 22 Considera-se motorista de táxi, para
efeito do disposto nesta lei, o profissional que, devidamente
habilitado perante as autoridades do Departamento de Trânsito
e registrado no órgão competente da respectiva Prefeitura Mu
nicipal, 'ocupa-se do transporte urbano ou interurbano de pas
sageiros em automóveis de passeio, mediante a cobrança ao
usuário de taxa aferida através do aparelho denominado taxí
metro.

Art. 32 O tempo de serviço do motorista de
t~xi, para efeito de concessão da aposentadoria especial,será
comprovado por documento expedido por sua entidade de classe e
pela Prefeitura Municipal onde estiver regularmente matricula
do o profissional.

Parágrafo único. Fica assegurada ao motoris
ta de táxi a contagem do tempo de serviço prestado nessa ati
vidade anteriormente à vigência desta lei, observado o dispo!"
to no caput deste artigo.

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará a
presente lei dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar
da data de sua publicação, providenciando a inclusão da ativi
dade de que cuida esta lei no Código 2.4.2 do Anexo 11 (Clas
sificação das Atividades Profissionais Segundo os Grupos Pro
fissionais), do Regulamento dos Benefícios da Previdência So
çial, aprovado pelo Decreto nº 83.080, de 24 de janeiro de
1979.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
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'rio.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrá-

JU5TIFICAÇJ\O

A Lei nº 5.890, de 8 de,junho de 1973, que a!
terou a Lei nQ 3.807, de 26 de agosto de )960 (Lei Orgânica
da Previd~ricia Social), dispõe 'no caput do seu art. 9º:

"Art. 9Q A aposentadoria especial
será concedida ao segurado que, contando no

mlnimo 5 (cinco) anos de contribuição, tenha
trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou
25 (vinte e cinco) anos pelo menos, conforme
a atividade profissional, em serviços 'que, pà
ra esse efeito, forem considerados penosos,in
salubres ou perigosos, por decreto do Poder
Executivo."

Cumprindo o que determinava este dispositivo,
o Poder Executivo, nos Anexos I e 11 do Regula~ento dos Bene
flcios.da Pr~vidência Social, aprovado pelo Decreto nº 83.080,
de 24 de janeiro de 1979, expediu a classificação dessas ati
vidades profissionais segundo, respectivamente, os agentes n~

civos e os grupos profissionais. Com efeito, fôram incluídos
no Código 2.4.2 do Anexo 11 (Classificação das Atividades Pr~

fissionais Segundo os Grupos Profissionais), na atividade Trans
porte Urbano e Rodoviário, os motoristas de ônibus e de cami
nhões de cargas (ocupados em caráter permanente), com' direi
to à aposentadoria especial aos, 25 anos .de serviço.

Como se pode observar, os 'motoristas de táxi,
surpreendentemente, foram excluídos do r~ferido Quadro, con
figurando-se, desse modo, medida que, além de' injusta, foi
inegavelmente discriminatória, por se tratar de profissão tão
.ou mais penosa e perigosa do que a dos motoristas de ônibus e
caminhão. Ressalte-se, com efeito, que os motoristas de táxi
trabalham, normalmente, durante o dia e à noite, com solou
chuva, sob intenso calor ou frio, sem horário regular para t'!
zer suas refeiçõ~s e para atender às suas necessidades f1.sio-
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lógicas, em condições, portanto, de real penosidade, agrava

das ainda pelo intenso e enervante tráfego das grandes cida
des. Tudo isso, inquestionavelmente, acarreta-lhes problem·as

de ordem física e psíquica.

Além do mais, a profissão de motorista de tá

xi é igualmente perigosa, face aos riscos de assaito,següestro

e morte a que estão sujeitos permanentemente, durante o dia e
noite, os profission~is do vnlante. E, diga-se de passagem,e~

ses inaceitáveis episódios acontecem freqüenteme8te,tanto que

temos assistido constantemente aos protestos da classe em di

ver~as cidades do nossQ País, reclamando maior proteção dos

órgãos encarreg~dos da segurança póbl1ca.

O presente projeto de lei pretende,pois, aper

feiçoar a nossa legislação previdenciária, eis que a aposent~

doria especial para os motoristas de táxi é ~edida que se im

põe e há muito deveria ter sido implementada, conforme o an
seio unânime da classe.

Sala das Sessões, em ~1 de de 1991

~EGISLAÇÃO Cl1ADA ANEXADA PEtA COORDENAÇÃO

DAS COMISS~ES PERMANENTES

LEI N9 5.890

DE ·8 DE JULHO DE 1973

Altera a legislação de Previ

dência Social e dá outras pr2
vidências.

............ .. . ,. .

Art 9.° A .pose-ntadorta eS'p!'ClaJ 5~:-á

concedida a.o .egurado que, contando· T,O'
mínimo 5· lc:incol .nOi; de contrlbulçilo, te
nha trabalhado .dursnt-: 15 lquin~e •. 20
I\':n~rl Ou 25 (vinte e ClnN)l Anos pejo me
nos. confo!'1l1E' s atividadE' profissIonal. em
E'fTv1('os Que. p:lTa eSSE> tfeHo, forem consi
de!"ados peno&O~, insalubres ou perlgo!'os,
rOl' C:e~r-eto 'do Poder Executivo. .

f 1.° A aposen.t.adorls: espf'CiaJ eons1s~irá
numa renda mensal calculada na' forma ~()
f 1.° do art. 65', desta )elo aplicando-se-lhe
e.i..d2 o disposw no I a.o, do art. la.
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f 2.° Reger-.se-á pela re..~tiva legisla
t'ã~ e~~ial a a.posentadoria dos aeronau·
Ú,) e 8 dos jornalistas profissionaiS.

t 3 (. OE> períodos em qUe os trabalbado
res lntegran~s da..c: eatP.gor.i~ prof:ssio:ialfi.
e~lcFlad:-ada.s nestE- al'tigc., perzr.aneceTem
ljcenciad~ do emprego Ou &jvidac1f de~-::~

Q'Je p2~ a ex-ercer cargas de Administração

ou d= Re-p:-e...c;enta.çã~ Sindical. s~ráo compu
taDOs. para efeito de tempo d€ se.--viço. pelo
rt>gime de Aposentadona Es;>ecial. na. fo;m~.

Cá re~)ame:ntação expedida peJo Pode:
Executivo.

~ 4 t' O tempo de serviço e:lrercidc s2te!'
nadã.ment.e em athidadeE eomu~ E' em at:
r-idaàe.s que. ne vig-éncia dests le: 5E-ja:r.
o~' \',nha~ 8 se~ cer.siàeTad~ p€:iosas. i!'l
~alub:-~ ou ~;ig-osa.s. aerá. &Ornado. apó.> r
TE'spp::b'a cor..-e:são tiegundo' critérios Cf
E'qt:h'a~t:ncia 8 serem fixa<io~ pêl<;, l\~r-Jstf

no 'dl: PrE-,iàéncia Socia:, pà:a efe:to d'f
r, ;)osentadona de- qua]<per e.s;.éci=.

MCUTO N.- lJ..... - DI 2-4 DI: UNEIRO DI 1",

APROVA o REGt-l.AMESTO DOS BE"EFICIOS
DA PRE..... lDt>.;CIA SOCIAL (lI

2~ anos

25 anos

2~ anos

Tempco
mínimC'

de
trabalhe>

2S anos

2S allOl

25 anca

Indúst"l melalúr,i,a e mecan,·
ta (ativld;tde-r.. dl~crJmin.doÍlls. no~

C'6dico. ~.~.1 e 2~.= de- An.·
ltO JI).

Fabrkaçiio de vidws r "n'la"
(alh'idades discrimmada, n" c6
di~C' 2.~.~ dC' Anexe' li!.

Alimentaç.t' de caldeirll' a vapor,
a carvio eu a lenha. •

CAmaras frilloríf.ca. e fabncaç~('
de ,elo.

Extra;ãC' de rninerai~ radl,)atlo,o,
(tralamenlo. puriftaçáC'. ISOla
mente' e preparo plfa dIStribui.
ç.O)

Operaçõe~ com real0re~ -~nu.:ira.

res com fonte. de néutr.:>n, Ou
d. outrl. radiações corpus.:u.
lares.

Trabalhos executados corro exPD'
lições aos raio. X. rádir e
.ut'srinCi&S radIativas para fIns
industriais. terapéUlicos e dlaF'
nÓii:1C('I:! .

Fabricaçio de ampolas de raios
X e radiotera:,i, (inspeçio de
quaIidllde) .

Fa!mca.;~o e manipulação de
produtos químicos e farmac:!u
tlces radiativos (urlnio. ridoD,
mesot6río, tório X, c~sio 137 e
outros).

Fabncaçio e aplicaçio de pro
dutos hmunescentes radíferos.

Pesquisas e estudos dOi raios X
e sUMtincias radiuiva, em
labora:6rios.

Trabalhos com perfuratrizes e
maneletel pneumático,.

Calderaria (atividades disc:imina
das DO c6diao :. ~ .2 do Anexo
m.

Trabalhos em usinas lIeradora~

de eletricidade (sala de turbi
nas e lIeradores).·

Trabal.'Jos o::lm e"posição perma
Deote a ruído acima de 90 db.

Operação com máquinas pneu
máticas (atividades d~o!lmma

d:ts entre as do códiao 2. ~ .3
de .-'Lnexc 11).

Trabalhos em cabinas de prova
de motores de avila.

Aaente. notivo'
Físico,
Calor

Rldia;.:>es
ionizante~

Frio

Ruído

Trepidaçio

A>.;EXO J
REGl'lAM!STO DOS BE"EFlCIOS DA PREVIDtSCIA SOCiAL

(DECRETO" ' /I:UlfllJ. DE 24 DE JANEIRO DE 1979i

CLASSIFICAÇ"'O DAS ATIVID"OES PROFISSIONAIS
SEGt:NDCJ OS AGENTES SOCIVOS .

Campn dr AllviOlldr profiJSlonllJ ([r.be.
IPlic.ç.(> Ihadore~ ocupldo. em

cari.er permanrl'JIC I

1.110
1.1.0
1.1 1

1.l.~

1. 1.3

1: 1.3

1.1.4

4 1.1.S



7360 Sexta·feira 24 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Maio de 1991

1.1.6

1.::.0
1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.1.5

1.26

1.2.7

Pressãc· at
mosUnca

Químicos
Anêrucc

BerfllO ou
iÜ~ínio

Cádmio

Chumbo

Cromu

Fósforo

Manllank

Traba:hol em caixõel ou ::ima· 20 anoi
ras pnewnáticas subaquáticas e
em 1:I!:'t::ÕCS pneumáticos.

Opera,io com uso de es~afandro.

Opera;.ãc de merllu.tho.
Trabalho sob ar compnmido em

túneIS pr~sunzados.

Metaluriia de mi!lénos arseni- 25 anos
cais.

Er..raçãe de arsênico.
Fabricaçio de compostos de ár-

sênico . .
Fabncação de tintas l ba.e de

compostOs de arsênico (ativida
des dlS--"Timinadas 110 C6dillo
2.56 do Anexe m.

Fabrlcaçio e apli~açio de pro
dutos ins,eticidà5. parasiticlCja~

e raticidas à bue de compos
tos de arsênico.

Extraçic tnturaçic e tratãmeme 2S anos
de beríliu.

Fabricaçio de liias de berDio e ~t

seus compostos.
F:Jndl;ic de ltllas metáhcas
Utilu:a;io do berílio ou seus

com;>ostOS na fabri~açic de
tUOO5 fluC'res.;:.ente~. de ampo
las de r~os X e de Vidros es
peciaIS.

Extrii.;ão trat..rneúto e prepara.. 2~ ano!
çic óe bllas de :aomlO.

F undi;ãe d~ L.a&S m~tál '~aS

Fabnca;ão de com;>ostos de dd
mio

Solda ceIr: cádmIO.
L'~:1.Z4;:ãC' . ele' ;iild!!'ilo em revesti·

menLOS Irle:áL.:os

Extração de chumbo 2.5 anal
F.br,caçlo e empre~o de chumbo

tetraetll. ou letramelila.
F.bric.çlo de objetos e IInefatos 25 .nos

d. chumbo.
Fabricaçlo de acumuladores, pi

lhu e balenu el~trIcas conleo
do cblolTllbo ou compostos de
cbumbo.

F.brlcaçãO de tinIa" ~m.ltel e
verniul 1 base de compo'lo,
de cbumbo {atiVidades diSCrimI
nada. no códillO 2.5 6 do Ane
xo 1Il.

fundlçlu e I.mlnaçlo de chum·
bo, Linco-velho, ~obre e lallu.

LimIlCZII. ra'pa~em e repllrllçlo
de tanques dt mlstuTlIl r jlrmtl·
'-enamenlo de ~1I...,hna conlen
do .humho tctrael,h..

Melalutll.a e rrllnll~ão lIe chum
bo.

Vukaollaçán de borracha pcln
litar"íno ou Clutrul cumpc'''luI
de chumbo.

Fabrlca"l<' de "",lIu <r6m.c", lIe l~ anu.
4.:rum.tu~ c hu.(()m.Jlu...

E,traçAo e preparaçãc de fós/o- ~~ an.'.
ro branc::! e ~us ~ompc Sles

FabrIcação e apl!cação de produ.
tos fOI/orado. t orianofos/ora
d05. inseúclJas. parasiticjdas e
r'I",du.

Fabn~ação de proJotelS mcendlá
ria.. exploSlvO. e iaSCS asfi
",ames ~ base de fósforc bran
co.

EXlração. tralamento e tnluraçllo l! an",
do minéno por proce5SC5 m ....
nuau ou semI-automáticos.

Fabr,.:açiio de composlo, de
manianês.

fabricaçlo de pilhas ~cal con
.t:tldo compo'IOI de manaanês
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F abncação de vidros especiaIS.
mdústrias de cerânuca e outras
operações com e-:q""'çlo per
manenU! a poeiras de ptrolusi
ta ou de outros ,;ompostos de
manllanh.

Sexta-feira 24 7361

1.2.8

1.2.9

1 ~ 10

.2.11

Mercú'rlo

Ouro

HldTocar
bonetos e
outrot com
postos de
carbono

Outro. 10
11-=01. '1
IIOClaçlo
de a~enl"

Extraçlo e fabricação de com
poltOI de mercúrIO.

Fabricaçio de espoletas com ful
minato de mercúrio.

Fabnca~ão de tintu A base de
composto de mercúrio.

FabrIcação de solea à base de
mercúrio.

Fabricaçãc de aparelhos de mer
cúrlC. barômetro. manômetro.
termômetro. mterruptor. lâm
padas. "àh-ulu eletrônIcas. am
polas de raios X e outros

Amalllamação de ZlJ]CO para la
bnação de ele-tr6dlos, pilhas e
acumulad.:>res.

Douração e eslanhaeem de espe
lho. à base de mercúno

Empalhamento de amma.1S com
saú de mercúrIo.

Recuperação de mercúrio por des
tilação de residuos industriaIS.

Tratamento a quente das amál
lIamas de ouro e prata para
recuperação deues metaiS pre
CIOSO!.

Secretacem de peles, crinas e
.,Jumas , feltrallem l bue 'de
compostos de mercÚriO.

Redução. separaçlc e fundição
de ouro

Fabricação de ber.zol. toluol. XI
ia1 (ber-.zeno, to!ueno e xileQc}.

Fabncação e aphcação de Inset>
cldas dorados derivado. de h,
drocarboneros.

FabrIcação e aphcação de Inseti
CIdas e fungICIda. denvados do
áCIdo carb601co

F abncação de der:vados hal~e

nados de hid.Dcarboneto. al,fá
ncos: clorelo de metila. bro
mel" de me:Ua clorefórmlO.
letraclorelc de carbono dlclo
retano. tetr.clc.retano. trlC!Cre·
tueno e o~~mcfómuo

F30nc.ção e 3pheaçãc de :nst
:1Ciâa à base de 'ulfeto de ::ar
bono

Farmcaçãe' de seda 3m!;::ial
(vàcosei

Fabncação de sul!eto de car-
bODO.

F abncaçãc de carbonihda
FabtlCaçic' .de aas de ·iLiMJna.;;ào
Fabn::açãc de ",;ven:e! par> l:n-

tas, la::a.s e vern..z~ Ç'o'!te~c:

t-enzoi. loJuoi e XJ}ol.

Fatmcação cle nuo. e 'cldo nUD

rldnco. cloro e 'cldo clorldn
co C bromo e 'codo brom,
clrlco.

Aphcaçlo de revelllmentos meli
IIcOl. ele'TOplaSlla. compreen
dendo' nlquelallem. croma,em.
douraçlo, anodluçio de aluml
nlo e Oulra. operaçõe, ,useme
Ihadal (all~IlJ.<Jes ulKflmlna
da, no CódlllU 2 ~ • u<\ Ane-

'" li).

Plntur. a plllola - anoc,açln
d. aolvenln c hldroearbonado.
e panleula. a,lllpenlu (aIIVlda·
de. dilcTlmin.da. mtr. a' dc'
c6dl,n 2.~.3 cio Anexe· 11)

Trabalhol em .alena. e tanque)
dt ftlOIC' (monóxldc de ,arlx'·
no. 'Ú ~I'no. ", IlIlfldrico e
outros).

25 ano.

:5 anos

25 anos

2~ anoa
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1.2.12

h:'UJ
1.~.1

1,3.2

1.:.3

1.~ 4

SIDel. ai·
UcalOfo.
carvlo.ci
menlo e
uUaD\O

BiolÓJieos
Carbímcu.
ltl, br-uçela,
monno. til
berculose e
t~lan(l

Ar,ima"
(\OC:llles e
maln'iais
ínfectC>-'=on
tae.iwtes

Preparaç'"
de iOTO' .
..acinas e
oulros PTc>·
dutOI

Dc<eme' ou
2'nste.nai~

Wc:ctC-<:on·
\&gi:&!lle,

Solda e~triea f I o~lleellleno

(fumos met'líçO)
)Mil.lriaS tbteís: alvfiaCSores.

tlfttunÜ'Ol. lavadores festim·
pado,... do.

ExlTaçlo de tIIiMri~ (ativlcladflo
eu'crlm.lnadAl JlOS e6dilt>s 2.3.1
.. 2.3.5 do Al'ltllO 11).

E,Iler.,lo 4k Il>Cha, am1lnllfer.s
(furllÇ'o. corte desmonte, tri
tllraçlo. pm/:Jrlt~nto e mani·
pwaç'o).

Enraçlo. trituração t moa,t:m
de talco.

Decapalml. limpeza de metais.
foseamtllto esc vlliros com latos
de areia <atl",dadH discrlmi
Nd" tl1tre as do e6dilo 2.5.3
do Anexo Ill.

Fabrlcaç'c de c\mento.
Fabncaçio de cuamiçôes liMa

frelOfo. malerws IlOlantes e
produtos df fibroeimento.

Fabricação de material mratino
para fomos. cbatniots e cadi·
nhos. recuperação de residuos.

Fabricaçio de mós. rebolos. SI
poniceos, pós e }lUt" para
polimento de metais.

Moalem e ll\altiJ)ulação ele sBiea
.. ind6sUia 6e 'ridfos. porce
lana. f OUtrOS pr06Ulos cerá·
mkoi.·

Mistura, eardqem. fiação e tece..
laaem de. lmiP.ll\o.

Trabalho em pedreiras (alivida
dei d,scriminadas no .:ódi,o
2.3.4 do AnellO ll). .

Trabalho em construçlc- de tú
~is (atividades diseriminada~

nos e6di,os :_~.3 e 2.3.4 do
Anello 11)

Tnoalhos ~r1Ilanentes em que
haja contato cetr. pr<>dutos de
animais InfeCtados

Trabalhos ~rmanentes eTl' que
ha}S e::t>nta,os com earn~. VIS
Ceras. "lándulas. uni'ue osso~
~)()j,. dejeçõe. de animaIS 11.
feetados (atlvidadel discrimina·
d.u ~ntr' as elo códiu,0 2.1.~

dco AnellD 11 médicos. "fler.
nário.. enJelmeiros e tfcni:o<
de laborlltóno.

Troll!>alhDs permanente. ex»OstCls
aI:' conta\(' Com anitr.a',
àoemes Dl) maleor,al' .nfecto·
-e:ontaiUlnleS iallvidacles d.scn·
minadas elltn as de Códl~('

2.1 .3 dI:' AnellO Il médICOS
v/:!/:rmlir;DS. enfermeIros e téc
nicos de 1,1:-0'816n0' .

,ra1:>l<lI",' ptrmllnente. em 'abc
ratórlos torro animai, destmado.
ao preparo de $OrC'. vacmas e
outros produtos latl'idade" dI.·
erimmaàl" entre lI! OCO cc>àll'"
2.1.3 de· Anel<C' U' médicco;.-!a
oorlltonstas U:CtlICO, de 11.00'
r&t6rio~ b)olt'.ls1a~.

T r"!'lalhol· err que hlii" COnllllC'
perrnanentt' COl!" óOe'tne~ o\.. ms.~

ter;.al~ i.n!tct~:C'n:a~jan:e'! fau
Vidade' el\>.~ntr,mad~> et1::e aI
de e6clliC' 2.1.? dco Anexe lJ
tnét!JC:OS lfIédicos-laroO! ~IOrl~1a'
(P;'1~1~elst.t'; léc:nl:::~~ de lBO{"
"nó! IC' dentistas en:e=ello; I

Tnba.lhc no~ ilibinete; dt liu\6l'"
$11: Ôt an..1C\n»a e s.n'torne-hü··
lopalOblt'r. ("'''Iolloe, é,!,::,·
min..dB.' elllTe as Ót· c6d,~'

2.1.3 de AMl(C' n médICO"
-~CX...cDj.:"i1Sta~ tt-:tJJC,'!- Ót \é
boratónc ele anatomN,&\ob\tló
Oti his:opaloicS:l~ le=IU,'" ór
laoo!a'ónr Uf itabme:e, o. n.
CTOJ)5It' lÍ'allro.< ó. ana;om;lI'

1S. 2<l
ou
2S anos
2S anos

2~ a.no~
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CLASSIFICAÇÃO DAS ATJVlDADE~ PROJ'IS!'IONAI5
SEGUNDO OS GRl,JPOS PROFISSIONAIS
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Códi,o

2.0.0
2.1.0
2.1.1

2.1.2

::U.3

2,Z.0
2.2.1
2.3.0
2.3.1

~ 3.4

2 3,~

Atl~idalk profiulonlll

GRUPOS PROflSSIOSAIS
PROFISSOE,S UltRAIS E T1CNICAS
ENGENHAlllA

EnlenhelroHlulmicol.
EllJenhelro.-metal6r,lcol.
Enienbelrol de minai

QUIMICA-IlADlOATIVIDADE
Oulmlcol-Indultriail
Qulmicoa-tolllcoloalltal.
T~cnlcol em laboratÓriol de anAliarl.
Técnicos em laboratÓrios quimicos.
Técnicol de radioativlelade

MEDICINAoOOONTOLOGIA-FARM.4CIA E
BIOQ1MICA-ENFERMAGEM·VETERINÁRIA

M~dicol (expost05 a05 a,entes nocivos - Co.
dito 1.3.0 do Anexo I).

~dico5·anatomopatolo,islal ou histopatolo.
t1stas.

Mfdicofotoxicoloaislas
M~dicol-laboratorilta5 (patolo,llla5).
Médico5-radiolo,istal ou raelioteraptutal
T~cnicos de raios X.
Técnico5 de laborat6rio de anatomopaloln,ia

ou hlstopatololda.
Farmac!utico5-toxicolo,istas e bioquíplicos.
Técnicos de laborat6rio de ,abinete de ne-
cro~a. .

Técnicos de anatomia.
Dentistas (expostos aos a,entes n[)ci~os 

c:ódiao 1.3.0 do Anexo I).
Enfermeiros (expo5tos aos alle"",s nocivos 

códiao 1.3.0 do Anexo I).
Médico5-veterin6.rios (exPOStos aos aaentes

nocivos - códi,o 1.3.0 do Anexo 1).
PESCA
PESCADORES
EXTRAÇÃO DE MINt.RlOS
MmEIROS DE. SUBSOLO

(Operações de corte. furação e desmonte
e alivjdad~ de manobrai DOI ponlOI de
tranlferéncias de car,as e vITadOre5 e ou·
tras atividades eliercidas Da frente de tra
balho.)

Perfuradores de rochas, corUldoré, de rI:'·
c"as, carre.adores. britadore~. Cll"ouque;
ros e choquelro,

TRABALHADORES PERMANENTES EM LO
CAIS DE SUBSOLO, AfASTADOS DAS
FRE"TESo DE TRABALHO (GALE.RIAS
RAMPAS. poçOS. DEJ>óSITOS' .

Motonsta.. arreiadores. condulores de va
lonetas. carretadore, d. explOSIVOS, en·
carref:ados de fOf:O (blasters). elelncist8!.
en~atadores. bombeiros. medelrelT'" e ou·
tro, proflSSIOnlllS com atribui~óes perma·
nente. em minas de subsoJc\

MISEIROS DE Sl:PERFlCIE
TrabAlhadores no exerci"" d. aIh'idades de

eitraçãe em minas ou depósitOS minerais
na superfície

Perfuradores dt rochas' cortadores d. ro
cha.. carref:adOres. opteadores de escava
deiras. motoreiros. condutores de "aJlo".
ta5. britaelore!>. carrelladorel; de explosivos.
eucarreaaàos dI:' fo~(' (blasters' e outros
profiSSionais com atribuj;ôe~ perm:..nenlel,
de extração err. mmas 010 depó,ito, m,·
nera" nl superfície. •

TRABI"LHADORE.So EM PE.DREIRAS. TL'
SEIS GALERIAS •

.Perfuradores. c.vouqueiros. ~.nleJro~ en;a',
realdos de- fo,c· (bl1steTl . e operadore, d.
pi' meci!licls

TR.... BALHADOR ES EM E.XTRAÇÃO DE
PETRóLEO

Tnbalhadores oeupados elr carile' perml
nente na perfuraçãe, de poços petrolifero,
e Dl aua.ir: de petrólec:

T..m~lIIí
I'llmo de
tfllballlf'

15 a\'lOS

2(1 anus

25 ano~
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4 (, TRA"'S}>úRTE~

.4 TR,,>.;SPORTE FERRO....IÃRI(1 ~~ ano,
~ ..quínJstr de m.quzna~ .ctonada.~ a lenha
O~ a C~"r

FC'i".Jist~ .
• 4 • TRA~5?ORTE i.·Rf>"''''ú E RODOVIÁRIO ~'an,,;

M::>tO~lS'tl! Ot bnl~Uf t dto ~rn.:.nrl~ de CIIr·
la~ íiXLipaó;:)~ err. ca·âi.e' pe.manrn:e;

4 TRA.....S?ORTE At.REú ~ ano;
Ac:"on.Utl.'

J 4 TkA""SPORTE MARfTlMO 2~ anos
FOiulstas
Trat>a:hJdor~s ~m casa de maQUlnilS

TRA~SPORTE MA?'oiCAL DE CARGA ÁREA 2~ an.s
PORT1.'ÁRIA

Estl"ador~1 C!rabalhadorel lX:upado. em ca.
ráter J'C'rman~nte. ~m embar:ações. no ,;ar·
reiamento e des"arreiamento de caria.)

Arrumadores e ~nsacadore•.
Operador~s de carlla e d~arill nol portol.

.11 A~TIFJCES. TRABALHADORES OCt:PA
OOS EM DIVERSOS PROCESSOS DE PRO
DUÇÁO E 01.:TROS

2 S.I ISDCSTRIAS MET.I,Lt:RGIC."S E MECÁ· ~ anos
SICAS

(Ac.ianal. fundlçõe. de ferro e metais Dio
ferrosos. lamlllaçõesl. forneirol. mios de
forno. reservas de forno, fund,dores. solda·
dores. linllotelTo.. tenazeiros, caçambeiros.
amarradores. dobradores e desbastadores.

Rebarbadores. esmeri1hadores. marteletelros
de rebarbaçlo.

Operadores de tambores rotativol e outras
máquinas de rebarbaçio.

Operadores qe máquinas para fabri,:-ação de
tubo, por centnfus;ação

Operadores de pontes rolantes ou ae equipa
mentos para transporte de peça. e ca·
çambas com metal hqúefeito. nos recintos
de aClanas. fundições e lamInações.

Operadores nos fornos de recoZl"'ento "U de
têmpera-recozedore.. temperadores.

~.~ FERRARIAS. ESTAMPARIAS DE METAL A ~~ anos
Q1.'El"iTE E CALDEIRARIA

Ferreiros. marreleteiros. forjadores. estampa.
dores. :aldeireirC's e prensadores

Operadores de forno de recozimento, de têm·
pera. de cementaçio. fornelCos. recozedores.
temperadores. comentadores

Operadores d~ pontes rolantes ou talha eié·
trica.

2.5.3 OPERAÇOES DIVERSAS 25 anos
Operadores de máQutna~ pne\Jmáticas.
Rebit:sdores com marteletes pneumáticos.
Cortadores de ~hapa l o~iacetileno.

Esmerilhadores.
Soldadores .!sol':a elétnca e a oxiacetiJenol:
Operadores c1e jatos de areia com exposição

direta à poeira. .
P,ntores ~ pistola ("om solventes hldrúcar

bonados e [lOtas tÓXICa.)
FOll"'''.S

APLICAÇÃO DE REVESnME~TOS METÁ- :< anos
LlCOS E ELETROPLASTiA

Ga."an!Z4dores. nlqueLiildores cromado!e~.

cobreaaores. est.mhaa..,res. oJouraci:lre. e
prof:ssionalS em traDiuhos de e~PO'l,ão
permanent~ nos locaiS

:! ~.~ . F ...BRlC ...ÇÃO 'DE VIDROS E CRISTAIS :~ anos
Vidr~!cos. operadores ae f(\mo. torneiros.

S<lprad0res de ,idros e ';flstalS.
Opcoradore5 de miqt.:.lna5 de !abn\:.a.;ão de Vt

dro plano. sacadores de Vidros c ctlsta...
operadores de máquma. de soprar Vidros e
OutrOs proflss10nal~ em "trabalhOS Permanen
te. nos recIntos de fat'tn..:a,:ãú de V1Qr,,)~ ~

crlStall.

:! ~.6 FABRICAÇÃO DE Tl~TAS. ESMALTES E :~ ano'
VER>.;IZES

TrHuradores. mi:.'edor~. ttper,:HJ.ore) oe méi·
'1 ..11 nas moedoras mlsturadvr..... preparado
res. en\oa511haJores ~ 0utr!Js, prVf15S1,JnalS
em !rat'aiho5 de- e~~:"'SI.,.ã\..~ ()erman~Nr: nl'l~

re-;,.", nl05 de ~abrH:3,,:ãc
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PROJETO DE LEI N' 945, DE 1991
(Do Sr. Jurandyr Paixão)

Dispensa pacto antenupcial nos casos que indica.
(As Comissões de Constituição e Justiça e de Redação;

e de Seguridade Social e Família - art. 24, lI.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 É indispensável o pacto antenupcial nos casa

mentos realizados posteriormente a 26 de dezembro de 1977
quando no respectivo processo de habilitação que tenha tido
tramitação, até aquela data, os nubeDtes tenham optado pelo
regime de comunhão de beDs.

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

Justificação

Elaboramos a presente proposição por sugestão de um
estudioso do direito, o bacharel Renato Coelho César, de
GuaratiDguetá, e cujos fundameDtos, que a seguir reprodu
zimos, são por igual, de sua autoria.

, A Lei D9 6.515, de 26 de dezembro de 1977, que dispôs
sobre separação e divórcio, bem assim o regime de beDs e
assuntos correlatos, entrou em vigor D!1 data de sua publicação.
Isso acabou,criando grande dificuldade, pois alcançou vários
casos de casamento em que os noivos haviam apresentado
documentação em outubro, novembro ou dezembro de 1977,
optaDdo pelo regime da comunhão de bens, DO processo de
habilitação. As núpcias vieram a se realizar em datas poste
riores à vigência da Dova lei, isto é, no final de dezembro,
jaDeiro e até fevereiro de 1978. Acontece que os próprios
cartórios de registro civil e principalmeDte os Dubentes, logo
que a lei foi publicada, Dão tinham conhecimeDto exato de
suas cODseqüências, dentre as quais a que obriga aos cÔDjuges,
como até hoje, a firmarem antes do casamento, escritura de
pacto anteDupcial se vierem a optar pelo regime de comuDhão
geral de bens. Essa medida é o opost6 do que se fazia antes
da vigência da Lei n9 6.515177, quaDdo eDtão, no silêDcio
dos cônjuges, os oficiais de Registro Civil, preparavam a docu
mentação para o casamento em comuQhão geral de beDs.
Se houvesse interesse Doutro tipo de regime, deveria então
ser feito o pacto. AtualmeDte, o pacto é obrigatório quando
o regime é difereDciado do regime de .comunhão parcial que
é o comum, na atualidade.

Como se vê, só em Guaratinguetá tivemos cerca de 50
casos de casameDtos feitos pelo regime de comunhão geral
de beDs, em data imediatameDte posterior à vigência da Lei
D9 6.515/77, por simples ignorâDcia dos iDteressados e dos
próprios oficiais do Registro Civil.

Criou-se, situação difícil pois, se o casamento foi realizado
em data posterior à vigência da Lei D9 6.515/77, pelo regime
da comunhão de bens, obrigato~ameDte, tem que ser prece-
dido de pacto antenupcial. "

!.~ .H

PREP .... R....Ç ...O DE COl;ROS
Caleadorn de .:ouro.
Curlidores lle couros.
Trab1rlhadores em lanallem de .ourca

l"lOI:'5TRIA GRÁFICA E EDITORIAL
MonoliplllAl. llnollplSta.. funulllorcl ue mo·

nOllpo': fundlllore. de llOllllpo. IUlwhJore
de' ~slereotJp,&. ~(etro~lplst ..~. C'~Her~'llp.l~

(=-:1. )l:alVlnotll"lIH3!\. trluhsta,. cllmp.\SnOrc',

blQuelr!.» ... h'PUUb tiOtJ,rah.h :.·~cxt.Ur~

dl'JlrtbuuJores. p41,lnoJ..k>rcl. ~nu~n.jadlJrc~.

HnprL'~~rt..·) mm,".'r\flsl.a~. pr-... lJ>tMI. JUdl.»IZl).

hhJMt.lv. c I.Jh.\alr~ ... a".h.Jr\:,

2~ anos A Justiça foi o caminho eDco'ntrado por muitas pessoas
e isso tem causado JaDde confusão, eis que em cada lugar
existe um eDteDdimento, havendo decisões da Corregedoria
Geral da Justiça, do Conselho Superior da Magistratura e
do Juízo ordinário em algumas iDstâncias que são cODflitantes
e causando problemas para todos.

A solução estaria em projeto de lei cODsiderando desne
cessário o pacto antenupcial para aqueles casameDtos realiza
dos posteriormente a 26 de dezembro de 1977, desde que
no respectivo processo de habilitação, os nubentes teDham
optado por aquele regime. Com essa lei, far-se-ia averbações
no Registro Civil e Registro de Imóveis através da esfera
judicial ou mesmo administrativa ou correcional, sanando-se
assim o distúrbio que está havendo, sem maiores cODseqüêD
cias.

Sala das Sessões, 7 de maio de 1991. - Deputado Juran
dyr Paixão.

LEGISLAÇÃO CITADA, AlIf.EXADA PELA
COORDENAÇAO DAS COMISSOES PERMANENTES

LEI N9 6.515, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1977

Regula os casos de dissolução da sociedade conjugal
e do casamento, seus efeitos e respectivos processos, e
dá outras providêDcias.

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

PROJETO DE LEI N' 947, DE 1991
(Do Sr. RubeDs BueDo)

Isenta as prefeituras municipais do recolbimento da con
tribuição patronal ao INSS.

(As Comissões de Constituição e Justiça e de Redação
(ADM); e de Seguridade Social e Família - art. 24,
lI.)

O CODgresso Nacional decreta:
Art. 19 As prefeituras municipais ficam isentas do reco

lhimeDto da cODtribuição patroDal devidaao Instituto NacioDal
do Seguro Social (INSS).

Art. 29 Ficam as prefeituras municipais autorizadas a
descontar de seus débitos para com o Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), existentes até a data de publicação
desta lei, todo o montante comprovadàmeDte gasto em assis
tência médica e hospitalar, em aquisição de equipamentos
médico-hospitalares e de medicameDtos destinados ao ateDdi
meDto da população dos municípios.

Art. 39 O Poder Executivo regulamentará o disposto
Da presente lei dentro do prazo de 90 (Doventa) dias, a coDtar
da data de sua publicação.

Art. 49 Esta lei eDtra em vigor Da data de sua publi
cação.

Art. 59 Revogam-se as disposições em CODtráriO.

Justificação

É de todos bem coDhecida a situação de extrema penúria
fiDanceira a que foram relegadas as prefeituras mUDicipais
em virtude do centralismo do Govc;:mo Federal Da arrecadação
de taxas, impostos e outros tributos. '

A graDde maioria das prefeituras mUDicipais está devendo
à PrevidêDcia Social. Não que não tenham querido pagar,
mas, evideDtemente, porque Dão tiveram recursos para tanto.
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As medidas até hoje propostas para a solução do problema
não foram eficazes e definitivas. Por isso mesmo, este projeto
traz nova contribuição ao tema: isenta as prefeituras do reco
lhimento da contribuição patronal ao INSS, ao tempo em
que permite às mesmas descontar, dos débitos previdenciáriós
porventura existentes até à data de publicação da projetada
lei, todo o montante comprovadamente gasto em assistência
médica, assistência hospitalar, em aquisição de equipamentos
médico-hospitalares e de medicamentos destinados ao atendi
mento da população dos municípios.

São estas, em resumo, as razões que justificam a apresen
tação de:;te projeto de lei.

Sala das Sessões, 8 de maio de 1991. - Deputado Rubens
Bueno.

PROJETO DE LEI N9 971, DE 1991
(Do Sr. Said Ferreira)

Regulamenta a atualização e aperfeiçoamento da área
de saúde e determina outras providências.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Redação
(ADM); de Trabalho, de Administração e Serviço Públi
co; e de Seguridade Social e Família - art. 24, lI.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Os profissionais de Saúde de Nível Superior de

vem freqüentar a cada cinco anos em caráter obrigatório um
curso de atualização em sua área de especialidade enquanto
no exercício regular das atribuições específicas de sua gra
duação.

§ 19 As sociedades profissionais de especialidade serão
responsáveis pela organização e execução do curso sob super
visão dos Conselhos Regionais Profissionais respectivos.

Parágrafo único. No prazo de cinco anos todos os profis
sionais hoje em exercício deverão ter cumprido com esta exi
gência, e os recém-formados após cinco anos de suas colações
de grau.

Art. 29 Expedir-se-á aos participantes do curso, o com
petente certificado de freqüência e aproveitamento, que se
constituirá em documento hábil de comprovação perante o
respectivo órgão de fiscalização profissional.

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

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O progresso científico e tecnológico é uma evidência cons
tatada a todo instante no caminho da Humanidade. A dinâ
mica das transformações se fazem sentir em todas as áreas
da atividade humana, particúlarmente com mais intensidade
nas Ciências Naturais e Biológicas. Nesse sentido os profis
sionais da área de saúde mais do "'que ninguém têm a necessi
dade de atualização e aperfeiçoamento, para acompanharem
r$> suas açóe$ de trabalho o grande ideal de preservar e defen
dér :a :vida. .

Há uma necessidade premente destes profissionais absor
verem os novos conhecimentos, resultados positivos da avalia
ção de novas técnicas para o melhor desempenho desta missão.

Estes progressos científicos requerem do profissional,
cursos, estágios, aquisição de livros, revistas e o estudo cons
tante, fonte suprema do conhecimento moderno.

Fazendo-se uma avaliação em qualquer área de saúde
e um breve retrospecto, verificaremos nas condutas terapêu
ticas mudanças enormes.

Em breve pesquisa, por exemplo: no Congresso Nacional
temos 93 médicos como Deputados Federais e 9 Senadores;
s~pondo que deixaram no ínico de seu mandato o exercício
profissional, ao final das atividades parlamentares, não teriam
por questão de consciência, condições de retornarem aos seus
consultórios sem um estágio e reciclagem de seus conheci
mentos.

Além disso, é importante que cada vez mais a formação
do profissional se faça integrada entre o serviço e o ensino
de saúde, conforme determina o inciso UI do art. 200 da
Constituição Federal: "compete ao Sistema Único de Saúde
ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde".

Na maioria dos países do mundo existem cursos obriga
tórios de aprendizagem pós-universidade.

Esta é a razão da tentativa de regulamentação da atuali
zação e do aperfeiçoamento profissional, para que possamos
prevenir e diminuir o erro profissional e de outras especia
lidades ligadas à saúde.

Mais importante que condenar e punir o erro profissional
na área de saúde é preveni-lo, exigindo-se destes profissionais
melhor formação técnica, humana e deontológica.

Sala das Sessões, 14 de maio de 1991. - Deputados
Said Ferreira - Dl!lcino Tavares.

PROJETO DE LEI N9 975, DE 1991
(Do Sr. Nilson Gibson)

Assegura a percepção de um salário mínimo aos defi
cientes físicos e mentais nas condições que especifica.

(Apense-se ao Projeto de Lei n9 825, de 1991.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 É assegurado ao portador de deficiência física

ou mental cuja' renda familiar não ultrapasse 5 (cinco) salários
mínimos o direito à percepção de benefício mensal equivalente
a 1 (um) salário mínimo, a ser pago pela Previdência Social.

Art. 29 Quando o deficiente for menor de idade ou inca
paz o benefício de que trata esta lei será pago ao seu respon
sávellegal.

Art. 39 A comprovação da deficiência será feita através
de exame médico-pericial a cargo da Previdência Social.

Art. 49 O benefício estabelecido nesta lei será atendido
com os recursos previstos no art. 67 da Lei n9 3.807, de 26
de agosto de 1960.

Art. 59 O Poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de 60 (sessenta) dias de sua publicação.

Art. 69 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 79 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O problema dos deficientes, no Brasil, é muito sério,
pois, além de serem discriminados por sua própria condição,
ainda têm de fazer em face da falta de recursos, muitas vezes
necessários para os tratamentos dispendiosás que são obriga
dos a realizar.

Em boa hora, o constituinte brasileiro lhes assegurou,
no art. 203, inciso V, de nossa Carta Magna, o direito à
percepção de um benefício equivalente a um salário mínimo,
conforme dispuser a lei.

Todavia, vimos que a interpretação do texto constitu
cional tem sido restritiva, no sentido de que sua concessão
seja feita apenas aos deficientes que não possuam qualquer
forma de renda ou de meio de subsistência.
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~~tendemos,porém, que, mesmo que o deficiente tenha

condlçoes de perceber alguma remuneração, encontra-se sem
pre em desvantagem em relação às pessoas sadias, em virtude
Justamente das limitações imp:Jstas por sua deficiência.
• Também não se pode ~~quecer o caso das famílias que

tem a seu cargo menores deficientes, considerando-se os eleva
dos custos das escolas especializadas.
. Sensibiliz~dos com a situação dessas pessoas, julgamos
Justo o atendimento de solicitação que nos foi endereçada
P.0! mães d~ e~cepcionais, para que se regulamente o dispo
SitiVO constitucIOnal em questão, como também para que o
pagamento do benefício seja feito aos responsáveis no caso
de menores ou incapazes.

Previmos também que o benefício será pago ao deficiente
ou a seu responsável legal desde que sua renda familiar não
ultrapasse cinco salários mínimos.

Considerando o elevado alcance social da medida que
ora propomos, contamos com o apoio dos nobres pares para
sua breve aprovação. .

Sala das Sessões, 14 de maio de 1991. - Deputado Nilson
Gibson.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
'COORDENAÇAO DAS COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

TITULO VIII
Da Ordem Social

CAPITULO-'XVII
Disposições Diversas

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

. Art. _67. ç>s valores das aposentadorias e pensões em
VIgor serao re~Justados sempre que se verificar, na forma
do § 1~ deste artlg?, que os índices dos salários de contribuição
dos segurados ativos ultrapassam, em mais de 15% (quinze
por cento), os do ano em que tenha sido realizado o último
reajustamento desses benefícios.

§ 19 O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio
mandará proceder, de dois em dois anos, a apuração dos
índices.referidos n~s~e à~igo e promoverá, quando for o caso,
as medidas necessanas a concessão do reajustamento.

§ 2~ O reajustamento consistirá em acréscimo determi
nado de conformidade com os índices, levando-se em conta
o t~mpo de duração do benefício, contado a partir do último
reajustamento ou da data da concessão, quando posterior.

§ 3~ Para o fim do r~l(ajustamento, as aposentadorias
ou pensões serão consideradas sem as majorações decorrentes
de lei especial ou da elevação dos níveis de salário mínimo
prevalecendo porém, os valores desses benefícios, assim majo:
rados, .sempre que forem mais elevados que os resultantes
do reajustamento, de acordo com este artigo.

§ 4~ Nenhum benefício reajustado poderá em seu valor
mensal, resultar maior do que 7 (sete) vezes,' na Capfesp,
e 2 (duas) vezes nos demais institutos, o salário mínimo regio
nal de adulto de valor mais elevado, vigente na data do reajus
tamento.

CAPíTULO 11
Da Seguridade Social

................................................................................
SEÇÃO IV

Da Assistência Social

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

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à
adolescência e à velhice;

11 - o amparo às crianças e adolescentes carentes;
111- a promoção da integração ao mercado de trabalho;
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras

de deficiência e a promoção de sua integração à vida comu
nitária;

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

LEI N~ 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960

Dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social.

................................................................................
TÍTULO III

Das Prestações
~.•.............................................................................

LEI N9 5.890, DE 8 DE JUNHO DE 1973

Altera a legislação de previdência social e dá outras
providências.

................................................................................
Art. 67. . .
§ 19 O reajustamento de que trata este artigo será devi

do a partir da data em que entrar em vigor o novo salário
mínimo arredondado o total obtido para a unidade de cruzeiro
imediatamente superior.

......§'3;" 'N~~h~~ 'b~~~ff~i~ '~~~j~~t~d~ ·p~d~~á·~~~ '~~p~ri~~
a 90% (noventa por cento) de 20 (vinte) vezes o maior salário
mínimo vigente no País na data do reajustamento.
..............................................." .

PROJETO DE LEI N9 986, DE 1~1

(Do Sr. Nelson Bornier)

Cria incentivo fiscal para as despesas realizadas pelas
empresas em programas de assistência farmacêutica aos
trabalhadores. !

(Apense-se ao Projeto de Lei J.~ 1.349, de 1988.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. ~~ As empresas de qualqUer natureza, com 20 (vin

te) ou mais empregados, são autorizadas a deduzir do lucro
tributável anual, para fins de incidência do Imposto de Renda,
o dobro das despesas comprovadamente realizadas em progra-
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mas de assistência farmacêutica aos empregados, desde que
previamente aprovados pelo Ministério da Saúde.

§ 19 A dedução de que trata este artigo não poderá
exceder, em cada exercício financeiro, a 5% (cinco por cento)
ou, cumulativamente com outras deduções legais, a 10% (dez
por cento) do lucro tributável, respeitado o limite máximo
de redução de 12% (doze por cento) do Imposto de Renda
devido.

§ 29 Quando uma despesa, nos programas de que trata
este artigo, não for deduzida no exercício correspondente,
poderá sê-lo em exercício financeiro posterior.

Art. 29 Os programas de que trata esta lei darão priori
dade aos empregados e dependentes de baixa renda, que per
cebam remuneração mensal inferior a 5 (cinco) salários míni
mos.

Art. 39 As importâncias aplicadas pela empresa nos
programas de assistência farmacêutica não poderão, de nenhu
ma forma, ser descontadas da remuneração devida aos empre
gados.

Art. 49 O Poder Executivo, ouvidos os Ministérios da
Saúde e da Economia, Fazenda e Planejamento, regulamen
tará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O trabalhador brasileiro já conta com assistência médica,
ainda que plena de deficiências, através do Inamps.

Entretanto, quando, enfermo, necessita adquirir medica
mentos, enfrenta tremendas dificuldades, tendo, não raro,
de desistir da compra, devido ao preço elevadíssimo dos remé
dios em nosso País.

É fun~amental, por conseguinte, que seja instituído, nas
empresas, programas de assistência farmacêutica aos trabalha
dores, a fim de lhes permitir o acesso aos medicamentos.

o Assim lastreados na experiência positiva do vale-trans
porte e do ~ale-refeição,preconizamos, nesta proposição, que,
observados os limites de redução aqui estabelecidos, as empre
sas com vinte ou mais empregados, poderão deduzir, do lucro
tributável anual, para fins de incidência do Imposto de Renda,
o dobro das despesas comprovadamente realizadas em prog~a

mas de assistência farmacêutica a seus empregados, prevIa
mente aprovados pelo Ministério da Saúde. .

Haverá prioridade aos emp.rega?os de. baIxa r~I!da, qu~
percebam remuneração mensal Infenor a cmco salanos mmI
mos sendo que as importâncias aplicadas não poderão, em
nenhuma hipótese, ser descontadas dos salários dos trabalha
dores beneficiados.

A medida alvitrada, a nosso ver, contribuirá decisiva
mente, para a melhoria das condições de saúde do trabal~a~or

brasileiro e sua família, motivo pelo qual, temos conVIcçao,
merecerá a acolhida de nossos ilustres Pares.

Sala das Sessões, 14 de mmo de 1991. - Deputado Nelson
Bomier.

PROJETO DE LEI N9 992, DE 1991
(Do Sr. José Felinto)

Considera como acidente de trabalho as contusões e
suas seqüelas, decorrentes de atividades ou competições
esportivas amadoras, nos casos que menciona.

(Apense-se ao Projeto de Lei n9 4.040, de 1989.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Serão consideradas como acidente de trabalho

as contusões e suas seqüelas, sofridas por atletas amadores
quando envergando uniforme de empresa, de sindicato ou
de associação representativa da respectiva classe profissional.

Art. 29 O acidente de trabalho de que trata o artigo
anterior, será assim considerado mesmo que as competições
esportivas, das quais participem os atletas indicados no mesmo
artigo, não se realizem em dia, local e horário normal de
trabalho.

Art. 39 Ao acidente de trabalho, assim considerado por
esta lei, se aplicam todas as disposições legais pertinentes,
contidas na Consolidação das Leis do Trabalho e nas demais
leis que tratam sobre a matéria.

Art. 49 As competições esportivas aludidas no art. 29

desta lei podem ter caráter oficial, incluídas em torneios patro
cinados por empresas, sindicatos ou associações assemelhadas,
por entidades públicas ou privadas. Podem ser amistosas, de
caráter recreativo.

Parágrafo único. Caracteriza o vínculo com a empresa
ou com a entidade representativa da classe trabalhadora o
uso do uniforme que identifique a entidade.

Art. 59 Esta lei entrará em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O presente projeto de lei, que tenho a honra de submeter
ao exame de meus ilustres Pares, objetiva corrigir uma lacuna
no elenco de nossas leis de caráter social.

Hoje é comum a existência e o desenvolvimento de ativi
dades esportivas nas empresas. Equipes são formadas para
participarem de competições oficiais ou amistosas. Atletas
são treinados para o desporto individual, fato este que eleva
a atividade esportiva e associativa.

Entretanto, nem sempre aquelas atividades se realizam
em dia, local e horário de trabalho. Aproveitam-se os feriados
e os fins de semana para a realização de tais eventos.

Em ocorrendo, então, um acidente, com ou sem seqüelas,
o trabalhador se vê privado da possibilidade de assumir seus
compromissos profissionais, embora a empresa não responda
pela situação em que o mesmo se encontre. Por igual, não
respondem pela situação do atleta as entidades que ele, no
momento, pudesse estar representando: sindicato ou associa
çáo assemelhada.

Certo é que a participação do trabalhador e atleta na
respectiva competição decorre do seu vínculo de emprego
ou de atividade profissional, patronal ou liberal.

Assim, por justiça, embora fora do local, do dia e do
horário de trabalho, aquele evento pode e deve ser catalogado
como acidente de trabalho, merecendo, na espécie, o mesmo
tratamento dispensado a acidente de trabalho já configurado
em diplomas legais pertinentes.

Este é o objetivo do projeto de lei, evidentemente voltado
para os aspectos sociais da questão e merece, pois, a aprovação
de todos os parlamentares, uma vez que, transformado em
lei, servirá de maior estímulo à prática esportiva.

Esta a justificação.
Sala das Sessões, 14 de maio de 1991. - Deputado José

Felinto.
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ERRATA

Republicam-se em virtude de novo despacho do Sr. Presi
dente, as seguintes proposições:

1-PROJETO DE LEI NÇ 2.086, DE 1989 (Do Sr. Paulo
Mourão) ,

Novo despacho: 23-5-91: As Comissões de Constituição
e Justiça e de Redação (ADM); de Finanças e Tributação
(ADM); e de Educação, Cultura e Desporto.

2-PROJETO DE LEI N° 2.087, DE 1989 (Do Sr. Paulo
Mourão)

Novo despacho: 23-5-91: Às Comissões de Constituição
e Justiça e de Redação (ADM); de Finanças e Tributação
(ADM); e de Educação; Cultura e Desporto.

3 - PROJETO DE LEI NÇ2.968, DE 1989 (Do Sr. Paulo
Mourão)

Novo despacho: 23-5-91: Apense-se ao Projeto de Lei
n9 514, de 1991.

4 - PROJETO DE LEI NQ.961, DE 1990 (Do Sr. Paulo
Mourão)

Novo despacho: 23-5-91: Apense-se ao Projeto de Lei
nÇ4.496, de 1989.

5 - PROJETO DE LEI NÇ 5.069, DE 1990 (Do Sr. José
Moura)

Novo despacho: 23-5-91: Apense-se ao Projeto de Lei
nÇ3.634, de 1989.

6 - PROJETO DE LEI NÇ 49, DE 1991 (Do Sr. (Jeraldo
Alckmin Filho) ,

Novo despacho: 23-5-91: As Comissões de Con~~:tlIição

e Justiça e de Redação (ADM); e de Seguridade Social e
Família - art. 24, 11.

7-PROJETO DE LEI Nç 237, DE 1991 (Do Sr. Max
Rosenmann)

Novo despacho: 23-5-91: Às Comissões de Constituição
e Justiça e de Redação (ADM); e de Seguridade Social e
Família - art. 24; 11.

o SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Finda a leitura
do expediente, passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Amo Magarinos
O SR. ARNO MARGARINOS (Bloco - RS. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~5 e Srs. Deputados,
no dia de hoje quero referir-me aos projetos que estão nesta
Casa tratando da seguridade social, como o Plano de Bene
fícios da Previdência Social. No meu entender, vários pontos
devem ser reparados. .

Todavia, o mais importante deles é o que deixa de con
templar o agricultor em sua aposentadoria com, no mínimo,
um salário.

Gostaria de frisar o que penso sobre o assunto, dizendo
que os técnicos do Governo, na hora da elaboração do projeto,
devem ter se esquecido que existe a classe dos trabalhadores
rurais. Não se pode admitir que os que produzem o leite,
a carne, o feijão, enfim, tudo aquilo que é por nós consumido
diariamente, na hora de sua aposentadoria sejam esquecidos
ou marginalizados.

Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, pela Constituição
brasileira o trabalhador rural deve aposentar-se aos 60 anos
de idade e a trabalhadora rural aos 55 anos de idade. Quem
não sabe que um agricultor inicia seu trabalho já aos 10 anos
de idade? Será justo que depois de ter trabalhado 40 ou 50

anos, não oito horas por dia, mas muitas vezes 15 a 18 por
dia, subindo e descendo encostas, e chegar ao final da sua
vida e ser valorizado em apenas 50% de um cidadão brasileiro?
Essa distorção deverá ser corrigida.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, sabemos que os
cinturões de miséria aumentam dia a dia na periferia das cida
des. Mas, com este incentivo dado ao agricultor, quem ficará
lá quando não mais houver condições para o trabalho, não
tiver como se manter? Ficará dependendo dos filhos, dos pa
rentes? Isto não pode acontecer!

Obrigado.

A Sr! Irma Passoni - Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Tem V. Ex~ a
palavra.

A SRA. IRMA PASSONI (PT - SP. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, em primeiro lugar, gostaria de solicitar
à Mesa da Câmara dos Deputados que façamos uma gestão,
junto à Gráfica do Senado, para que faça um controle de
qualidade sobre os produtos que nos enviam.

Recebi agora, por exemplo, o Projeto de Lei nÇ378,
cuja leitura é impossível: o texto está totalmente apagado
e a letra é muito pequena. O restante até que está bem im
presso.

Precisamos tomar uma providência no sentido de que
a Gráfica do Senado faça um controle de qualidade sobre
os produtos que vendem à Câmara dos Deputados.

Em segundo lugar, gostaria de registrar que hoje, com
muita alegria, instalamos a CPI da Avaliação do Desenvol
vimento Científico e Tecnológico, no Senado Federal. Tra
ta-se de uma comissão mista. Tenho certeza de que agora
a sociedade brasileira pode contar com um canal a mais para
encaminhar as suas expectativas, as suas angústias e avaliar
que direção este País seguirá. Desejamos que esta comissão
esteja totalmente aberta para receber uma avaliação nacional
do desenvolvimento industrial, científico e tecnológico do
País. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - A Mesa acolhe
a questão formulada por V. Ex~ e se compromete a adotar
as medidas necessárias ao bom desempenho dos seus traba
lhos.

O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Concedo a palavra
ao Sr. Pedro Pavão.

O SR. PEDRO PAVÃO (PDS - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados, trago a
esta tribuna uma denúncia alarmante de entidades ligadas
ao comércio, transporte, distribuição e revenda de gás lique
feito:

Empresas oligopolizadas são responsáveis pelo engar
rafamento nacional de gás de cozinha, cometendo verda
deiros abusos contra os consumidores, expostos aos riscos
de vida e acidentes mutiladores, principalmente devido
a má conservação dos vasilhames.
Morte causada por vazamento em botijão de gás é a

conseqüência mais grave entre tantas irregularidades, falca
truas e total desrespeito à vida das pessoas.

Os pontos mais importantes são:
As empresas componentes e impunes do cartel Norte

Gás Butano, Ultragás, Supergasbrás e Liquigás do Brasil,
detêm 72,6% da distribuição de gás no País.

Para uma nova empresa estabelecer e aumentar a compe
titividade no. setor são necessários mais de 4 milhões de dólares
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em equipamentos, a maior parte dessa quantidade gasta em
novos botijões.

Cada empresa, por lei, é obrigada a ter botijões com
seu nome impresso no metal. Porém, os fabricantes de botijões
formam outro cartel. Existem apenas três empresas fabrican
tes. Duas delas pertencem a empresas engarrafadoras de gás.
A única independente (Mangels S/A) não tem condições de
abastecer o mercado das novas empresas com vasilhames.

Com a obrigação de cada empresa ter seus botijões, é
necessário que elas troquem, entre si, aqueles que não lhes
pertencem, já que no ato da venda são obrigados a recolher
qualquer botijão. Com isso, segundo a Fenagás, são gastos
mais de cem milhões de dólares por ano, constituindo o chama
do "turismo de boti!ões gás". Essas despesas são computadas
no balanço das empresaso e, certamente, eompõem o preço
ao consumidor do botijão de gás.

Trinta por cento dos 60 milhões de botijões estão com
vida útil vencida, o que provoca vazamentos e perigo de explo
sões.

Estatística do Corpo de Bombeiros apurou que só na
cidade de São Paulo o índice de ocorrências cresceu de 186,
em 1986, para 2.195, em 1990, em acidentes com botijões
de gás.

Quando um botijão dá sinais de não poder mais s.;r usado
no fogão, ainda ficam em média 600 gramas de GLP no vasilha
me, que serão aproveitados 'pelas engarrafadoras, sem ne
nhum desconto no preço ao consumidor. Haveria mais 780
toneladas de gás disponíveis, considerando que são consu
midos cerca de um milhão de botijões de 13 quilos por dia.
O que daria para prover mais 60
mil famílias.

Nas regiões onde é grande a utilização de gás em veículos,
a exemplo do Estado de Goiás, as empresas lucram, indevida
mente, muito mais, em razão da queima mais rápida do gás.
O que provoca um congelamento no líquido do interior do
botijão, segundo técnicos do setor.

Objetivando melhor ilustração do assunto, anexo ao meu
pronunciamento publicação da FENEGÁS - Federação Na
cional das Associações do Comério Varejista Transportador
e Revendedor de Gás Liquefeito de Petróleo, em conjunto
com o SINGASESP - Sindicato do Comércio Varejista,
Transportador e Revendedor de Gás Liquefeito de Petróleo
do Estado de São Paulo.

Apelo à seriedade dos dirigentes dos órgãos competentes
para que, em defesa do sofrido consumidor brasileiro, haja
fiscalização intensiva e rígida, a fim de que não sejamos espec
tadores de mais desmandos praticados pelo "poder econô
mico".

PUBLICAÇÃO A QUE SE REFERE O ORADOR:

"Governo reconhece que o processo de distribuição de
gás é a1caico e precisa ser modernizado para atender melhor.
o consumidor."

Esta~afirmação,por incrível que pareça, foi feita pelo pró
prio difetor-adjunto do Departamento Nacional de Combus
tíveis (DNC - antigo CNP - Conselho Nacional de Petró
leo), OsiQar Chaves Ivo, ao Jornal da Tarde, do dia 16/02/91,
na páginà \11, um dia após os principais Jornais, redes de
televisão e 'fmisso!as de rádio terem veicul~?o com de.s~aque
as denúnci~s que tivemos a coragem e o espmto de braslhdade
de fazer.

É pre~iso muita coragem e determinação para que se
cabe com k atuação do Cartel do Gás no Brasil, como a

atitude que tivemos de convocar toda a imprensa brasileira
a qual entregamos inúmeros documentos que comprovam os
abusos desse cartel em relação aos consumidores. Essas em
presas oligopolizadas que formam esse cartel são apenas qua
tro, detêm 7h,6% de todo o engarrafamento de gás de cozinha
no País e estão pouco se importando com a vida dos consumi
dores, menos, ainda, com os que se estão mutilando nos aci
dentes. Tem morrido mais gente no Brasil em função de explo
sões de gás em virtude de botijões mal-cuidados por essas
empresas do que em muitas guerras já ocorridas em nosso
planeta.

Não é possível mais os consumidores brasileiros, princi
palmente as donas-de-casa, continuarem a ser explorados e
ter suas vidas em risco diariamente por causa da ganância,
desmazelo, total falta de escrúpulo e desrespeito ao ser huma
no por parte desse poderoso grupo que vem pintando e bor
dando no Brasil, sem que nada aconteça a ele. Nas páginas
seguintes desta edição o leitor poderá ver algumas das princi
pais manchetes publicadas por alguns dos mais importantes
jornais do Brasil e, mesmo assim, esse grupo - formado
pelas empresas Norte Gás Butano, UItragás, Supergasbrás
e Liquigás do Brasil, continua impune. Mesmo depois de o
!lróprio representante do governo para essa área ter reconhe
cido irregularidades e, principalmente, ter constatado que o
"a distribuição de gás precisa ser modernizada para melhor
atender o consumidor"

Explosões por vazamento em botijões de gás, provocando
mortes de inocentes por todo o País é, na verdade, apenas
as uma ponta desse imenso iceberg de irregularidades falca
truas, desrespeito à vida das pessoas as quais continuaremos
a denunciar. Mesmo sabendo que para isso é preciso que
tenhamos muita coragem, pois estamos colocando a mão numa
cumbuca que movimenta bilhões de dólares por ano, que
é o quanto essas inescrupulosas empresas. faturam à custa
do sofrimento dos consumidores que, indefesos, não tem se
quer a quem reclamar quando um botijão chega vazando em
sua casa, colocando em risco a sua família.

É preciso acabar com essa dominação do Cartel do Gás no
Brasil que vem atuando impune e nós vamos continuar
denunciando essa pouca vergonha, juntamente com os nossos
companheiros de diretoria que ao longo desses anos partici
pam conosco nessa luta que com a fé de Deus, vamos conti
nuar. Contamos com o apoio d<todos que qui.serem enviar
à Fenagás as suas reclamações. E preciso por um fim a esse
sistema que vem a muitos anos desafiando os governos e im
pondo a sua metodologia espúria, em detrimento do consu
midor indefeso, apesar das leis vigent~s no País as quais eles
simplesmente ignoram. Finalmente desejo externar a minha
gratidão aos nossos companheiros diretores do Sindicato (Sin
gasesp) e da Fenagás João Machado, Roseli, Franciso, Waldir,
Dorival, Sebastião Péixoto, Jurandir, Marco Tulio, Sergio,
Ernesto, Jaime, Marcírio, Carlinhos, Laercio, Mauro, sem
a c.olaboração desses abgnados amigos nada seria possível.

Embora ainda não haja um laudo técnico concluído, mas
apenas uma suspeita, a violenta explosão ocorrida no final
de semana em São Paulo, que matou uma pessoa e destruiu
três quarteirões de lojas e casas no bairro do Brás, pode
ter sido provocada por um vazamento de gás, envolvendo
mais de 30 botijões. Para o presidente da Federação Nacional
das Associações do Comércio Varejista, Transportador e Re
vendedor de Gás Liqüefeito de Petróleo (Fenagás), econo
mista Jorge Lúcio da Silva, os acidentes com botijões de gás
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são apenas uma" face da caótica estrutura de abastecimento
nacional de GLP no qual, segundo ele, a Petrobrás, junta
mente com o consumidor, gasta anualmente para transportar
botijões vazios, improdutivamente, mais de cem milhões de
dólares.

Jorge Lúcio Silva explica que, legalmente, uma empresa
não pode engarrafar botijões de outra empresa, estando sujei
ta a multas do Departamento Nacional de Combustíveis
(DNC). Segundo o economista, as empresas acabam engarra
fando o gás clandestinamente em botijões de outras empresas
para não se sujeitarem às multas do DNC, em um processo
feito às pressas, sem controle de qualidade e manutenção,
provocando acidentes como o ocorrido em São Paulo.

Para eliminar este tipo de problema, o presidente da
Fenagás, em estudo encaminhad~ ao DNC em 1990, propõe
que no processo passe a ser utilizado qualquer vasilhame,
uma vez que o produto é o mesmo fornecido pela Petrobrás.

Segundo Jorge Lúcio Silva, a estimativa é de que os 58
por cento dos botijões engarrafados devem ser destrocados,
o que toma necessário cerca de mil viagens por dia, num
total de 500 mil quilômetros, aproximadamente, com o consu
mo de cinco milhões de litros de óleo diesel mensalmente.
A despesa corresponde a 13 mil 800 dólares anuais que, soman
do-se às despesas com mão-de-obra, depreciação, despesas
operacionais chega a cem milhões de dólares por ano, custo
que, opina, poderia baratear o gás para o consumidor.

O presidente da Fenagás ressalta ainda que existe um
excedente de seis a sete milhões de botijões armazenados
nas diferentes empresas, para destrocar, que poderiam ser
aproveitados, principalmente agora com a guerra no Golfo
Pérsico. "O medo do desabastecimento provocou uma grande
procura, elevando o preço do botijão vazio de Cr$ três mil
para 12 mil", revela.

Cartelização

O sistema nacional de abastecimento do GLP é total
mente oligopolizado, na opinião do presidente da Fenagás,
que aponta um total de 19 empresas distribuidoras em nove
grupos econômicos, dos quais quatro formam o que deno
minou de "Cartel do Gás". Segundo Jorge Lúcio Silva, as
empresas que compõem o cartel são a Norte Gás Butano
Distribuidora; Cia. Ultragás, Supergasbrás e Liquigás, que
controlam 72,6 por cento da distribuição de GLP n(} Brasil
e dificulta a desregulamentação, como determina a Portaria
843, do Ministério da Economiai As outras empresas são a
Petrogás, Gasbel, Servgás, Onogás, Minasgás, Copagás, Fo-
gás, Gasonia e Pampagás. .

"Ao invés de desregulamentar os cartéis, a Portaria 843
forneceu uma carta de perpetuação ao cartel", critica, classifi
cando de engodo.

Domínio

De acordo com o presidente da Fenagás, o cartel formada
por quatro grupos econômicos (Norte Gás Butano, Compa
nhia Ultragás, Supergasbrás e Liquigás) detém 72,6% da dis
tribuição de gás no País. Com esse domínio, "a desregula
mentação" determinada pela Portaria 843, de 31 de outubro
de 1990, "fica impossível de se concretizar na prática". Para
uma nova empresa se estabelecer e aumentar a competiti
vidade no setor são necessários mais de US$ 4 milhões em
equipamentos, principalmente em novos botjjões".

Cada empresa, por lei, é obrigada a ter botijões com
seu nome impresso no metal. "Mas os fabricantes de botijões

formam outro cartel", diz Silva. Existem apenas três empresas
fabricantes. Duas pertencem a empresas engarrafadoras de
gás (Tecnorte, da Norte Gás Butano) e a Metalplus (de pro
priedade da Liquigás, Ultragás e Supergasbrás). A única inde
pendenté (Mangels S/A) não tem condições de abastecer o
mercado das novas empresas.

Com a obrigação de cada empresa ter seus botijões, é
necessário que elas troquem entre si aqueles que não lhes
pertencem, já que no ato da venda são obrigadas a recolher
qualquer botijão. Com isso, segundo a Fenagás, são gastos
mais de US$ 100 milhões por ano no que Silva chama de
"turismo de botijões de gás" pelo País. Essas despesas são
computadas nos balanços das empresas e certamente com
põem o preço ao consumidor do botijão de gás.

Ainda segundo Silva, 30% dos 60 milhões de botijões
estão com vida útil vencida, o que provoca vazamentos e
perigo de explosões. Conforme uma estatística do próprio
Corpo de Bombeiros, só na cidade de São Paulo, o índice
de ocorrência cresceu de 186, em 1986, para 2.195, em 1990.

Outra denúncia do presidente da Fenagás refere-se ao
resíduo de gás que fica nos botijões. "Quando um botijão
dá sinais de não poder mais ser usado no fogão, ainda ficam
em média 600 gramas de GLP no botijão, que serão aprovei
tados pelas engarrafadoras, sem nenhum desconto no preço
ao consumidor". Ele revela que "teríamos mais 600 toneladas
de gás disponíveis", já que são consumidos cerca de um milhão
de botijões de 10 quilos por dia. Esses novos botijões dariam
para prover mais 60 mil famílias. Silva afirma também que
nas regiões onde é grande a utilização de gás em veículos,
como no estado de Goiás, as empresas lucram, indevidamente,
muito mais, em razão da queima mais rápida do gás, o que
provoca um congelamento no líquido do interior do botijão.
"Assim, quem coloca um botijão de 10 quilos no carro só
vai gastar seis. Os outros quatro serão da engarrafadora que,
ao esquentar os botijões devolvidos, terá de recolocar apenas
mais seis quilos e cobrará o preço de dez", afirma.

Conivência

A Fenagás garante também que existe conivência do De.,
partamento Nacional de Combustíveis (DNC) na fiscalização"
de botijões. Ela mostrou um telex enviado pelo DNC ao Sindi
cato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito
de Petróleo (Sindigás) que anunciava, com data marcada,
o dia de fiscalização nas empresas (veja acima).

O vice-presidente do Sindigás, Thelson Soares Lemos,
disse ontem, ao saber das denúncias da Fenagás, "que as
empresas do setor são sérias e que o mercado está aberto
a qualquer empresa que tenha capital para investir". E acres
centou: "Eu gostaria de montar uma fábrica de automóveis,
mas não tenho capital suficiente". Em relação aos botijões
com nome de cada engarrafadora, ele compara: "Cada fabri
cante de pinga quer ter sua própria garrafa".

"A explosão de três quarteirões no bairro do Brás, em
São Paulo, é apenás uma faceta,. a ponta do iceberg, que
o cartel do engarrafamento de gás liquefejto de petróleo
(GLP) está" causando ao País. Com esta acusação, o presidente
da Federação Nacional das Associações do Comércio Vare
jista, Transportador e Revendedor de Gás Liquefeito de Pe
tróleo (Fenagás), Jorge Lúcio da Silva, pretende realizar uma
cruzada para modificar o sistema de engarrafamento e distric

"buição do GLP.
Recentemente, Jorge Lúcio entregou um documento ao

presidente executivo do Ministério da Infra-Estrutura e presi-
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dente da Comissão de Contingenciamento, Simá Freitas de
Medeiros e ao diretor do Departamento Nacional de Proteção
e Defesa do Consumidor (DNPDC), Márcio Pugliesi. O docu
mento contém denúncias e sugestões para alteração no sistema
de abastecimento de GLP. Esse documento foi encaminhado
em setembro de 1990 ao Departamento Nacional de Combus
tíveis, que não foi respondido.

Silva sugeriu que o Governo intensifique a fiscalização
do consumo irregular de GLP estimado em 15% - a demanda
nacional, cerca de 67.500 t, o equivalente a 4,5 dias de consu
mo do País. Existem muitas saunas e piscinas sendo aquecidas
por GLP, que somente pode ser utilizado no cozimento de
alimentos, 'em empilhadeiras e em casos especiais, devida
mente aprovados pelo Conselho Nacional de Combustíveis
(DNC). O credenciamento dos revendedores, segundo a Re
negás, deve ser feito pelo DNC e não pelas empresas engarra
fadoras.

Como as empresas não podem legalmente, engarrafar
botijões de outras empresas, Silva disse que foi institucio
nalizado o transporte de botijões vazios, onerando a União
em cerca de US$ 100 milhões anuais.

"Mas na prática elas acabam engarrafando o gás clandesti
namente em botijões de outras empresas e, para não estarem
sujeitas a multas, o processo é feito às pressas, sem controle
de qualidade e manutenção dos botijões, provocando aciden
tes 'como o ocorrido no Brás."

A Fenagás sugere que as empresas engarrafadoras passem
a utilizar qualquer vazilhame, pois o gás é único, fornecido
pela Petrobrás. Os botijões após envasados receberiam um
adesivo à prova de fogo para identificar a empresa engarra
fadora - isso eliminaria a destroca de botijões, provocando
economia de óleo diesel e dando maior garantia ao consu-.
midor. Todos os botijões sofreriam manutenção preventiv.a
por uma equipe técnica independente a ser mantida pelas
distribuidoras. Segundo estimativa da Fenagás, cerca de 30%
dos 60 milhões de botijões tem hoje vida útil vencida.

A Portaria n9 843 do Ministério da Infra-Estrutura, que
desregulamenta a distribuição de combustíveis, segundo Silva,
necessita de revisão, pois não atinge os objetivos propostos:
não espelha a realidade do sistema nacional de abastecimento
de GLP; não traz benefício ao consumidor; e perpetua a forçá
e poder do cartel que domina o GLP no País.

Segundo a Fenagás, 19'empresas de nove grupos econô
micos dominam o engarrafamento e distribuição do GLP.
Somente quatro delas - Norte Gás Butano, Ultragás, Super
gasbrás e Liquigás - controlam 72,6% da distribuição de
GLP no País. Das três fábricas de botijões no, Brasil, duas
(Tecnorte e Metalplus) são controladas pel~ quatro empresas
citadas. Somente a Mangels S.A. é independente.

Silva afirma que o cartel do gás tem presença forte dentro
do Governo. O chefe de Gabinete do Ministério da Infra.Es
trutura, Antônio Marcos Lobo e o conselheiro informal da
Comissão de Desregulamentação da Presidência da Repú
blica, José Geraldo Piquet Carneiro são sócios da Goes, Piquet
e Lobo, empresa que presta consultoria à Federação das En
garrafadoras. Também o consultor jurídico do Ministério da
Infra-Estrutura, Geraldo Vieira, igualmente é sócio da Con
serg, que presta consultoria à Federação das Engarrafadoras.

Por falta de tancagem para armazenamento de GLP; o
País fica com crise de abastecimento frente a qualquer proble
ma. Na opinião de Silva, a idéia de diminuir o volume de
gás de 13 kg para 10 kg foi boa, mas o resultado foi catastrófico,
pois o vazilhame aumentou 140%, muita gente dormiu na

fila e, como o País não tem tancagem reguladora e de segu
rança, vai haver problema de armazenamento de GLP.

A cartelização do setor de GLP tem várias partes a serem
rediscutidas, segundo Jorge Lúcio da Silva, presidente da Fe
deração Nacional do Comércio Varejista, Transportador e
Revendedor de Gás Liquefeito de Petróleo. "50% dos botijões
de gás engarrafado diariamente são trocados entre as empre
sas. São mil viagens por dia, rodando-se 500 mil quilômetros
e gastando o equivalente a US$ 13,8 milhões anuais em óleo
diesel. O capital imobilizado para a operação, somado às des
pesas de mão-de-obra, depreciação e despesas operacionais,
totaliza cerca de US$ 100 milhões por ano", garante.

Jorge Lúcio da Silva lembra que todas estas despesas
são pagas pela "sociedade de consumo de produtos, desa
fiando a Lei Antitruste, Lei de Defesa do Consumidor, Lei
de Abuso de Poder Econômico, entre outras coisas. Existe
um excedente de 6,7 milhões de botijões armazenados nas
engarrafadoras e que poderiam ser usado~imediatamente".

O presidente da Fenagás diz que a circulação destes boti
jões faria o preço cair por causa da lei de oferta e procura
e sinaliza com uma redução de 20% do preço do produto,
uma vez que o mercado conta com 60 milhões de botijões
em circulação. "O pior é que as empresas trocam botijões
vazios e têm um custo operacional com isso, que é cobrado
nas planilhas de custo para obter subsídio. A manutenção
não é feita, mas é cobrada também", acusa Jorge Lúcio.

O que o presidente da Fenagás reclama, principalmente,
é o fato de apenas 19 empresas, pertencentes a nove grupos
econômicos poderem atuar no setor.

"As empresas armazenadoras são de propriedade das en
garrafadoras instaladas na região, cobram taxa de armazena
mento, produzem lucro e,ainda assim as companhias engarra
fadoras lançam o pagaplento numa alínea de estrutura de
preços do gás (Despesas Gerais Operacionais) que será subsi-
diada." ' _

As empresas acusadas de cartelização do setor, por Jorge
Lúcio d'a Siiva são a Ultragás S.A., Supergasbrás Distribui
dora, a Liquigás e a Norte Butano Distribuidora, "que detém
72,6% das distribuição do GLP no País. E são três as produ
toras de botijões no País: a Mangels (independente), a Tec
norte (da Norte Gás Butano)' e a Metalplus (de propriedade
da Liquigás, Ultragáz e Supergasbrás). ~ão há nada que justi
fique apenas estas empresas p'oderem ter o direito de engar
rafãr, distribuir e realizar os serviços necessários ao GLP",
afirma~ -

Sugestões

As sugestões da Fenagás, que serão cobradas no Minis
tério da Justiça, segundo Jorge Lúcio da Silva, são que: haja
fisca'i~,!çã9_in~ensiva do consumo industrial de GLP sem a
devida ,autorização de um órgão competente. Depois, que
se retome o proces~o de engarrafamento em 13 quilos. "Como
o processo não tem trancagem reguladora e de segurança,
logo iremos ter problemas de armazenamento de GLP, geran
do despesas extras para o governo e elimina-se as despesas
operacionais que dão motivos a pedido de aumento de pre
ços".

A terceira sugestão é que,se permita e~ caráter de contin
genciamento autorizar o engarrafamento dos botijões de ou
tras marcas. O argumento é que se eliminam as despesas
do processo do "turismo de botijões", onde empresas de ou
tros Estados podem trocar botijões vazios e que são pagos
via subsídio. Assim, se economiza o diesel, segundo produto
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na escala de carência na estrutura de consumo, segundo o
documento da Fenagás.

A quarta solicitação é que se retire a atual estrutura de
preços do GLP, tirando dela as alíneas de custeio e tutela
do Tes.ouro Nacional. "Poderia se realocar o dinheiro econo
mizado em uma despesa que não pertence ao Estado e remu
nerar as empresas a partir de sua produtividade", diz Jorge
Lúcio da Silva, que finaliza pedindo a revisão da Portaria
Minfra n9 843. (Laerte Kalid)

o SR. FRANCISCO RODRIGUES (PTB - RR. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~' e Srs. Depu
tados, ocupo hoje esta tribuna para louvar a Assembléia Legis
lativa do Estado de Roraima pelas manifestações permanentes
de defesa do nosso território nas questões da divisa do Estado
com a Venezuela, na área mais setentrional do nosso País,
qual seja, a região do Parima.

Recebemos, Sr. Presidente, da comissão de parlamen
tares da Assembléia Legislativa do Estado de Roraima, relató
rio substancial, que demonstra com minudência de detalhes
os verdadeiros limites entre os dois países, hoje ameaçados
pela ação ilegítima do exército venezuelano, que procura vio
lar os direitos de propriedade, com incursões irresponsáveis
de suas forças armadas em território sabidamente'brasileiro.

. A comissão de parlamentares, em incursão à região, se
gumdo o curso natural do rio Uraricoera, divisor natural de
fronteira, alcançou a foz do rio Aracaçá onde, após uma hora
e meia de vôo por sobre este curso d'água, também divisor
natural, se pode ver nos mapas cartográficos que as nossas
fronteiras estão,sim, sendo cobiçadas e invadidas pelo país
vizinho.

É 'importante,' Sr. Presidente, Sr;'e Srs. Deputados, que
se defendam as nossas froI).teiras e, mais ainda, a nossa sobera
nia, inclusive a integridade física dos cidadãos brasileiros, pois
nesta tentativa de ocupação de área considerável do nosso
território provocaram os soldados venezuelanos arrombamen
tos, danos físicos e morais, além de continuarem naquela loca
lidade inarredáveis, como se não tivessem contra si uma diplo
macia brasileira capaz pu até, mesmo as nossas Forças Armadas
em c<;mdições de expulsá-los pela força, num extremo do con7
flito. " . . ' ..

Rui Barbosa, parlamentarbrílhante,' y dIplomata' <ia me:
lhor estirpe, já diiia ,em sua,s' pregaçõe~: "O Brasil é 'a mais
cobiçável das presas; e oferecida como está, incauta, ingênúli,
inerme a todas ambições... ". Diz mais ainda: "Não nos tema
mos tanto dos grandes impérios já saciados, quanto dos ansio
sos por se fazerem tais à custa dos povos indefesos e mal
governados". Ora, caminhamos na direção de um século, onde
estas pregações contim~am presentes.

E necessário a presença de brasileiros nas nossas frontei
ras, principalmente 'na Amazônia, onde os grandes vazios de
mográficos, as riquezas incalculáveis, os limites são os mais
possíveis de cobiças. . '

E a'presença mais marcante é, sem dúvida, a do garim
peiro, este homem simples que se submete a todos 6s tipos
de intempéries na selva amazônica, sob o jugo terrível da
malária e de outras endemias, trabalhando de sol a sol, sem
nenhum apoio, seja de qualquer órgão governamental ou de
alguma empresa do setor. .

Sr. Presidente., Srs. Deputados, àquela região, aos seus
problemas, às suas 'potencialidades econômicas e, particular
mente, ao seu significado como área geopolítica de crucial
intere9te para o Brasil devemos dedicar cuidado e interesse

permanentes, para que a cobiça não só dos nossos vizinhos,
como também e principalmente de grupos internacionais que
tentam a nossa internacionalização, n&o posso absolutamente
interferir na nossa soberania.

Deixo aqui o apoio e o entendimento de que os nobres
parlamentares da Comissão de Fronteiras da Assembléia Le
gislativa de Roraima, Edio Vieira Lopes, Vera Regina e Re
nan Beckel, sob a orientação do presidente daquela Casa,
o Sr. Flávio dos Santos Chaves, merecem o registro neste
Congresso Nacional pelo elevado espírito público que têm
demonstrado no exercício dos seus mandatos ao verem pela
ótica geopolítica, estratégia e histórica a defesa da nossa sobe
rania. '

O Sr. Chico Vigilante - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - V. Ex' tem a
palavra.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidenteo.; acabo de tomar conhecimento,
por meio da Folha de S. Paulo e do Jornal do Brasil, de
grave incidente com nosso companheiro, Líder da bancada
do PC do B, Deputado Haroldo Lima, ocorrido no Estado
da Bahia. S. Exª foi vítima de agressões praticadas pela Polícia
Militar baiana, certamente a mando do Governador daquele
estado. Encareço a V. Ex', que preside a sessão neste instante,
tomar as devidas providências acerca dos brutais ataques con
tra nosso companheiro. O Congresso Nacional e os integrantes
desta Casa não podem, de maneira nenhuma, continuar sendo
desrespeitados, como tem acontecido, por qualquer soldado
ou qualquer pessoa que, a mando de outros, cometem agres
sões daquele tipo, como ocorreu com o Deputado Haroldo
Lima ontem.

Portanto, peço a V. Ex' que cobre do Governador do
Estado da Bahia explicações a respeito dos ataques e provi
dências para que sejam punidos os responsáveis por aquele
brutal ato de agressão ao parlamentar integrante desta Casa.

. O S~ •. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Nobre Deputado
Ch.co V.güante, trata-se de matéria constitucional, relacio
nada aos direitos democráticos e às imunidades parlamentares.
A Mesa adotará as devidas providências. Hoje mesmo, rece
beu do Deputado Haroldo Lima informações detalhadas a
respeito do ocorrido e denúncias da violência e adotou as
providências indispensáveis ao resguardo do processo demo
crático brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Concedo a palavra
ao Sr. Romel Anísio..

O SR. ROMEL ANÍSIO (Bloco - MG. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
instalado recentemente e em vias de começar a ser ativado,
o porto de São Simão, localizado no rio Paranaíba, na divisa
dos Estados de Minas Gerais e Goiás, representa extraor
dinária conquista para a região.

O transporte fluvial, ainda não explorado conveniente
mente no Brasil, é uma importante opção para o escoamento
da produção, o intercâmbio comercial e a integração interes
tadual, destacando-se por sua economia e segurança.

Com a implantação do porto de São Simão, os primeiros
reflexos começam a ser sentidos, favorecendo preliminarmen
te o Estado de Goiás, que saiu na frente no processo de
exploração da oportuna iniciativa, juntamente com São Paulo.
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Com bem elaborada publicidade e uma política dirigida
para ósetor, o Governo de Goiás já conseguiu atrair as primei
ras indústrias para Paranaiguara e São Simão, cidades próxi
mas ao porto, demonstrando, através de efetiva ação, seu
propósito de aproveitá-lo rápida e plenamente.

Minas Gerais, entretanto, não moveu ainda qualquer
ação administrativa no sentido de se colocar lado a lado com
Goiás e São Paulo na utilização do rico manancial que se
está abrindo.

É verdade que o Governador Hélio Garcia encontrou
Minas em precária situação administrativa e financeira. Verda
de, também, que ele terá que consumir seus primeiros meses
de governo tentando recuperar o estado. Mas, paralelamente,
S. Ex? não pode deixar de atender a determinadas prioridades.

Consideramos que a questão da integração de Minas à
atividade exploratória do porto de São Simão é prioritária
e, via de conseqüência, inadiável, na defesa de legítimos e
essenciais interesses do Estado.

A Cemig já está em São Simão. E o pontal do Triângulo
Mineiro, situado no vale do Paranaíba, se constitui em uma
das mais pujantes e prósperas regiões de Minas Gerais. Sua
rica produção agrícola e pecuária e sua promissora indústria,
ao lado de um sólido comércio, encontrariam no transporte
fluvial um formidável incentivo para o seu desenvolvimento
e para a geração de novos recursos para o estado.

Com uma política bem conduzida'pelo Governo mineiro,
a exemplo do que já vem fazendo o goiano, novos investi
mentos poderiam ser atraídos para a região, sobretudo no
setor agroindustrial, o que se traduziria em maior incremento
à produção, criação também de novos empregos e aumento
da arrecadação de tributos. Aliás, a simples questão fiscal
já deveria ser razão suficiente para que o Governo se preocu
passe com a situação, sob pena de ter de arcar com grave
evasão de divisas e sérios prejuízos financeiros.

Urge uma tomada de posição firme e decidida, que esta
beleça diretri~es para uma ação compacta do Governo do
Estado em relação ao porto de São Simão, e é isto que espera
mos do eminente Governador Hélio Garcia, administrador
lúcido, profundo conhecedor dos problemas do estado, sensÍ
vel às iniciativas sócio-econômicas que visam alavancar o esta
do e contribuir para o desenvolvimento integrado do País.

Minas Gerais não ficará para trás. Minas Gerais. agora,
será maior do que seus problemas. Disso temos certeza porque
os tempós são outros.

o SR. ERALDO TRINDADE (Bloco - AP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, esta
manhã tive a oportunidade de assistir, em rede nacional, ao
pronunciamento de S. Ex? o Sr. Presidente ~a. Repúblic?,
ocasião em que, com a presença dos seus mInIstros, fazIa
uma avaliação das medidas econômicas e fundamentalmente
das mudanças ocorridas em alguns ministérios, mais especifi
camente no Ministério da Economia, Fazenda e Planejamen
to. Além de tratar das grandes questões nacionais, o Presi
dente da República se dirigiu aos' Srs. Ministros e à Nação
brasileira para falar das dificuldades que tem enfrentado no
combate à inflação.

Por inúmeras vezes utilizei a tribuna desta Casa para
tecer críticas, naturalmente construtivas, dentro da ética parla
mentar ao Presidente Fernando Collor de Mello. Entretanto,
uma coisa é inegável: Sua Excelência teve o espírito público
e democrático de lançar à Nação o Projeto de Reconstrução
Nacional, uma chauce que todos os segmentos sociais e funda-

mentalmente políticos terão para discutir os problemas brasi
leiros.

A maior preocupação do Governo está não só na situação
política, mas também na econômica. Nesse sentido, por inter
médio de seus pronunciamentos, temos observado que a gran
de preocupação do Governo não é exatamente encontrar um
mecanismo eficaz de combate à inflação, mas pedir a partici
pação dos empresários para que se somem a esse processo.
Temos notado que a grande dificuldade do combate à inflação
está na ação dos grandes empresários, o que tem provocado,
inclusive, queda de ministros, como ocorreu recentemente
com a ex-Ministra Zélia Cardoso de Mello.

É preciso que o Governo, além de pedir a colaboração
do Congresso Nacional, se conscientize de que medidas enér
gicas devem ser tomadas em relação à ação de alguns empre
sários inescrupulosos que querem somente lucros e não se
preocupam com a difícil situação por que passa o Brasil, não
se preocupam com algumas medidas adotadas pelo Executivo
que afetam diretamente os assalariados. Na verdade, estes
é que estão assumindo os planos econômicos com o chamado
arrocho salarial.

Naturalmente, as avaliações virão, as mudanças deverão
ocorrer, pois o Projeto de Reconstrução Nacional será discu
tido neste Congresso. O Presidente tem buscado, de todas
as formas, um entendimento com o Congresso Nacional, mais
do que nunca está consciente de que sem entendimento dificil·
mente as propostas de interesse nacional serão aprovadas.
É óbvio que o Congresso sabe de sua responsabilidade, que
é participar dessas discussões, embora as decisões da área
executiva sejam exatamente do Presidente da República.

Finalizando, SI. Presidente, gostaria de deixar ao Chefe
do Poder Executivo um apelo no sentido de que a sua equipe
ministerial seja mais política na discussão dessas questões.
Seguidas vezes parlamentares desta Casa têm procurado junto
aos ministros não pleitos individuais, mas o entendimento
na condução de projetos que tramitam no Congresso Nacional
e têm dificuldades. Pedimos a S. Ex? que, de certa forma,
abra o caminho para um diálogo mais profundo, mais produ
tivo, para que possamos chegar ao entendimento que se faz
necessário entre os Poderes Legislativo e Executivo.

Era o que tinha a dizer.

O SR. FLÁVIO DERZI (Bloco - MS. Pronuncia ° se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~S e Srs. Deputados,
ocupo esta tribuna para comunicar que apresentarei hoje,
na Ordem do Dia, um projeto de lei que altera, acrescentando
parágrafos ao art. 59, a Lei n98.004, de 14 de março de 1991.

O meu objetivo é ampliar os efeitos do benefício conce
dido por aquela lei que, em sua atual redação, permite a
quitação de até a totalidade do contrato com o Sistema Finan
ceiro da Habitação para aqueles mutuários que tenham condi
ções de liquidar 50% do seu débito.

Este incentivo, porém, não atende a uma parcela conside
rável, aliás, a maior, dos mutuários, ansiosa pela quitação
da sua moradia, mas impossibilitada por não dispor da metade
do montante do seu saldo devedor. Este contingente de mutuá
rios, injustiçados, na nossa opinião, pela frieza da lei, foi
objeto da nossa preocupação e reflexão em busca de uma
solução.

A redação que estou propondo proporcionará aos milhões
de mutuários com menor poder aquisitivo, que representa
a maioria dos contratos, a chance de realizar a quitação parcial,
até 50% do seu contrato, através do pagamento de 25% de
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seu débito, com a opção de, na renegociação do seu saldo
residual, estender o prazo até o término do contrato inicial
ou reduzi-lo, de acordo com a sua disponibilidade financeira.

Quero chamar a atenção de V. Ex" para a oportunidade
desse projeto e o grande alcance social de que se reveste,
principalmente neste momento de grande apreensão, em que
o Supremo Tribunal Federal está julgando a constituciona
lidade da Lei n9 8.177, que autorizou aumentos nas prestações
do Sistema Financeiro da Habitação com índices altíssimos,
de até dois mil por cento. A possibilidade de quitação parcial
representa também a redução no valor das prestações decor
rentes do repactuamento do saldo devedor.

Percebam, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, que o
segmento da sociedade a ser beneficiado com a alteração que
proponho representa a população com menor poder aquisi
tivo, que terá a grande oportunidade de reduzir o valor das
suas prestações e antecipar a apropriação definitiva do seu
sonhado imóvel.

Peço o apoio desta Casa, especialmente das lideranças,
para acordarem quanto ao regime de urgência na tramitação
deste projeto de lei.

O SR. ERALDO TINOCO (Bloco - BA. Sem revisão
do orador.) - SI. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, esta
semana o Governo Federal lançou importante projeto de edu
cação, objeto de comentários e do noticiário em todo o País,
com a implantação de cinco mil unidades de ensino integrado,
em que o aluno terá a possibilidade de participar não apenas
de atividades educativas, como também de atividades comuni
tárias, de saúde e assim sucessivamente.

Naquela oportunidade, Sr. Presidente, o Governador do
Rio de Janeiro, Sr. Leonel Brizola, apareceu muito sorridente.
S. Ex' estava saltitante, apresentando-se como o dono da idéia,
como se aquele fosse uma extensão do seu projeto de CIEP,
no Rio de Janeiro, a ser implantado em todo o Brasil.

Ora, Sr. Presidente, se este fosse um país de memória,
quem estaria sendo homenageado agora, pela idéia, seria o
ilustre educador baiano Anísio Teixeira, pois é exatamente
dele a idéia posta em prática na Bahia, desde 1946, com o
Centro Educacional Carneiro Ribeiro, depois ampliada em
Brasília nas escolas - parque e nas escolas classes. Foi Anísio
Teixeira o verdadeiro autor do projeto de criação de uma
escola voltada não apenas para o aspecto da educação formal,
como também para todos os aspectos da formação da criança,
no sentido de prepará-la para o exercício pleno da cidadania,
como aliás, determina a Constituição.

Sendo o Brasil um país de pouca memória, é preciso
que fique registrado nos Anais da Casa que o pioneiro da
iniciativa de uma escola integral é Anísio Teixeira. O seu
projeto deve ser realmente estudado e implantado em larga
escala no Brasil inteiro.

Desejo chamar a atenção também para um outro aspecto.
Não quero, de maneira alguma, diminuir a importância do
projeto do Sr. Leonel Brizola, no Rio de Janeiro, o~ do pro
jeto que o Governo Federal lança neste momento, pOIS ambos
irão contribuir para a melhoria da qualidade do ensino brasi
leiro. Entretanto, não posso compreender como um projeto
dessa ordem, seja no Rio de Janeiro ou em outras localidades,
não seja paralelamente acompanhado de um grande esforço
nacional para a universalização do ensino básico.

Há no Brasil cerca de quatro milhões de crianças que
não freqüentam qualquer tipo de escola. No meu entendi
mento, neste momento deveria haver o primeiro grande esfor-

ço nacional para resgatarmos a cidadania e para evitarmos
que caminhe para a marginalidade um contigente tão expres
sivo de brasileiros. Estamos no limiar do século XXI, do tercei
ro milênio, e é impossível que um país com as potencialidades
do Brasil não tenha a atenção voltada para as crianças que
se encontram marginalizadas.

Espero que o projeto de CIEP do Rio de Janeiro e o
do Governo Federal, no esforço que agora se inicia para a
implantação das escolas integradas, não venha em detrimento
do grande projeto, necessário à educação brasileira, o de uni
versalização da educação básica. Conforme estabelece o art.
60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, é ne
cessário que se faça um grande esforço nacional, envolvendo
não apenas os governos, mas a sociedade civil, a fim de propor
cionar às nossas crianças uma oportunidade de freqüentar
a escola.

Registramos, mais uma vez, que o verdadeiro autor da
idéia de escola integrada é Anísio Teixeira.

Chamo a atenção para a necessidade de, antes de generali
zarmos uma experiência dessa ordem, cuidarmos primeiro
de universalizar o atendimento educacional à criança.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PMDB - AL.) - Sr.
Presidente, Sr" e Srs. Deputados, no dia de hoje as oposições
em Alagoas entregam à comunidade uma nota na qual trazem
à luz não apenas para os nossos conterrâneos, mas também
para a sociedade brasileira que há em Alagoas, pessoas políti
cos e agremiações partidárias que resistem, que marcam de
forma clara, nítida, democrática e construtiva sua oposição
ao Governo Collor de Mello. Assinam essa nota os presidentes
regionais do PMDB, do PSDB, do PCB, do PC do B, do
PSB, e tenho certeza absoluta de que também com ela concor
da o representante alagoano do PDT, o nobre Deputado Men
donça Neto. Dessas forças de oposição em Alagoas apenas
se abstém o Partido dos Trabalhadores, que pede tempo para
estudar, refletir e externar melhor a sua oposição.

A nota faz um retrospecto daquilo que foi o Governo
Collor de Mello, quando ainda titular do Executivo estadual,
e toda a expectativa frustrada dos alagoanos neste ano e meses
em que exerce a suprema magistratura da Nação. Essa postura
é extremamente importante, porque demonstra que os políti
cos de oposição de Alagoas deixam de lado enfoques distintos
da realidade do estado, posições doutrinárias por vezes até
discrepantes para, unidos por 'um programa mínimo e por
um ideário comum, dizerem bem alto do seu inconformismo,
do seu repúdio, da sua oposião veemente aos desatinos que
foram cometidos em nosso estado.

É importante também passar a idéia de que há quem
resista, porque é, sem dúvida nenhuma, constrangedor a cono
tação que vem tomando no cenário nacional o termo "alagoa
no". Vi anteontem uma indagação - vou responder pessoal
mente ao ilustre jornalista e grande cronista Millor Fernandes:
"Será que não há alagoano decente? Será que é só isso que
Alagoas manda ao País?", referindo-se, evidentemente, à cor
rupção, aos desmandos que hoje são a tônica deste Governo.
Quero dizer que em Alagoas há quem não compactue com
esse estado de coisas, há quem repudie este Governo, há
quem - e só Deus sabe a que preço - combata, nesse peque
no estado, todo o poderio, toda a força do Palácio do Planalto
e daqueles que, a ele coligados, tentam calar a voz da oposição.

Era esse, SI. Presidente, o comunicado que tí1?-hamos
a fazer. Desejamos registrar a importância desse primeiro
'protesto formal de todas as forças verdadeiramente expres
sivas das oposições no Estado de Alagoas.
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o SR. ALDm CABRAL (PTB - RJ. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, o Go
verno do Presidente Fernando Collor acaba de lançar uma
segunda e importante etapa do projeto Minha Gente ao oficia
lizar o programa de construção de cinco mil conjuntos para
atendimento às crianças, que se constituem em escolas de
primeiro grau, em tempo integral de atividades, além de cen
tros comunitários e postos de saúde.

Serão investidos, nos próximos quatro anos, bilhões de
dólares, aproximadamente 2,4 trilhões de cruzeiros, em valo
res de hoje, soma que corresponde a cerca de dois por cento
do PIB.

Trata-se, efetivamente, de projeto arrojado, cOIll ampla
repercussão nas esfe~as das administrações estaduais e munici
pais, por seu caráter de ampla abrangência';. com penetração
em todo o território nacional. Por outro lado, a implantação
desse modelo de escola, já experimentado com êxito no Rio
de Janeiro através dos CIEP, possibilitará o real fortaleci
mento do nosso sistema educacional, exatamente a partir da
base, que é o ensino de primeiro grau, hoje inacessível para
milhões de crianças brasileiras não apenas por falta de vagas
em escolas públicas (estas, na grande maioria, desaparelha
das), como também pela reconhecida carência das famílias
em oferecer as condições mínimas aos seus filhos estudantes,
até mesmo nas questões fundamentais, como material escolar
e a alimentação.

A acolhida das crianças nos centros integrados, onde rece
berão o ensino básico, a merenda e o almoço, assistência
médica, orientação e prática dos hábitos de higiene, espaços
para o lazer, enfim, um amplo atendimento ao longo do dia,
significará a aplicação de um novo processo de formação das
crianças brasileiras, certamente com a diminuição dos índices
de abandono de menores e dos registros de violência e crimina
lidade de que são grandes vítimas, aliás, estes mesmos conti
gentes de crianças e adolescentes.

No primeiro momento, inicia-se a construção de vinte
fábricas de argamassa armada, com custo unitário de 1,37
bilhão de cruzeiros, a serem inauguradas no prazo se seis
meses, quando, então, se estará formada a infra-estrutura
necessária para a implantação maciça do programa de escola
integrada em todo o País.

SI. Presidente, Srs. Deputados, são decisões dessa gran
deza que qualificam os governos, as administrações, sobre
modo porque enfrentam questões estruturais profundas e de
alcance para toda a população, através de soluções efetivas,
definitivas, perfeitamente viáveis para o atual momento de
crise econômica por que passa a Nação.

Considero a determinação do Presidente Fernando Collor
em realizar tal trabalho, em benefício das crianças e da própria
tranqüilidade das famílias, realização que haverá de marcar
o seu Governo nos registros de nossa história como aquele
que mais se preocupou em mudar a triste conjuntura social
brasileira do seu tempo, e, sobretudo, soube preparar o cami
nho para dias melhores para as novas gerações de nossa gente.

Como homem público, que inclui entre os maiores obje
tivos do trabalho parlamentar a defesa do atendimento à famí
lia e à criança, saúdo com satisfação, alegria e muita esperança
o novo programa a ser realizado pelos Ministérios da Educa
ção, da Ação Social e da Saúde, sob a coordenação competente
do Ministro Alceni Guerra.

o SR. LOURIVAL FREITAS (PT - AP. Sem revisão
do orador.) - SI. Presidente, Sr' e Srs. Deputados, ontem,

tivemos a oportunidade de participar de um debate em uma
audiência pública com o Sr. Ministro da Saúde, Alceni Guerra..
Relatava S. Ex', na comissão, diversas atividades do Governo,
bem como o esforço tremendo que tem feito para deter a
epidemia que'ameaça atingir larga parcela da população, prin
cipalmente a da região Norte. Os governos reconhecem que
a porta de entrada da cólera está exatamente naquela região,
onde grande parte da população, particularmente a mais ca
rente, não dispõe de infra-estrutura que possibilite condições
dignas de vida. Os médicos reconhecem que a cólera atinge
basicamente as pessoas depauperadas fisicamente por falta
de alimentação adequada, rica em proteínas, e o risco que
a população do Norte está correndo agrava-se com a falta
de saneamento básico.

Diversas vezes tenho usado desta tribuna para criticar
a ação de governos do Amapá, que fazem obras de prioridade
duvidosa. Na capital, Macapá, apenas 5% da população é
beneficiada com rede de esgoto. A maioria da população não
dispõe de água tratada. Para terem uma idéia, Srs. Úeputados,
há seis anos voltei para o meu estado, após permanência de
dez anos em São Paulo, onde estudei. Meus filhos, amapaense,
vieram conhecer chuveiro aqui em Brasília, tal a precariedade
do abastecimento de água no Amapá. No entanto, apesar
do discurso oficial dizer que agora seria diferente, inaugu
rou-se no ano passado na capital, Macapá, um grande estádio
de futebol, que consumiu recursos que dariam certamente,
segundo os cálculos governamentais, para construir uma esta
ção de tratamento de água e prover o abastecimento de setenta
mil pessoas, as quais hoje se ressentem da falta de água.
Os deputados do Amapá que moram na capital sabem muito
bem disso. Hoje não temos água no centro da cidade e muito
menos água tratada na periferia.

Portanto, atualmente há o risco muito grande de que
a população no Amapá, a exemplo do que ocorre com os
irmãos do Amazonas, possa também ser atingida gravemente,
e com uma força ainda maior, por essa grande ameaça que
é a cólera. Estou relatando o que ocorre na capital do estado
e é gravíssima a situação de outros municípios, particularmente
a do Município de Laranjal do Jari, onde cerca de vinte mil
pessoas moram em palafitas, sem as mínimas condições de
higiene necessárias para a sobrevivência, pois o Governo até
hoje não tomou providências quanto a isso. Por outro lado,
a Jari mantém uma via dotada de' todos os recursos apenas
para um pequeno número de funcionários do mais alto escalão,
enquanto um grande número de trabalhadores - os trabalha
dores braçais, os menos qualificados - mora do lado do Ama
pá em duas vilas, a vila do Beiradão e a do Beiradinho, à
mercê não somente enquanto um grande número de que aco
metem diariamente a população e sacrificam as pessoas no
meu estado.

Portanto, Sr. Presidente, é preciso inverter as priorida
des, ou seja, fazer com que os recursos obtidos com a contri
buição de todos os trabalhadores sejam empregados em obras
que os favoreça diretamente e não em obras de fachada, que
servem simplesmente para a promoção pessoal dos gover
nantes, e dos que detêm o poder. Apelamos para o Governo
Federal no sentido de que priorize mais seus investimentos,
amplie seus recursos, destinando-os a obras necessárias que
beneficiem toda a população.

Era o que tínhamos a dizer. (Muito bem!) (Palmas.)
O SR. ADYLSON MOTTA (PDS - RS. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sr' e Srs. Deputados, quero
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aproveitar este momento de euforia, quando em um ato solene
se lança um grande programa de educação no Brasil, o Progra
ma de Educação Integrada, para abordar um assunto que
me parece ter algo a ver com o que se propõe hoje no País.

Sem dúvida alguma, o Brasil é um dos países que menos
estímulo dá à prática de esporte, e é visível a carência desse
estímulo pelo péssimo, fraco, vergonhoso, vexaminoso desem

'penho dos nossos atletas nas Olimpíadas mundiais. É um qua
dro triste. Contudo, por uma questão de potencialidade pes
soal, até o fruto do acaso, muitas vezes se descobre algum
valor que nos representa e causa-nos um certo orgulho; mas
não há no Brasil investimento no esporte. Este País ainda
não se concientizou de que o esporte é uma coisa séria, é
parte de um processo integral, e não integrado, de educação.

No momento em que se fala em educação integrada,
quero defender a educação integral.

Tenho um sonho há muitos anos e, no Rio Grande do
Sul, consegui, de certa forma, convertê-lo em realidade quan
do presidi a Comissão de Comemorações pelo Sesquicente
nário da Revolução Farroupilha. Instituímos oficialmente em
nosso estado a realização de jogos olímpicos, que, lamenta
velmente, por falta de sensibilidade dos governadores seguin
tes, não tiveram prosseguimento.

Reconhecendo no atual Presidente da República um ho
mem que gosta do esporte - um aficcionado do atletismo
·que em todos os fins de semana nos dá demonstrações farta
mente divulgadas do seu apreço à prática do esporte - ontem
encaminhei, através do líder do meu partido, uma proposta

· a S. Ex', e sei que foi recebida com simpatia. Não quis tomar
a iniciativa de apresentar um projeto de lei, que seria a alterna
tiva, caso minha carta não encontrasse ressonância por parte
do Governo. Sugeri ao Presidente da República que se traba
lhasse no sentido de considerar o esporte definitivamente co
mo uma coisa séria e que no Brasil se institucionalize a realiza
ção de jogos olímpicos, aproveitando-se o esforço das federa
ções do esporte amador, com a colaboração direta do Minis-

·tério da Educação, inclusive em programa da importância
desse que foi lançado, dando uma ocupação a um órgão que
até hoje tem sido totalmente inútil - a secretaria Especial
de Esportes. Então, teríamos inclusive matéria-prima, um
ponto inicial para a secretaria Nacional de Esportes iniciar
suas atividades, ou seja, realizar olimpíadas de dois anos.
Quando chegasse a época de uma competição mundial, como
vai ocorrer, o Brasil estaria preparado para dela participar.

Ouço hoje falar-se, com grande ênfase, que o Brasil vai
sediar as Olimpíadas Mundifus. O Brasil vai sediá-Ias, apenas
trazendo proveito ·para a rede hoteleira, para as empresas
de aviação, para o turismo. Em termos de esporte isto não
significa nada, porque não nos preparamos para uma compe
tição de tal ordem.

Portanto, está na hora de se encarar a prática do esporte
'como uma coisa séria, repito, educação não é apenas a parte
'intelectual, há também a parte da cultura física que tanto
os espartanos cultuavam há milênios, embora os atenienses
não tivessem a mesma visão. Os romanos têm o seu dístico

·mens sana in corpore sano. Esta frase nada mais é do que
·o que estou tentando dizer aqui, há cinco minutos.

Peço que V. Ex' determine a transcrição, como parte
do meu pronunciamento, da carta que encaminhei ao Presi
dente da República através do Deputado Victor Faccioni,
que chegou ontem às suas mãos, cujo assunto já discuti com
o Ministro da Justiça; e quero levá-lo <:tos Ministros da Educa-

ção e da Saúde, e também ao Presidente da Comissão de
Educação, Cultura e Desportos desta Casa.

Se no Poder Executivo estas palavras que estou prefe
rindo, e que constam da carta não encontrarem ressonância
vou propor à Comissão presidida, pelo companheiro Aécio
de Borba que produzamos aqui um documento e votemos
uma proposta que transforme esse sonho da juveptude brasi
leira em realidade. Tenho certeza de que o esporte, além
de ser um processo de educação integral, constitui fator de
integração nacional. O esporte é uma forma de tirar o jovem
da senda do vício, a que muitas vezes ele é levado por falta
de opção de se integrar à sociedade e adquirir sua condição
de cidadania.

Sr. Presidente, V. Ex' foi governador de estado e tem
uma visão global de administração e tenho certeza de que
homens como V. Ex' e tantos outros que tiveram essa expe
riência haverão de reconhecer que se trata realmente de uma
proposta séria. E, nesse sentido, encaminho essa proposta
à Mesa e ao Presidente da República.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORADOR:
Ofício n9 031191
A Sua Excelência o Senhor
Doutor Fernando Affonso Collor de Mello
Digníssimo Presidente da República
Brasília - DF.

Brasília, 20 de maio de 1991
Senhor Presidente:
Tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência para

abordar assunto que me parece merecer a sua atenção pelo
seu alto significado junto ao processo de educação brasileira,
prioridade de seu Governo.

Embora já tenha transmitido a idéia ao Ministro Passa
rinho, no sentido de que o sensibilizasse sobre a mesma, apro
veito a intermediação do líder do meu partido, Deputado
Victor Faccioni para ratificar a minha proposta.

Como sabe Vossa Excelência, ex-dirigente de clube e
praticante do esporte, há um completo abandono do esporte
amador no nosso País, restrito a esforços isolados de grupos,
clube~ ou pequenas federações.

E inegável, também, que a educação é um processo inte
graI, em que ao conhecimento intelectual soma-se a cultura
física.

Nesse sentido, sugiro a Vossa Excelência que a prática
do esporte no Brasil seja estimulada, racionalizada e institucio
nalizada, através da oficialização de uma Olimpíada Brasileira
a ser realizada periodicamente, talvez de dois anos.

Seria esse um modo de promover a nossa juventude,
preparando-a para as Olimpíadas Mundiais, como também
serviria como fator de integração nacional.

Para isso, se contaria com a colaboração direta do Minis
tério da Educação, da Secretaria do desporto, dos governos
estaduais e municipais e das federações de esportes amadores.

Creio que nenhum governante reúne as credenciais de
Vossa excelência para atrocinar esse evento, talo seu entu,
siasIl).O na prática do esporte, o que contagia os nossos jovens.

Finalmente, se assim Vossa Excelência o desejar, e me
honrar com uma audiência, poderia dar maiores detalhes,
calcado na experiência de uma promoção análoga, em nível
regional, realizada no Rio Grande do Sul, quando fui chefe
da Casa Civil e presidi as comemorações do Sesquicentenário
da Revolução Farroupilha.
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Penso, Senhor Presidente, que essa seria uma das melho
res formas de investirmos no que há de melhor no nosso
País, sua juventude.

Com a certeza do meu apreço. - Deputado Adylson
Motta.

o Sr. Moroni Torgan - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - V. Ex" está com
a palavra.

O SR. MORONI TORGAN (PSDB - CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, hoje tivemos audiência da CPI
do Narcotráfico e o Plenário da Comissão me encarregou
de vir a este Plenário para corroborar a decisão da Comissão
Parlamentar de Inquérito que avalia o narcotráfico no País.

Lá, recebemos sérias denúncias, entre elas a de que auto
ridades estariam dizendo que se a imprensa fosse mexer com
o narcotráfico que se preparasse para morrer. Mas essa não
foi a mais séria. A mais grave foi feita a uma deputada desta
Casa, que se diz ameaçada de morte pelo narcotráfico.

Queremos, nesta questão de ordem, dizer que a CPI
do Narcotráfico sente-se responsável por esta deputada. Não
admitimos que poder algum deste mundo interfira na liber
dade de ação desta deputada e, muito menos, na sua vida.
Quem mexer com a vida desta Deputada saberá que a CPI
do Narcotráfico, e tenho certeza de que este Congresso tam
bém, se posicionarão como seus inimigos.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Concedo a palavra
ao Sr. Luiz Girão.

O SR. LUIZ GIRÃO (PDT - CE. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, nossa interfe
rência é para reconhecer pelo menos uma boa ação do Go
verno na hora em que resolve construir os Centros Integrados
de Educação em todo o País. Queríamos solicitar ao Governo
e aos ministros encarregados de executar essa obra que, ao
alocarem os recursos paraa construção desses centros integra
dos, levassem em consideração exatamente a quantidade de
analfabetos e a necessidade de educação que existe no Nor
deste brasileiro, principalmente no Ceará. especificamente
na região mais pobre do Estado,.onde se situam os municípios
de Quixeramobim, Quixadá, Bicuitinga, Morada Nova e a
região periférica de Fortaleza, mais precisamente os municí
pios de Maranguape e Maracanaú, hoje tão carentes de educa-
ção e de alimentação. t

As crianças deveriam ser o futuro deste País, mas, a
cada dia, defrontam-se com maior miséria, maior pobreza
e mais indignadas pela falta de um trabalho sério de educação
integrada.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. JOSÉ DIOGO (PDS - PA. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, ocupo esta
tribuna na tarde de hoje para dizer ao Senhor Presidente
da República, até como advertência, ajuda ou colaboração,
eleitor que fui de Sua Excelência no segundo turno das eleições
- portanto, tenho a responsabilidade de advertir - que,
da maneira como caminha o nosso Brasil, teremos conse
qüências desastrosas. O povo brasileiro não está agüentando
mais a desordem, a insegurança e tanta bagunça. O Brasil

precisa ser levado a sério! E aqui pediria ao Senhor Presidente
da República que ao invés de usar adjetivos como soft, como
roxo, que Sua Excelência viesse a adquirir a postura verde-a
marela, no sentido de conquistar a confiança do povo brasi
leiro para reconquistar o respeito e a tranqüilidade.

Neste momento vemos o comércio sendo apedrejado,
as indústrias sendo saqueadas e os cidadãos que vão para
o seu trabalho honesto, sendo impedidos de fazê-lo. Apelo
ao Senhor Presidente da República, a exemplo do nosso Con
gresso Nacional, que age com novo vigor, do nosso Poder
Judiciário, que tantas medidas tão seguras tem tomado em
favor do Brasil, que dê novos rumos à ação do Poder Executivo
que com uma séria posição e respeitosa faça o Brasil sair
destes dias tristes, conturbados e inseguros que todos nós
vivemos.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JOSÉ DIOGO (PDS - PA. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Geputados, não poderia
deixar de vir a esta tribuna para fazer alguns comentários
sobre acontecimentos que, principalmente nos últimos dias,
vêm abalando o País. Em todos os Estados brasileiros, em
todas as capitais, há uma orquestração de movimentos e agita
ção, um verdadeiro recrudescimento de tumultos e de desres
peito às leis e à ordem pública. Movimentos sindicais das
mais diversas categorias deflagaram greves, inclusive nos servi
ços e atividades essenciais, cometendo abusos contra a popu
lação que, no mais das vezes, é a mais prejudicada com esses
movimentos.

Ontem mesmG, de Norte a Sul, vimos paralisações dos
transportes urbanos, levando milhões de brasileiros a não po
derem exercitar seu direito constitucional de ir e vir, e de
chegar até o seu local de trabalho. Vimos também hospitais
sem atendimento médico, escolas paralisadas, policiais em
greve, previdenciários, eletricitários, ferroviários, metalúrgi
cos, funcionários públicos e outras categorias também parali
sadas.

No meu Estado, o Pará, nestes últimos dias tivemos o
terror na Universidade Federal, com a exacerbação da radica
lização do movimento grevista dos servidores que, desrespei
tando o Reitor, deram, segundo jornal local, "um show de
violência e barbarismo contra toda a comunidade acadêmica,
impedindo o funcionamento da instituição, por 24 horas, com
a colocação de barreiras de fogo, muita fumaça e arame farpa
do nos portões.

Além disso, verifica-se, no desenrolar desses tumultos,
depredações de instalações comerciais e industriais, quebra
quebra generalizados de veículos estacionados nas vias públi
cas, desrespeito aos cidadãos transeuntes, instalando-se, ver
dadeiramente, o caos e a desordem na vida dos cidadãos.
Tudo isso, de certa forma, com a complacência das autoridades
públicas.

Enquanto isso, o Governo Federal, mesmo admitindo
que o País está em pleno processo de recessão, conforme
técnicos da Secretaria Nacional do Trabalho, do Ministério
do Trabalho, após levantamento sobre o desemprego no pri
meiro trimestre do ano, age como se nada de tão importante
e grave estivesse acontecendo, como se depreende das declara
ções do porta-voz presidencial ontem sobre a greve geral:
"que greve?"

Talvez o estilo soft, que passaram a utilizar os membros
do Governo, esteja afetando a visão do Brasil real que não
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é roxo como querem acreditar, mas, pela gravidade da atual
situação, já é quase negro em suas conseqüências.

O que queremos enfatizar, Sr. Presidente, Sr!S e Srs. De
putados, é a necessidade de o Governo Federal tratar o Brasil
como ele é: verde-amarelo, terceiro-mundista, com graves
problemas sociais, com sua economia em recessão, o seu povo
desesperado por falta de empregos e de assistência médica
adequada, com a educação em crise, déficit habitacional cres
cente, saneamento insuficiente, principalmente na periferia
das grandes cidades, dentre outras mazelas que nos afligem.

Enquanto o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados
e Senado, juntamente como o Poder Judiciário procuram de
senvolver suas atividades com seriedade, e resgatando, com
seu trabalho produtivo, uma imagem há muito des·gastada,
o Poder Executivo perde, a cada dia que passa, a sua credibi
lidade, como atestam diversos e recentes institutos de pesquisa
em suas pesquisas de opinião pública.

Urge, portanto, que o Senhor Presidente da República
e seu Ministério promovam ações visando o entendimento
nacional, retomem o mais rapidamente possível o processo
de desenvolvimento que tanto almejam as classes trabalha
doras deste País, restabeleçam o respeito à lei e à ordem
para poder reconquistar a confiança e o respeito do povo
que o elegeu.

Na verdade, o País está parado o povo não agüenta mais
ver tantas ilegalidades serem cometidas, grupos causando pre
juízos a milhares de pessoas sem nenhuma punição.

O meu objetivo, com este pronunciamento, é alertar o
Presidente Fernando Collor de Mello, em quem votei no se
gundo turno das eleições presidenciais, porque acreditava,
como ainda acredito, que possa vir a transformar o Brasil
em uma grande nação, ordeira e trabalhadora.

o SR. EDSQN S'LYA JPDT - CE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, aprovei
tamos este pequeno espaço para fazer um apelo ao Governo
Federal, ao Ministério da Educação e até mesmo à Legião
Brasileira de Assistência. Um dos mais graves problemas deste
País é o desamparo, é o abandono em que se encontram
milhares de crianças jogadas na sarjeta, à margem da vida,
sem escola, sem família. Essas crianças são arrastadas para
o mundo da droga, para o mundo da prostituição; vivem na
prosmiscuidade, e já muitas delas em situação de vida irregu
lar, convivendo com a droga, com a cola, inclusive com os
traficantes. Essas crianças estão sendo usadas como passadoras
da droga, enfim, para a prática do crime pela irresponsa
bilidade da menor idade. Sabemos que o menor é inimputável.
Não se pode aplicar a lei sobre a criança que chega à prática
da delinqüência. E o que estamos vendo é que as autoridades
do nosso País - generalizando, a Polícia Civil, a Militar e
até mesmo a Polícia Federal, mesmo sendo uma polícia técni
ca, uma polícia de ação mais científica - estão tratando essas
crianças como se fossem marginais de alta periculosidade,
quando sabemos que são menores abandonados, convivendo
com a droga, com o crime, é verdade, mas devido ao abandono
a que estão relegados pela desassistência e desatenção tanto
da sociedade como das autoridades constituídas do País. São
pequenos seres humanos levados para os cárceres das delega
cias dos estados, das capitais e colocados nas celas junto com
marginais, estes, sim, irrecuperáveis.

Queremos escola, queremos os CIEP, mas também um
tratamento diferenciado para o menor que está convivendo
CQJD o crime, cpm a droga, e que para a polícia é 'um bandido

irrecuperável. Além disso, queremos casas de recuperação,
e que o Governo aplique recursos, construindo escolas profis
sionalizantes, que funcionarão em regime de internato. Não
adianta construir CIEP para crianças que não têm famI1ia,
que não têm casa, porque, à noite, irão para os bancos das
avenidas fazer da calçada o seu berço e do papelão o seu
travesseiro. Esta sociedade tem de acordar, e esta Casa não
se pode omitir, mas discutir esse grave problema: o menor
convivendo com a marginalidade e tratado pela polícia como
um bandido irrecuperável. Ninguém quer ser bandido, Sr.
Presidente.

Tive oportunidade de conhecer as dificuldades da vida.
Na minha infância, s meus primeiros passos foram vacilantes.
QuÍs o destino que ~u nascesse numa favela de um bairro
pobre do arraial Loura Brasil, na cidade de Fortaleza. A
sorte e a força de vontade me trouxeram para cá. Muitos
dos meus amiguinhos de infância são hóspedes dos cárceres
dos presídios do meu estado. Mas isso se deve talvez a um
milagre, à proteção de Deus ou à mão de um amigo que
mostrou o caminho para que eu conhecesse a escola. E pelo
trabalho, com coragem e :determinação, construí minha vida.

Mas milhares e milhares de crianças e jovens arrastados
para a marginalidade continuam praticando crimes, porque
não têm oportunidade de se afastar do meio em que vivem,
pois são considerados bandidos irrecuperáveis pela política
e pelas autoridades do setor de segurança do Estado. E assim
são tratados.

Deixo nosso protesto e nossa cobrança ao Governo para
que se faça alguma coisa para recuperar essas crianças, que
se lhe estenda a mão, porque ninguém nasce bandido. A
desigualdade, o abandono, o analfabetismo, a fome, é que
levam essas crianças, mais tarde, ao caminho do crime. W

O SR. MENDONÇA NETO (PDT - AL. Sem revisão'
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a imprensa
hoje divulga a visita do Governador Leonel Brizola a Brasília
para a festa de lançamento dos chamados CIEP federais. Em
função disso, a mesma imprensa declara nas linhas e entreli
nha~ que o PDT perdeu suas caracteríticas de oposição, pas
sando a ser força auxiliar do Governo.

Quero dizer a esta Casa e sobretudo às .Alagoas que
quem está falando aqui não muda um milímetro de sua atuação
como parlamentar. Sou homem de oposição a este Governo
que aí está, há um ano está completamente deteriorado, insti
tucional e moralmente.

Sr. Presidente, tive oportunidade de comparecer à reu
nião da bancada do PDT e dizer ao próprio Governador que
não concordava com uma oposição vacilante ou temerosa em
relação a um governo que confisca bens de propriedade priva
da, que negocia a dívida externa, em condições de subalter
nidade, que pratica o arrocho salarial, que lança a Polícia
contra o povo, como ocorreu na Bahia, estado que V. Exç

representa.
Por todas essas considerações fiz ver ao Governador Leo

nel Brizola que poderá tratar-se de armadilha tal comprome
timento com o Presidente Fernando Collor. E eu não poderia
aceitar que essa armadilha, amanhã, viesse a se concretizar,
sem antes tê-lo prevenido, e que ele, na sua boa-fé, pudesse
acreditar na possibilidade material de essas escolas serem cons
truídas no Brasil. Assim, Sr. Presidente, disse ao Governador
que só haveria um vencedor e um vencido nessa refrega. E
que certamente o Presidente Fernando Collor, que usou de
todos os expedientes para ser o vencedor nas eleições, não
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hesitará em usar outras mais, para desta vez desmoralizar
a bandeira vermelha e branca do PDT.

Sr. Presidente, o Governador Leonel Brizola disse-me
que, sabendo ser eu das Alagoas e conhecendo de perto o
comportamento político e moral do Sr. Fernando Collor, e
que eu tendo sofrido naquele estado perseguição sem quartel,
tinha total liberdade para expressar meu pensamento. E mes
mo que ele não tivesse dito isso, a minha palavra não está
dependurada na autoridade do Governador Leonel Brizola,
nem na de ninguém, Estou aqui representando o povo de
Alagoas.

Quero dizer que a imprensa pode tirar as suas conclusões
e até estar certa em algumas, porque é evidente que a opinião
pública se faz com fatos. Mas se esses fatos conduzem à ilação
de que a oposição quase permanente do Governador Brizola
ao Presidente da República confunde a opinão pública e faz
com que ela não entenda o que está-se passando, não será
o Deputado Mendonça Neto - e cada um da bancada do
PDT falará por si - quem irá silenciar um instante sequer
e fazer oposição acomodatícia ao Governo Federal, em todos
os quadrantes onde erros forem cometidos, inclusive esse.

Assina-se projeto dos CIEP, que serão construídos; terá
de ser educada uma equipe para dirigi-los; coloca-se aí três
anos, praticamente o mandato do atual Presidente da Repú
blica. Portanto, o que quer o Presidente da República com
os ClEP, na verdade, é tentar silenciar a liderança incontes
tável de Leonel Brizola, para continuar praticando a política
genocida contra os descamisados do Brasil, contra os assala
riados, contra os trabalhadores, que estão em greve, hoje,
por essas razões.

Silenciar é acumpliciar-se, e não posso ser cúmplice de
um governo pior do que a ditadura, de um governo sem ética,
sem princípfus. Daí por que faço questão de dizer que não
me sinto diferente de nenhum deputado do POT. Quis-me
resguardar perante o Governador Leonel Brizola porque S.
Ex~ está imbuído, totalmente, na boa-fé do Presidente, e eu
não estou. Esta é a nossa divergência principal. S. Ex' confia,
e eu não confio.

Por isso estou aqui, Sr. Presidente, divergente da posiçã<;>
do Governador e convergente com o programa do POT, que
quer salários justos para os trabalhadores e não o confisco
de salário, o confisco de poupança e o confisco do patrimônio
do cidadão.

Era o que tinha a dizer.

o SR. ORLANDO PACHECO (PFL - SC. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
reformular a aposentadoria é tarefa incômoda, mas inevitável.
O sistema atual está em crise e o futuro é de colapso certo.
A população brasileira cresce 2% ao ano - um índice alto.
Os grupos de pessoas acima de 65 anos crescem ainda rapida
mente - 3% - e os aposentados, 4% ao ano! A demanda
por aposentadoria já é explosiva e aumentará ainda mais com
o envelhecimento da população. A Constituição de 1988 am
pliou a cobertura da Previdência que, somada à recessão pro
longada, agravará extraordinariamente o seu déficit.

Como enfrentar esse problema? Há quatro possibilida-.
des: I) diminuir ainda mais o valor dos benefícios, o que
é impensável, pois já é de fome; 2) aumentar as alíquotas
das contribuições, o que tem efeitos deletérios sobre os custos
de produção e ~obre o salário do trabalhador; 3) financiar
o referido déficit com recursos do Tesouro, o que destruirá
9-ualquer plano de combate à inflação; 4) adiar o pagamento

dos novos benefícios através de um retardamento da aposen
tadoria.

Apesar de politicamente indigesta, essa é a possibilidade
mais viável. Ela implica terminar com a aposentadoria por
tempo de serviço. O assunto é tabu, mas temos de encará-lo
com realismo. O Brasil, ao lado do Egito, Equador, Iraque,
Itália, Kuwait e Líbano, é um dos poucos países que mantêm
esse tipo de aposentadoria. Ns demais, a aposentadoria é
por idade, tanto mais alta quanto mais elevada é a vida média
das pessoas.

Combate-se o atrelamento da aposentadoria aos 65 anos
pelo fato de o brasileiro morrer cedo: a esperança de vida
atual, nas zonas urbanas, é de 64 anos, sendo que as projeções
indicam que chegaremos aos 70 só no ano 2000. O que não
creio!

Portanto, amarrar a aposentadoria aos 65 anos, hoje em
dia, seria uma grande injustiça. Se a vida média é baixa e
sobe aos poucos, a idade de aposentadoria poderia ser fixada
em 60 anos, de início, e ir subindo gradualmente, por exemplo,
um ano de aposentadoria para cada dois anos gregorianos,
chegando-se aos 65 anos no fim do século.

Essa seria a maneira justa de se resolver o problema
futuro. Mas resta a miséria do presente. Poder-se-ia transferir
os contribuintes de renda mais alta para a previdência privada,
mantendo-se os demais na pública, mas com uma comple
mentação dos benefícios atuais. Como?

A maior parte dos que se aposentam por tempo de serviço
tem menos de 60 anos. Em geral, são pessoas que ainda podem
contribuir muito para a sociedade. Seu grandde capital é a
experiência. Em um país tão carente de capacitação profis
sional, seria útil estimular tais aposentados a, simultaneamen
te, trabalhar para si e ensinar os mais jovens.

A chave de tudo, porém, está em permitir que eles ve
nham a gozar de completa isenção tributária por essa dupla
contribuição. Para os que temem o bloqueio do emprego dos
mais jovens, é bom lembrar que as pessoas bem treinadas
são as que obtêm as melhores colocações, sofrem menos os
efeitos de rotatividade e raramente estão desempregadas.

A desmontagem da bomba previdenciária é obtida, assim,
pela conjugação da entrada gradativa na aposentadoria por
idade com a melhoria da remuneração dos aposentados atuais
através de seu engajamento em atividades produtivas e educa
tivas. Com isso, respeita-se o idoso, educa-se o jovem e alivia
se o Estado, como questiona o empresário Antônio Ermírio
de Moraes, na Folha de S. Paulo de 19 de maio de 1991.

Aliás, a Legião Brasileira de Assistência vai implantar
um programa para o aproveitamento, como voluntários, de
seus servidores aposentados. O programa, aprovado pela pre
sidente da entidade, Rosane Malta Collor de Mello, tem como
objetivos específicos contribuir para o projeto de vida do servi
dor aposentado, oferecendo-lhe oportunidade para uma bem
sucedida ocupação voluntária do tempo disponível, a serviço
de uma nobre causa, e obter trabalho voluntário, bem qualifi
cado, para reforço dos recursos humanos envolvidos nos pro
gramas desenvolvidos pela LBA.

De acordo com a proposta, os órgãos de recursos huma
nos da LBA, em articulação com a Diretoria de Programas,
Pronav e Projeto Minha Gente, indicarão aos servidores apo
sentados as opções que se oferecem na entidade.

Nós queremos parabenizar a LBA e sua presidente por
esta iniçiativa, para que os aposentados não fiquem na ociosi
dade. E verdade que a Constituição Federal, no art. 202 da
Seção "Da Previdência Social", prevê:
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"É assegurada aposentadoria, nos termos da lei, calcu
lando-se o benefício sobre a média dos trinta e seis últimos
salários de contribuição, corrigidos monetariamente mês
a mês, e comprovada a regularidade dos reajustes dos
salários de contribuição, de modo a preservar seus valores
reais e obedecidas as seguintes condições:

I - aos sessenta e cinco nos dc idade, para o homem,
e aos sessenta, para a mulher, reduzindo em cinco anos
o limite de idade para os trabalhadores rurais de ambos
os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime
de economia familiar, neste incluídos o produtor rural,
o garimpeiro e o pescador artesanal;

II - após trinta e cinco anos de trabalho, ao homem,
e, após trinta, à mulher, ou em tempo inferior, se sujeitos
a trabalho sob condições especiais, que prejudiquem a
saúde ou a integridade física, definidas em lei;

III - após trinta anos, ao professor, e, após vinte
e cinco, à professora, por efetivo exercício da função
de magistério.

§ 19 É facultada aposentadoria proporcional, após
trinta anos de trabalho, ao homem, e, após vinte e cinco,
à mulher.

§ 2'? Para efeito de aposentadoria, é assegurada a con
tagem recíproca de tempo de contribuição na adminis
tração pública e na atividade privada, rural e urbana,
hipóteses em que os diversos sistemas de previdência so
cial se compensarão financeiramente, segundo critérios
estabelecidos em lei."

Assim sendo, lutemos para que os aposentados e pensio
nistas usufruam dos direitos constitucionais na sua plenitude,
o Plano de Custeio da Previdência Social seja aprovado na
íntegra e os recursos dos benefícios da seguridade social sejam
aplicados na destinação devida, certa.

O SR. NILSON GIBSON (PMDB - PRo Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
registro nos Anais da Câmara dos Deputados a preocupação
do líder José Mariano de Andrade Lima, Presidente da Asso
ciação Comercial de Pernambuco, com a repercussão do pro
jeto do eminente e ilustre Senador Fernando Henrique Cardo
so, do PSDB de São Paulo sobre o Fundo de Participação
dos Estados, caso venha a ser transformado em lei.

Como se verifica, a aprovação do projeto trará inúmeros
e sérios prejuízos aos estados mais pobres da Federação em
benefício dos mais ricos, o que, realmente, é uma injustiça.

Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, no caso de Pernam
buco haverá uma perda de quase 40% na participação do
referido Fundo de Participação dos Estadqs.

A Secretaria da Fazenda de Pernambuco, por intermédio
do seu Secretário da Fazenda, Dr. Heraldo Borborema, aliás,
destaque-se, nosso colega de turma na gloriosa casa de Tobias
Barreto - Faculdade de Direito da Universidade Federal
de Pernambuco - preparou judiciosas e excelentes notas so
bre os critérios de distribuição do Fundo de Participação dos
Estados, os quais passo a ler:

"A Constituição Federal, no seu art. 161, estabelece
que cabe à Lei Complementar editar as normas sobre
a entrega dos recursos do FPE, especialmente sobre os
critérios de rateio, objetivando promover o equilíbrio
sócio-econômico entre estados e municípios.

A distributividade das rendas públicas, por meio do
FPE, estabelecida pela atual Constituição, é um princípio
consagrado desde à Carta Magna anterior.

A Reforma Tributária inserida na atual Constituição
Federal, ao incorporar à base tributária do ICMS impos
tos únicos, antes de competência da União, veio ainda
mais fortalecer a arrecadação dos estados mais desenvol
vidos, já por demais beneficiados com a substituição do
antigo IVC (Imposto de Vendas e Consignações) pelo
atual Imposto Sobre o Valor Agregado (ICMS), vez que
o primeiro destinava maior parcela de reçursos aos Esta
dos rotulados de "consumidores", enquanto o segundo,
sendo tributo que incide sobre o valor adicionado, con
centra a carga tributária nas fases de produção, que acon
tecem, em maior escla, nos Estados mais desenvolvidos.

A ampliação da base tributária do ICMS, com a
incorporação dos combustíveis e lubrificantes, impostos
sobre transportes, produtos minerais e outros alargou
ainda mais a distância entre as receitas triburárias dos
estados mais desenvolvidos e as dos estados situados em
regiões mais nobres. Agravas, ainda mais, essa tendência
concentradora, se levarmos em consideração a arreca
dação do Adicional de Imposto de Renda, cuja maior
parcela de recursos destina-se, exatamente, àqueles esta
dos de maior índice de riqueza relativa.

Essa concentração das rendas públicas estaduais ad
quire maior dimensão se considerarmos a balança comer
cial das transações efetuada entre Estados consumidores
e produtores, resultando um superávit comercial em favor
desses últimos, no qual se promove uma parcela substan
cial de transferência de impostos pagos aos cofres dos
estados "produtores" nas importações interestaduais.

O Fundo de Participação dos Estados e do Distrito
Federal-FPE, tem por natureza, fun<;lamentalmente, um
caráter atenuante dessa concentração das rendas públicas
dos estados.

Consciente dessa função redistributiva é que, du
rante as negociações que precederam à edição da Lei
Complementar n? 62, de 28 de dezembro de 1989, os
Senhores Secretários de Fazenda e Finanças do País, ex
pressando decisão dos seus respectivos Governadores,
chegaram a um consenso geral e conseguiram que fosse
proposto ao Congresso Nacional o Projeto de Lei Com
plementar n? 104/89, de origem da Câmara dos Depu
tados, transformado na Lei Complementar n? 62/89, o
qual estabelece os índices de distribuição do FPE a vigora
ram até o exercício de 1991. A referida lei complementar
destinou aos estados situados nas regiões Norte, Nordeste
e Centro-Oeste 85% dos recursos do FPE, com os 15%
restantes sendo distribuídos para os estados do Sul e Su
deste do País. Nesse mesmo dispositivo, ainda como resul
tado das negociações, ficou estabelecido que os critérios
de rateio a vigorarem a partir do exercício de 1992 serão
fixadas em lei específica, com base na apuração do Censo
de 1990, constando ainda que, até que sejam estabele
cidos os critérios definitivos, continuarão em vigor os
coeficientes constantes dessa mesma lei complementar.

O Projeto de Lei Complementar n? 104, que deu
origem à Lei Complementar n9 62/89, tal como constou
das negociações, constituiu-se num substitutivo ao Pro
jeto n? 165/89, de autoria do Senador Fernando Henrique
Cardoso, o qual recentemente retomou à tramitação no
Congresso Nacional e que havia sido retirado de pauta,
em face do acordo firmado entre os Governos Estaduais
e o Congresso Nacional.
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Após exercícios de simulação realizados acerca do
referido Projeto de Lei Complementar n9 165/89, consta
tou-se que os novos critérios introduzidos, ao invés de
atenderem aos objetivos estabelecidos pela Constituição
Federal, conflitam frontalmente com os princípios de re
distributividade e equilíbrio sócio-econômico pretendidos
pela atual Carta Magna do País.

Até à Constituição de 1988, o Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal fora distribuído, toman
do como base a superfície territorial, os índices popula
cionais e o inverso da renda per capita dos estados brasi
leiros.

Além desses çritérios, o projeto de lei complementar,
de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, in
troduz dois novos indicadores, quais sejam:

- o inverso das vendas interestaduais per capita
de mercadorias tributadas; e

- o índice representativo do esforço tributário, me
dido pela relação entre Receitas Tributárias e Despesas
Correntes.

O coeficiente per capita das exportações interesta
duais pretende privilegiar os estados que menos captem
ICMS nas vendas interestaduais de mercadorias. Contu
do, o seu objetivo primordial é anulado, uma vez que
os estados que mais promovem exportações interesta
duais coincidem, exatamente, com aqueles mais populo
sos, deixando as Unidades da Federação em situações
bastante equilibrada, demonstrando a neutralidade desse
indicador, em relação à distributividade prevista na Cons
tituição Federal. Ademais, o referido índice frustra os
objetivos pretendidos pelo autor do projeto, quando, ao
invés de utilizar a diferença entre as exportações e impor
tações, propõe as vendas como indicador.

A relação entre Receitas Tributárias e Despesas Cor
rentes, como está prevista no projeto, visa privilegiar
os estados que apresentem maior poupança corrente, que
são exatamente os de maior base econômica, constituin
do-se esse indicador em instrumento de concentração na
distribuição dos recursos do FPE, contrariamente aos ob
jetivos explícitos de obtenção do equilíbrio sócio-eco
nômico previsto no art. 161 da Constituição Federal.

O quadro em anexo demonstra que, se aprovado
o projeto, dar-se-ia elevada concentração da distribuição
do FPE, em benefício das regiões mais desenvolvidas
do llaís. Comparando-se com os critérios da atual Lei
CoiÍlplementar n9 62/89, observa-se declínio de 12,33%
e 33,51% para as regiões Norte e Nordeste, respectiva
mente. Por seu turno, o Sudeste seria beneficiado com
o acréscimo de 138,19% no seu índice de participação,
seguido pelo Sul com 74,73% e o Centro-Oeste com
57,32%.

Desse modo, resta por demais evidente o quanto
a aprovação do Projeto de Lei Complementar n9 165
seria prejudicial às regiões mais pobres do País, vez que
Estados como São Paulo, Rio de Janeiro e o próprio
Distrito Federal apresentariam crescimento no índice do
FPE em cerca de 480,80%,263,52% e 229,90%, respecti
vamente. Enquanto isto, todos os estados ço Nordeste
sairiam altamente perdedores, a taxas que variam de
22,44% (Sergipe) a 56,39% (Maranhão), sendo que, no
caso específico de Pernambuco, as perdas seriam de
38,43%.

Em face do exposto, é recomendável posicionamento
de todas as bancadas das regiões pobres do País, no sen
tido de não permitirem a aprovação do aludido projeto
de lei complementar, posicionando-se pela prorrogação
da vigência da Lei Complementar n9 62/89, até que se
disponham de dados do Censo de 1990, o que certamente
coincidirá com a revisão constitucional prevista para o
ano de 1993."
Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, formulo apelo às

bancadas do Nordeste e do Norte para mobilizarem-se no
sentido de examinar com o cuidado que requer e necessita
a proposta do Nobre Senador Fernando Henrique Cardoso,
do PSDB de São Paulo, que efetivamente traz inúmeros e
sérios prejuízos para o Nordeste brasileiro.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO DUARTE (Bloco - SC. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!' e Srs. Deputados,
tenho especial satisfação em ocupar hoje a tribuna desta Casa
Legislativa para saudar finalmente uma atitude do Governo
Collor que tem o objetivo prático de descaracterizar a apatia
e a falta de criatividade que até então se observa na amplitude
da administração pública federal.

O fato novo que me move tecer tais comentários é o
recente lançamento do projeto das escolas integradas a nível
nacional, instrumento inteligentemente apreendido da expe
riência exitosa do Governo Leonel Brizola, no Rio de Janeiro,
que contempla de forma efetiva os anseios da sociedade brasi
leira para a área da Educação.

A coragem do Governo Federal em adotar tal medida,
a despeito da origem ou da autoria do projeto original, mostra
indubitavelmente a visão superior do homem público diante
da necessidade de realizar aquém da esfera política, aperfei
çoando e implementando as idéias que deram certo.

Em outra ocasião tive oportunidade de me pronunciar
neste plenário sobre a atitude de estadista do eminente polítIco
Leonel Brizola, que melhor que muitos pôde compreender
o adminstrador público como instrumento da vontade de uma
sociedade que espera benefícios efetivos de seus eleitos.

Temos observado, contudo, que a competente ação do
Governo .J;1ederal na área da Educação, através deste lança
mento, suscitou imediatos protestos de lideranças políticas
e de Governadores do Nordeste qu'e, justiça seja,}eita, não
contestam a oportunidade da realização, mas sim a inequívoca
aproximação administrativa entre o Governo Federal e o Esta
do do Rio de Janeiro.

Suspeitas à parte, a cegueira provocada pelo ciúme políti
co, tão infundada quanto inoportuna, não deve e não pode
empanar o brilho do acerto do Governo, agora sim imbuído
de propósitos nacionais que objetivam, pelo menos, a recons
trução do falido sistema educacional brasileiro.

Depreendo, da presença maciça de governadores à soleni
dade de lançamento das escolas integradas, que a classe polí
tica e a sociedade aplaudem as medidas indiscriminatórias,
enquanto reconhecem que o caminho do futuro se encontra
na confluência das experiências que dão certo.

Muito obrigado!
O SR. ÉLIO DALLA VECCHIA (PDT - PRo Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!' e Srs. Deputados,
completou, no dia 17 passado, 21 anos de história o jornal
Esquema Oeste, semanário do oeste paranaense, que tem sua
sede em Guarapuava. Aliás, Sr. Presidente Srs. Deputados,
há de se frisar que a sua história neste percurso de informação
e de muita luta é também a de Guarapuava.
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o Esquema Oeste, iniciou suas atividades em 17 de maio
de 1970, tendo pela frente um grande desafio - os precon
ceitos de que o jornalismo só era possível nos grandes centros
culturais do País. A ousadia desse jornal começou no primeiro

'dia, ao abrir num domingo para mostrar "fé no taco", acredi
tando na capacidade e iniciativa, desafiando as "tormentas"
que naturalmente viriam.

Preocupou-se o Esquema Oeste, nesses 21 anos, em apri
morar seu trabalho, tendo a qualidade como fator primordial
não só das coisas que dizia, como também na conduta mantida
à altura de sua determinação. Fugiu dos padrões interioranos
e amadorísticos do jornalismo, praticando um profissionalismo
com fins comunitários "sem depender de ninguém". Hoje,
21 anos passados, está aí a imagem de um jornal competente
e sério.

Neste momento, gostaria, Sr. Presidente, de relatar toda
a história desse grande jornal, para que a Casa soubesse da
coragem e da luta daqueles que acreditaram que o "Esquema"
era viável. Sendo isso impossível, aproveito para solicitar a
V. Ex' a transcrição nos Anais da Câmara dos Deputados
da crônica do fundador e atual diretor do jornal, Sr. Leonel
Júlio Farah, sob título "Algumas segundas-feiras", em que
descreve a sua saga à frente daquele semanário. Desta tribuna
parabenizo-o pelo belo e excelente trabalho que prestou ao
Centro-Oeste do Paraná e em especial a Guarapuava.

Parabéns ao Esquema Oeste.

CRÔNICA A QUE SE REFERE O ORADOR:

ALGUMAS SEGUNDAS-FEIRAS
- Jornal, em Guarapuava? Abre domingo e fecha segun

da-feira.
- Não dura mais que uma eleição.
- Até hoje, de jornalistas, só levei cano. Aparecem por

aqui, me levam na conversa, embolsam o meu dinheiro e
dão no pé.

- Olhe, você lance o seu jornal. Se for coisa séria, a gente
prestigia. Caso contrário, nem volte mais aqui.

Para o jovem jl'rnalista que chegava a Guarapuava com
a intenção de lançar um jornal, não se pode dizer que a recep
ção tenha sido muito ,~mistosa. Era um "não" atrás do outro,
e dito de forma a não deixar dúvidas: a praça estava estragada
e parecia não ter remédio. A atitude mais prudente talvez
fosse fazer o caminho de volta e esquecer tudo.

Havia, porém, um "sim" por trás dos "não":
- Se for coisa séria...
Era coisa séria e havia fé no taco. E foi assim que surgiu

o primeiro número de Esquema, em 17 de maio de 1970,
para enfrentar o seu primeiro, maior e mais constante desafio:
o desafio de provar que é possível não só praticar o bom
jornalismo no interior, como também sobreviver a todas as
tormentas e, apesar delas, crescer.

Esquema abriu num domingo e, contra todos os prognós
ticos, já atravessou 1.092 sp-gundas-feiras sem fechar. São 52
segundas-feiras por ano, em 21 anos. Longa vida, se compa
rada ao tempo médio de existência dos jornais brasileiros,
especialmente os do interior. Num país onde o apoio que
se dá à imprensa é tão precário quanto elevados são os custos
editoriais, meter-se a fazer jornal sempre foi visto como em
preendimento de alto risco. E quem não mede bem o, passos,
logo acaba por sucumbir. Só em Guarapuava, nesses 21 anos,
já se perdeu a conta de quantos jornais morreram tão depressa
quanto haviam nascido. •

E no entanto, Esquema vai mostrando ter sete fôlegos.
Sete vezes três. Por quê? A resposta é simples: Esquema
nasceu acreditando que o conceito de um jornal não se mede
pelo seu tamanho, mas pelas coisas que diz a pela correção
da sua conduta. Nosso projeto, em 1970, não era fazer um
jornal grande, mas um jornal pequeno que pudesse ganhar
conceito e crescer. Ser grande é questão de capital e oportu
nidade. Ser pequeno não é pecado, quando se trabalha com
amor e consciência. Queríamos oferecer a Guarapuava um
jornal que, embora pequeno, fugisse aos padrões amadorís
ticos da imprensa interiorana para, em lugar disso, praticar
o jornalismo em bases profissionais. Teria que ser um jornal
diferente, bonito e bem feito, elaborado conforme as melhores
técnicas de redação e paginação - e trazendo um conteúdo
informativo voltado para o interesse público, sem qualquer
outro comprometimento.

Era uma proposta ousada, mas acertamos na mosca. Para
a época, o surgimento de Esquema foi considerado um aconte
cimento marcante. Seu suces.so, imediato, extrapolou as fron
teiras de Guarapuava e Esquema foi saudado, em círculos
respeitáveis da imprensa estadual como um jornal inovador.
Foi o primeiro, no estado, a adotar um nome não convencional
- o nome Esquema, que não precisa de sobrenome porque
é único. Ousou e inovou também nas técnicas de diagramação
e apresentação visual, das quais faz parte o papel branco
que ainda hoje conserva. E foi o primeiro a lançar um "Suple
mento de Leis e Editais", com o objetivo de dar melhor organi
zação gráfica ao jornal, favorecendo a leitura e a catalogação
da publicidade legal, ao mesmo tempo em que liberava as
páginas do caderno principal para as matérias de maior inte
resse.

Mais importante que tudo isso é que Esquema estruturou-se,
desde os setts primeiros dias, para ser um jornal comunitário
- para, que, dependendo de todos, não dependesse de nin
guém. E na comunidade que Esquema sempre buscou a moti
vação da sua existência, e é nela que encontra a contrapartida
da sua sustentação e do seu crescimento como empresa jorna
lística. Esquema é um jornal, da comunidade, porque dela
não tem o que esconder e com ela mantém um relacionamento
aberto e leal. Não é jornal de fazer negócios com a notícia.
Não é jornal de viver de favores ou de artimanhas. Não é
jornal de fugir da luta-e quanto entra nela, não é de defender
idéias que não tenham fundamento, nem de firmar posições
qu~ não po~sam ser sustentadas com dignidade.

E por isso que, nos instantes decisivos, a comunidade nunca
nos tem faltado. E é por isso que Esquema resiste a tudo.
Pois existe, também - e como existe! - o lado ruim da
história. Ex!istem os que trabalham contra, existem os inte
resses contrariados, existem os que não aceitam que um jornal
seja livre - e que já fizeram de tudo para tendar calar a
voz deste jornal. Ainda há poucos dias, Guarapuava assistiu
a mais uma dessas tramas. Em represália a uma denúncia
comprovada, tentaram tirar de Esquema o direito de ser o
órgão oficial do município. Não foi a primeira vez, nem será
a última, em q'ue.nos vimos na condição de vítimas do ódio,
da discriminação, da perseguição política. Já em fevereiro
de 1973, o primeiro ato do prefeito que acabara de assumir
o seu mandato foi enviar um ofício ao Esquema, cancelando
o contrato que o jornal mantinha - e cumpria - com o
município, para a publicação dos atos oficiais. Decerto imagi
naram que, assim, Esquema estaria acabado. Respondemos,
um ano depois, com a montagem da primeira gráfica em off-set
de Guarapuava, dotoda dos mais modernos equipamentos,
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todos novos e importados, que adquirimos com dinheiro em
prestado de banco, para que se pagassem trabalhando.

Somente 16 anos depois, em maio de 1989, Esquema recupe
rou a condição de órgão oficial, e o fez de maneira legal
e legítima, vencendo uma licitação pública para a qual foram
convidadas todas as empresas jornalísticas do município. Nes
se intervalo, entre 1973 e 1989, os "donos" d0 poder apadri
nharam o surgimento de jornais de ocasião, com fins exclusiva
mente políticos, que eram mantidos com recursos públicos
e que visitavam os clientes de publicidade de Esquema para
oferecer-lhes publicidade gratuita, como intuito de solapar
a nossa sustentação econômica. Sob a égide do poder, esque
mas de boicote eram permanentemente acionados contra o
jornal e contra a gráfica - que tiveram , por isso, o seu
crescimento retardado, mas que ainda assim não pararam de
crescer e de consolidar-se como empresa, porque a sua base
comunitária era mais forte que todas as pressões.

A verdade verdadeira é qué, em 21 anos de existência livre
e independente de Esquema, nada menos que 16 correspon
dem a uma história de discriminações, pontilhadas de ameaças
veladas ou acintosas, processos de intimidação e até a prática
de terrorismo político cotra o jornal e seus redatores.

Guarapuava nunca nos viu reclamar. Faz parte da nossa
formação jornalística conhecer os ossos do ofício e admiti-los
como inevitáveis. O leitor compra o jornal atrás de notícias,
e não seria justo estar a chateá-lo com problemas particulares
que, por mais que possam às vezes nos afligir, não são maiores
que os problemas da comunidade em geral, à qual temos
a função de servir. Lutar, como lutamos, para impedir que
a Catedral fosse derrubada, lutar pela construção do novo
Centro de Saúde, lutar pelas reformas do Calçadão, lutar
contra a humilhação das famílias de favelados, lutar por idéias,
lutar pela renovação política, levantar e abraçar todas essas
e muitas outras causas que se tornaram vitoriosas faz, para
Esquema, muito mais sentido.

Existe, além disso, um provérbio árabe que diz: "Os cães
ladram e a caravana passa". Se queremos chegar a algum
lugar, não podemos ficar parando a todo instante no meio
do caminho para discutir com aqueles que vivem de nos prepa
rar armadilhas ou de nos dirigir insultos. Melhor é seguir
em frente, para não atrasar a viagem.

o SR. JORGE TADEU MUDALEN (PMDB - SP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr:Presidente, Sr's e Srs. Depu
tados, acuso o recebimento de expediente que me foi endere
çado pelos Vereadores João Martini Neto, Rubeneuton Oli
veira Lima e Milton Quintinho, solicitapdo empenho no sen
tido de pleitear junto ao egrégio Tribunal Superior do Traba
lho a inclusão da Junta de Conciliação e Julgamento de Indaia
tuba, abrangendo a região de Monte Mor, Elias Fausto, Itupe
va, entre outras, a critério do TST, no Projeto de Criação
de Juntas de Conciliação e Julgamento, que deverá tramitar
no Congresso Nacional muito em breve.

Os citados vereadores destacam que I~daiatuba experimen
ta grande expansão industrial, com elevado incremento do
número de empregos, tanto na área urbana como rural, e,
conseqüentemente, com expressivo aumento dos feitos traba
lhistas. Salientam, ainda, ser grande a dificuldade encontrada
pelos moradores da região (mais ou menso 60.000 eleitores
em Indaiatuba e aproximadamente 140.000 habitantes) em
virtude de questões trabalhistas serem julgadas em JCJ de
Municípios distantes, como Itu, Capivari, Piracicaba e Salto,

o que leva muitos trabalhadores a desistirem de reinvidicar
seus direitos.

O citado expediente se faz acompanhar de Projeto de Lei
n9 ~6/91 sugerido pelo Prefeito de Indaiatuba, Sr. Clain Ferra
ri, é já aprovado pela câmara municipal daquela localidade,
em sessão de 22 de abril de 1991, autorizando a locação e
a cessão de imóvel urbano destinado a instalação e funciona
mento de uma JCJ ao Tribunal Regional do Trabalho da
15! Região, bem como autorizando a cessão do uso de imóveis
e equipamentos necessários ao seu funcionamento.

À vista do exposto, endosso a reivindicação da população
de Indaiatuba e adjacências, tendo em vista a preservação
dos seus direitos trabalhistas e para acabar com os transtornos
desses deslocamentos para longínguas comarcas sempre que
são obrigadas à propositura de ações reclamatórias. Como
o comparecimento do empregado reclamante às audiências
é obrigatório, sob pena de arquivamento da reclamação traba
lhista, não são raros os casos de desistência, em função não
só dos gastos com as viagens, como 'pela perda de tempo
com tais deslocamentos, que obrigam os reclamantes a faltar
ao trabalho.

Fica portanto, o meu apelo, no sentido de que o Egrégio
Tribunal Superior do Trabalho examine detidamente a justa
reinvidicação do povo de Indaiatuba.

Era o que tinha a dizer!

O SR. CARLOS LUPI (PDT - RJ. Pronuncia o seguinte
dis~urso.) - Sr. Presidente, Sr!s e Srs. Deputados, o povo
brasileiro vive hoje uma das piores crises do seu poder aquisi
tivo desde a instituição do salário mínimo. A política econô
mica recessiva e arrochante que o Governo Federal adota
para tentar segurar a inflação tem sempre um perdedor, o
assalariado.

Fico a imaginar, Sr. Presidente, como o trabalhador que
ganha o salário mínimo vigente, com o abono, num total
de 20 mil cruzeiros, pode conseguir atender as suas necessi
dades básicas. Manter moradia, alimentação, transporte, ves
timenta e ainda manter os filhos é obrigar esse trabalhador
a ir para a marginalidade para ter como sobreviver.

Como nós, políticos eleitos por esse mesmo povo, pode
mos ter moral para exigir dele qualquer re!ipeito às insituições
políticas, quando nós próprios não conseguimos ter acapaci
dade e a coragem de mudar esse salário de miséria ao qual
está submetida a maioria da nossa gente?

Como resolver a grave questão da criminalidade, se nós
próprios estamos jogando essa população num impasse? Não
tendo dinheiro para comprar o leite do seu filho, o cidadão
é obrigado a inventar formas para garantir a sobrevivência
da família que vão desde a camelotagem até pequenos desvios
de conduta.

Quem, neste País, pode condenar um trabalhador por
virar camelô para garantir seu sustento? Qual a classe social
que pode condenar esse comércio clandestino, se nós não
damos soluções como a criação de empregos com salários
dignos para que essas pessoas consigam sobreviver decente
mente?

Não digo isso visando a incentivar a propagação do comér
cio ambulante, mas, sim, para ressaltar que enquanto nós
políticos, intelectuais e governantes, não resolvermos a ques
tão desse salário de fome que se impõe ao brasileiro, jamais
conseguiremos resolver as questões institucionais que desesta
bilizam a sociedade brasileira.



Maio de 1991 DIÁRIO no CONGRPSSO Nt\CIONI\T (Sc~ão 1) Sexta-feira 24 7385

Como cobrar do assalariado obediência às leis, se a elite
que as faz é a primeira a desobedecê-las, quando não cumpre
a Constituição Federal, no art. 79 , item IV que estabelece
que o salário mínimo é um direito social dos trabalhadores
urbanos e rurais, devendo ser fixado em lei, nacionalmente
unificado, capaz de atender as suas necessidades básicas e
às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde,
lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com
reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo,
sendo vedada sua vinculação para qualquer fim.

Ora, se para o rico a lei não vale, como a elite quer
obrigar o pobre a cumprir a sua própria condenação? Essa
é a questão que temos que levar à sociedade brasileira. A
política econômica que o Governo Federal tem que executar
é aquela em que a maioria do povo que forma a Nação brasi
leira passe a ter garantida a sua sobrevivência. Enquanto não
resolvermos essa questão, de nada adiantam soluções palia
tivas, pois a grave crise social reside principalmente na relação
do salário do trabalhador com o crescimento da Nação brasi
leira. É esse questionamento que quero deixar às Sr's Depu
tadas, aos Srs. Deputados e ao Poder Executivo.

Os empresários, os detentores do poder, os políticos, não
precisam de ninguém para lhes defender. Todos esses defen
dem seus interesses por si próprio. Agora, o trabalhador,
marginalizado, sufocado com a angústia de ter que sobreviver
a qualquer custo, precisa de uma voz que esteja não só solidá
~a na luta, mas também inconformada com a sua situação.

O SR. DÉRCIO KNOP (PDT - SC. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr'S e Srs. Deputados, enquanto
os aposentados e pensionistas idosos aguardam, ansiosamente,
a regulamentação do dispositivo constitucional que prevê imu
nidade tributária para os rendimentos decorrentes de aposen
tadoria e pensão pagos a pessoas com mais de 65 anos, tramita,
lentamente, nesta Casa, o Projeto de Lei n9 4.241-B/89, cujo
origem é o Projeto de Lei do Senado n9 78/88, de autoria
do ilustre Senador Marco Maciel.

O Projeto de Lei n9 4.241-B, de 1989; já recebeu pareceres
favoráveis das comissões permanentes a cujo exame foi subme
tido e, no momento, está aguardando inclusão em Ordem

.do Dia.
Ao referido projeto de lei encontram-se apensadas mais

de vinte outras propostas, apresentadas por insígnes parlamen
tares da Casa, numa demonstração' inequívoca da importância
que o assunto requer. No entanto, paradoxalmente, a matéria
não tramita com a regularidade desejada. Enquanto isso, o
aposentado ou pensionista nada mais usufrui, a título de bene
fício fiscal, do que a medíocre isenção prevista na vigente
legislação do Imposto de Renda, que em março de 1991 repre
sentava Cr$ 60.894,00.(tenha o beneficiário 65, 75 ou mais
anos de idade).

O projeto de lei em tramitação prevê a progressividade
da imunidade tributária, em função do avanço da idade do
beneficiário. Asim, aos 65 anos, terá uma imunidade sobre
65% da sua aposentadoria ou pensão; aos 70 anos, terá imuni
dade sobre 80%; aos 80 anos alcançará a imunidade de 100%.

. Trata-se de fórmula inovadora e inteligente no trato da
matéria. Deveria, no entanto, ser mais ousada. Aos 65 anos
a imunidade já poderia ser de 70%, por exemplo, com uma
previsão de acréscimos de 5% ou 6% ao ano, de tal forma
que, entre os 70 e 72 anos de idade, o beneficiário já usufruísse
de 100% do benefício fiscal.

A progress~vidade do benefício, em função da idade do
.bemfficiário, responde â mais alta conveniência social. Primei-

ramente por representar um reconhecimento da sociedade
ao digno membro que lhe dedicou a vida produzindo bens
ou serviços. Em segundo lugar, porque, com o avanço da
idade, o aposentado ou pensionista precisa avolumar alguma
poupança financeira, para fazer frente a despesas que tendem
a se avolumar com idade. Não haverá o idoso de esperar
apenas da Previdência Social um pouco mais de conforto para
os seus últimos dias.

Sintomaticamente, outro ponto do projeto de lei que me
rece destaque é o reconhecimento de que o beneficiário que
aufere módicos rendimentos de capital, formado com sobras
recolhidas exclusivamente de seu trabalho pessoal, não deixa
de preencher os requisitos constitucionais para o merecimento
da imunidade tributária. A ressalva contida no projeto de
lei evitará inúmeros problemas operacionais que, na sua inexis
tência, fatalmente adviriam.

Certamente, a maioria dos potenciais beneficiários da
imunidade tributária prevista no art. 153, § 29, incisos 11 da
Constituição Federal haverá de receber, pelo menos, parcos
rendimentos de capital; capital amealhado, às vezes, ao longo
de anos por respeito à prudência e à previdência que a todos
convêm. Não haveria coerência em excluí-los do benefício.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, todavia, não é por rego
zijo à excelência do projeto de lei referido no preâmbulo
que ocupamos a tribuna. Aqui estamos para mais uma vez
alertar aos nobres pares de que já vamos muito além da hora
indicada para a entrega, ao aposentado e pensionista idoso,
do benefício que o poder constitucional lhes reservou.

Muito obrigado.
O SR. JURANDYR PAIXÃO (PMDB - SP. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados,
uma política da terceira idade vem sendo propugnada no País
há quase um decênio, resultando em especial atenção aos
idosos pela Constituição em vigor, promovendo-se, nos vários
Estados da Federação, entendimentos, abertura de institui
ções e privilégios especiais da sociedade e do Governo.

Desde 1987 atua, no Estado de São Paulo, sob a condução
do economista Paschoal Misorelli, um grupo, cada vez maior,
de idealistas, procurando equacionar e solucionar, no Estado,
os problemas dos idosos, a partir de uma discussão de Políticas
da Terceira Idade, com troca de informações com várias enti
dades assemelhadas nos diversos estados.

Foi possível, em quatro anos de trabalho, colocar o Esta
do de São Paulo na vanguarda de ações e projetos com o
objetivo de completa reintegração do idoso à sociedade, pro
porcionando-lhes melhores condições de vida.

Atualmente, depois que assumiu o Governo o SI. Luiz
Antônio Fleury Filho, aumentam as esperanças dessas institui
ções humanitárias, que aguardam. uma afirmação das pro
postas de trabalho do Conselho Estadual do Idoso, garantida
sua continuidade no sentido de obter efetiva participação nas
tarefas que lhe incumbem, diante do processo de envelhe
cimento por que vem passando a população brasileira, com
o vigoroso crescimento da possibilidade de vida média, que
já ultrapassa os sessenta anos, mesmo tendo-se em conta que
o assalariado, como decorrência das péssimas condições de
trabalho e remuneração, não alcança a média dos cinqüenta
anos.

Por isso mesmo o Estado de São Paulo, no atual governo,
deve emprestar continuidade ao Conselho Estadual do Idoso.

Ao encaminhar esse apelo ao Governador Fleury Filho,
queremos levar nossas palavras de encorajamento e veemente
apoio a Paschoal Misorelli e demais membros do colegiado
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que tanto vem fazendo pelo idoso no Estado de São Paulo,
angariado votos para que o seu idealismo se propague em
todo o País.

Era o que tínhamos a dizer. Sr. Presidente, Srs e Srs.
Deputados.

O SR. IVO MAINARDI (PMDB - RS. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, de 4
a 7 de abril, a Associação dos Magistrados do Trabalho da
4, Região, com sede em Porto Alegre, no Rio Grande do
Sul, promoveu um encontro visando a diagnosticar o "Papel
da Justiça do Trabalho na Atualidade".

Durante o evento foram abordados três temas que versa
ram sobre: A Efetivação dos Direitos Sociais na Revisão Cons
titucional e a Função Jurisprudencial; os Conflitos Individuais
e Coletivos do Trabalho, Soluções Jurisdicionais e Extrajuris
dicionais e A Sociedade e o Poder Judiciário: Controle e
Fiscalização.

Pela importância dos debates e conclusões dos debates
promovidos pelos magistrados, solicitamos a transcrição, nos
Anais desta Casa, das conclusões daquele encontro.

Muito obrigado!
CONCLUSÕES A QUE SE REFERE O ORADOR:

CONCLUSÕES DA COMISSÃO N9 01

Incluindo alterações e destaques votados na Plenária.

"A efetivação dos direitos sociais (regulamentação, am
pliação dos Direitos Sociais na revisão constitucional e
a função jurisprudencial)."
A comissão I entende primordial a defesa da Constituição

Fe~e!al, promulgada em 1988, e a manutenção dos direitos
SOCiaIS nela consagrados, fruto de um processo democrático
em qu;e ~otlve si~nificativa participação popular. Nessa ótica,
~ cO~Issao repudIa a proposta de antecipação da revisão cons
tItUCIOnal. de vez que os direitos inscritos na Carta sequer
foram efetivados em sua totalidade.

Ao invés de pensar em revisão, é necessário garantir
o exercício dos direitos sociais através de sua regulamentação
e da atuação do Poder Judiciário.

A proposta de antecipação da revisão constitucional que
ve~ ~endo ~e~tilada ~O! iniciativa do Executivo pretende su
pnmIr os dIreItos SOCIaIS contemplados na Constituição. Na
,:erd~de, tal iniciativa integra um projeto maior que tem a
finalIdade de restringir a participação do estado nas relações
de trabalho.

A comissão entende que num País como o Brasil com
imensas desigualdades sociais, é inadequado falar-se na flexibi
lização do Direito de Trabalho. O Estado deve estar presente
~as relações de trabal~o,.considerandoo princípio tutelar que
Informa tal ramo do dIreIto, postulado este que não foi aban
donado mesmo em países onde já se atingiu um significativo
bem-estar social da população e onde as desigualdades sociais
não são tão profundas.

Sendo assim, impende que se tornem efetivos os direitos
sociais inscritos na Constituição através de sua regulamentação
e da atuação do Poder Judiciário que, como um dos poderes
do estado também é responsável pela efetividade das normas
constitucionais.

. Nesse senti~o, causa perplexidade o {ato de, passados
dOIS anos e m~1O da promulgação da Carta, os direitos ali
inscritos ai~da !1ão terem sido ?bjeto de regulamentação pelo
Poder LegislatIvo. Cabe refenr, quanto a essa questão, que

o uso indiscriminado de medidas provisórias pelo Executivo
vem sobrecarregando o Poder Legislativo, fato, que embora
não justifique a ausência de regulamentação dos di;eitos so
ciais, dificulta a atuação do Congresso nesse sentido.
. Cu.mpre sa~ientar, ainda, com relação às medidas provisó

nas, a Impropnedade de sua utilização da forma como vem
sendo utilizada pelo Executivo. As relações de trabalho não
pod~m. ser reguladas através de medidas provisórias, porque
o DIreIto do Trabalho não é um direito emergencial.

No que tange à regulamentação dos direitos sociais, tem
se que o mais importante direito a ser regulamentado é aquele
inscrito no inciso I do artigo sétimo da Carta, seja porque
~ o primeiro direito ali enumerado, seja porque trata da garan
tIa do trabalho da qual depende, em última instância, a efetiva
ção de todos os demais direitos.

A comissão considera que o enfoque dado pela norma
~onstitucional,é no sentido de garantir o emprego, prevendo
Indenização compensatória apenas para os casos em que a
manutenção deste não seja possível.

O legislador, ao regulamentar a garantia constitucional
deve estar ate!1to a esta circunstância. Nessa trilha, propomos
que a despedIda somente possa ocorrer de forma motivada,"
ou .seja: por .motivo ~écnico, financeiro, econômico ou força
maIOr e por Justa causa. Haveria indenização compensatória
para os casos de despedida motivada.

A comissão entende haver necessidade de regulamen
tação do adicional de remuneração, de forma que fique claro
q~e o mesmo deve incidir sobre o salário efetivamente perce
bIdo pelo trabalhador, bem como que haja possibilidade de
percepç~o acumulada d.e adicionais, em caso de exposição
concomitante a agentes Insalubres, periculosos e penosos.

Além disso, sugere-se, cOIll relação ao tema, as seguintes
propostas:

1. A responsabilidade civil e criminal do empregador
omisso em face de dano continuado.

2. Deslocamento do poder legiferante do Executivo, ins
tru~entalizado 'pelo Ministério do Trabalho, consagrado por
~elO de portanas, para a esfera do Poder Legislativo autên
tiCO.

3. A legislação deve obrigar o pagamento do adicional
defin~n.do ~la próp';ia as respectivas atividades, deixando par~
a venficaçao penclal apenas quando devem ser investigadas
condições ambientais causadoras de insalubridade - exclusão
de parte do artigo 192, para que a norma indique de forma
conclusiva, as atividades insalubres pela própria natureza, in
dependentemente de limites de tolerância. Ao artigo 195
a?rescentar-se-ia que seria indispensável a realização de perí
CIa, quando a função estiver definida como insalubre.

4. Exigência de que a empresa somente possa iniciar suas
atividades após vistoria da DRT (Delegacia Regional do Tra
balho) e cumprimento das medidas por ela exigidas.

5. Exigência de que o empregador tome medidas efetivas
no sentido da eliminação dos agentes nocivos na fonte, cogi
tando-se do fornecimento de equipamentos de proteção ape
nas quando a eliminação da nocividade do agente na fonte
não seja possível.

6. A previsão na legislação - não através de portarias
expedidas pelo Ministério do Trabalho - de que só se consi
dere eliminada a insalubridade com a comprovação do fato
através de exames periódicos de" monitoração biológica (hoje
previsto no NR 7).

Com relação ao aviso prévio proporcional devido no
caso de despedida motivada, é necessário, que ~ legislador
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leve em conta o fato de que os efeitos da despedida são mais
perniciosos ao trabalhador do que para o empregador, ao

.regulamentar tal benefício.
Quanto ao aviso prévio devido pelo empregado, sugere-se

que permaneça na forma regulada pela CLT.
Por outro lado, como forma de garantir a efetiva proteção

dos créditos trabalhistas, propõe-se a criação de um fundo·
especial com aporte de empresários, empregadores em geral,
que se encarreguem da satisfação dos créditos trabalhistas
quando não exista a possibilidade de serem satisfeitos direta
mente pelo devedor, principalmente em caso de falência, con
curso de credores, etc, buscando, após, junto ao empregador,
a restituição do que foi pago.

É relevante, ainda, a regulamentação do direito de parti
cipação dos trabalhadores na gestão das empresas. Tal partici
pação pode ser individual, através de representante de traba
lhadores, de assembléias de produção e de serviços, ou cole
tiva, através da participação das organizações sindicais.

A comissão considera que os direitos consagrados na
Constituição são insuficientes para garantir o efetivo bem-estar
da população e, por isso, devem ser ampliados.

Propõe-se, nesse sentido, que seja estabelecido que os
contratos temporários devam ser efetivados pelo próprio to
mador de serviços, extinguindo-se o atravessamento de mão
d~-obra e, ainda, estendendo-se aos trabalhadores temporá
rios os direitos garantidos aos demais trabalhadores.

Conclui-se, ainda, que além da proteção em face da auto
mação, a Constituinte deve garantir proteção especial de em
prego aos trabalhadores em vias de aposentadoria, aciden
tados do trabalho e portadores de doença profissional.

De outra parte, sugere-se seja inscrito no texto constitu
cional que as alterações no processo produtivo decorrentes
do avanço tecnológico beneficiem-se os empregados, compe
lindo a empresa a proporcionar-lhes a necessária qualificação
profissional.

Com relação à proteção à infância, a comissão considera
que a implementação do princípio inserto no art. 227 da Cons
tituição depende de forma dramática do direito ao trabalho.
A ordem econômica deve assegurar a todos vida digna, condi
ção a ser alcançada pela observância do princípio do pleno
emprego.

Entende-se que devem ser estendidos aos trabalhadores
domésticos alguns direitos, como: proteção do salário na for
ma da lei, salário-família,' ação com prazo prescricional já
previsto para os demais trabalhadores, além de se estabelecer
o pagamento de indenização por tempo de serviço, já que
o FGTS não os alcança. .

A Constituição deve prever, ainda, que a garantia à irre
dutibilidade salarial é plena, seja no que tange ao valor nomi
nal, seja quanto ao valor real, para evitar-se as vicissitudes
decorrentes de interpretações que entendem que a irreduti
bilidade é apenas nominal.

Deve ser previsto, ainda, de forma expressa, que a irredu
tibilidade do salário estende-se inclusive aos créditos traba
lhistas devidos judicialmente, estabelecendo que os créditos
de correção monetária devem garantir a manutenção do poder
aquisitivo dos salários, para evitar-se a edição de normas seme-·
lhantes à Lei n9 8.177/91.

Paralelamente à necessidade de regulamentação, urge
que o Poder Judiciário Trabalhista passe a atuar, efetivamente,
no sentido de fazer valer os direitos constitucionais conquis
tados, eis que as normas definidoras dos direitos e garantias
fundamentais têm aplicação imediata, nos termos do que dis-

põe o art. quinto, parágrafo primeiro, da Constituição. Assim,
devem ser aplicados, tanto quanto possível, desde logo, utili
zando-se o julgador, se for necessário, dos procedimentos
a que está autorizado pelo art. quarto LICC, tais como a
analogia ou os princípios gerais do direito.

A jurisprudência também é fonte de direito de inúmeros
direitos trabalhistas se consolidaram através dela. Nesse senti
do, é necessário também que se faça a interpretação da Carta
como um todo, atividade esta que deve ser informada e confor
mada,pelos princípios que embassam a ordem constitucional.

E fundamental que os intérpretes procedam reeleitura
das leis ordinárias à luz dos fundamentos constitucionais, de
modo a adaptá-las a estes.

É necessário que o Poder Judiciário deixe de ser mero
expectador e passe a ser ator, fazendo a sua parte na constru
ção de uma sociedade justa.

Porto Alegre, 6 de abril de 1991. - Painelistas: Miguel
Pressburger - Paulo Paim. Moderador: Geraldo Lorenzon.
Coordenadora: Beatriz Renck. Vice-Coord.: Érico Geraldo
R. Palma.

VI ENCONTRO REGIONAL DE
MAGISTRADOS DO TRABALHO

DA4~REGlÃO

COMISSÃO 11
Soluções jurisdicionais e extrajurisdicionais para os con

flitos individuais e coletivos do trabalho.
Propostas aprovadas em plenário
I - Conclusão preliminar

, (aprovação unânime da Comissão)
E inoportuno, no contexto sócio-econômico e político

da realidade brasileira presente, propugnar, a nível universal,
pela institucionalização da solução extrajurisdicional, defini
tiva e irrevogável para a solução do trabalho. Tal não implica
qualquer restrição à sua prática no âmbito das categorias apa
relhadas para tanto, via convenção coletiva de trabalho.

11 - Sugestões a nível dos dissídios individuais:
1 - Instauração de uma fase prévia e obrigatória de

conciliação (sessões de conciliação), perante a representação
classista, exclusivamente, em composição paritária, conforme
dispuser a lei (os próprios vogais da Junta, ou seus suplentes,
ou juízes de fato eleitos no âmbito das respectivas categorias,
remuneradas ou não).

2 - O acordo eventualmente realizado nas sessões pré
vias de conciliação teria força de título para a execução apare
lhada do estado, perante o próprio juízo ao qual vinculada
a conciliação prévia.

3 - Não havendo acordo, os autos seriam encaminhados
à Junta de Conciliação e Julgamento, dando-se início à fase
de conhecimento (postulatória, instrutória e decisória), sem·
pre com a possibilidade de conciliação das partes.

4 - Previsão legal de indenização por perdas e danos,
independentemente da condenação total ou parcial.

OBS: - sugestões aprovadas, com pequenas adaptações
em relação à proposta inicial da 11 Comissão, pela sessão
plenária do VI Encontro.

m - Sugestões a nível dos dissídios coletivos: _
1-Inicialmente, uma constatação de que, salvo exceçoes

bem definidas há notória dificuldade para a efetivaçãO! das
convenções coletivas de trabalho co~o font:s f?~maisde din~i
to, enquanto ainda persiste a questao da vlablhdade d~ açao
de cumprimento via substituição processual ou se retlra da
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-Justiça do Trabalho a competência material para as açõ~s
de cobrança das contribuições assistenciais ou de manutençao
do sistema confederativo. (Unânime).

2 - Conclusão por maioria dos votos de que o poder
normativo deve ainda ser mantido, tendo em vista a ausência
de organização sindical que possibilite a negociação extraju
dicial e que, via decisões em dissídios coletivos, há possibi
lidade de se estender às categorias ainda destituídas de poder
de organização e de pressão, as conquistas das categorias mais
fortes.

3 - Quanto à abusividade da greve, a comissão teve
extrema dificuldade de se pronunciar com segurança sobre
o exercício do poder normativo. Concluiu que há necessidade
de ampla discussão nos vários segmentos da sociedade. A
participação na greve, contudo, não pode importar em justa
causa para a despedida, que sempre deverá ser examinada
no contexto do contrato individual de trabalho.

COMISSÃO N9 III

"A sociedade e o Poder Judiciário: COIitrole e fIscali
zação"
Painelistas: Marilinda Marques Fernandes - Reginaldo

Felker - Salete Maria Maccalos
Moderador: Ivanildo da Cunha Andrade
Coordenador: Paulo Orval P. Rodrigues
Vice-Coordenador: Mário Chaves
Relatoras: Magda Barros Biavaschi - Maria Helena

Sulzbach
O texto a seguir já engloba as alterações decorrentes

de destaques oferecidos na Plenária e que obtiveram aprova
ção. Os grifos correspondentes às modificações, após o pro
cesso final de discussão e votação, acolhidas pelos partici
pantes do Encontro:
I. Preliminar

Após muitos debates, visando inicialmente à conceitua
ção do que seja controle e fiscalização, a comissão n9 UI,
por consenso, e consideradas as colocações feitas por vários
participantes, propõe:

Que haja efetiva participação democrática de todos os
segmentos da sociedade na Administração da Justiça, com
permanentes canais de comunicação ligando o Judiciário e
a sociedade, e vice-versa, assumindo a sociedade civil sua
quota de responsabilidade, sem que isso importe, desde logo,
na formação de um órgão externo fiscalizador. Antes de se
falar em órgão externo controlador, deve-se propugnar pela
-efetiva democratização do Poder, quebrando o elo do forma
,lismo, com resgate de nosso compromisso com a sociedade
e, também, na busca da democratização das relações intrapo
der, aqui considerados todos os órgãos que o compõem.

Aprovado por unanimidade, tanto na Comissão como
na Plenária.
n. Propostas Concretas visando ã Democratização
1. Democratização do ensino jurídico

1.1. A Magistratura, a OAB e o MP têm de lançar,
de modo conjunto, um debate na sociedade civil sobre o ensino
do Direito nas Universidades (unanimidade);

1.2. A Magistratura deve começar a repensar conjunta
mente os currículos das Faculdades de Direito, de forma a
dar-se uma consciência mais abrangente aos operadores do

direito, abandonando a visão normativista, com ênfase à crítica
e com preocupação de uma formação multidisciplinar do ba
charel (unanimidade);

1.3. Na participação Sociedade x Judiciário, que se pro
pugna, deve-se buscar uma maior proximidade com a Univer
sidade e com os Cursos de Direito, com presença efetiva no
processo de democratização da justiça, e vice-versa (unani
midade);

2. Democratização do exercício da profIssão
2.1. O juiz deve lutar por sua cidadania e por ser, antes

e acima de tudo, uma pessoa completa e inteira na sua partici
pação enquanto cidadão (unanimidade);

2.2. Deve-se lutar por um pronto aparelhamento da jus
tiça, de forma a que possa responder às complexas questões
que nela transitam (unanimidade);

2.3. Todas as decisões judiciais devem ser fundamen
tadas, dando-se ênfase à necessária observância da norma
do art. 93, IX, da Carta Constitucional, sendo que a linguagem
deve ser clara para que o destinatário da decisão possa desco
dificar seus conteúdos (unanimidade);

2.4. Criação de comissões especializadas, para assessora
mento técnico em diversas áreas, com atuação permanente
junto às várias instâncias do judiciário (unanimidade).

3. Democratização do Judiciário
A indispensável oxigenação do judiciário, para que possa

resultar revigorado enquanto poder autônomo, passa pela par
ticipação popular na administração da justiça, com as seguintes
expressões:

3.1. Incentivo à conciliação entre as partes, sendo o juíz
o mediador (unanimidade);

3.2. Busca de relações equilibradas entre juízes, advo
gados e Ministério Público (unanimidade);

3.3. Criação de um Serviço Municipal (ou Regional)
de Justiça, com profissionais na sua composição, como·obje
tivo de esclarecimento à população acerca do Judiciário, na
busca da garantia de igualdade de acesso à Justiça, com perma
nentes informações aos cidadãos sobre seus direitos, inclusive
junto às escolas, desde o primeiro grau, levando igualmente
tais informações aos locais de trabalho: amplo esclarecimento
aos cidàdãos sobre o papel do Judiciário e seu funcionamento,;
(unanimidade na comissão III e maioria na Plenária).

3.4. Possibilidade da intervenção, na solução de deter
minados conflitos, de juízes sociais, leigos, cuja participação
é solicitada em litígios específicos (conflitos laborais, infrações
contra a saúde pública e delitos que justifiquem uma especial
ponderação dos valores sociais ofendidos), como forma de
uma maior participação popular na Administração da Justiça;
(maioria: Comissão e Plenária).

3.5. Criação de Conselhos Municipais Permanentes, ór
gãos de participação popular, compostos por pessoas e entida
des representativas da comunidade; (maioria: Comissão e Ple
nária).

3.6. Instalação de um fórum de debates, permanente,
com participação de todos os segmentos da sociedade, onde
serão discutidas e debatidas as questões de interesse da comu
nidade e dos jurisdicionados, cujas conclusões podem ser re
metidas aos Conselhos Municipais, que serão municiados na
atuação que lhes é afeta; (maioria).

3.7. Redimensionamento das relações do Judiciário
com a "mass-media". Criação de departamentos de relações
públicas no Judiciário que possibilitem uma melhor e maior
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aproximação com a imprensa, na busca de transparência; (una
nhnidade)

4. Democratização do Judiciário: relações internas

Para que se conquiste a propugnada democratização do
Poder Judiciário é indispensável, como pressuposto, a busca
da democracia interna. Nesta óptica, as seguintes proposições:

4.1. O critério para acesso aos Tribunais, quanto aos
juízes de carreira, é o eletivo, participando do colégio eleitoral
todos os juízes togados, ressalvada a promoção por antigüi
dade, de forma alternada, vedada nas duas hipóteses a possibi
lidade de recusa; (o destaque, apresentado na Plenária, foi
aprovado por maioria)

4.2. Eleição dos órgãos diretivos dos Tribunais pela co
munidade dos juízes togados, inclusive quanto aos integrantes
do Órgão Especial; (unanimidade)

4.3. As categorias representadas nos Tribunais escolhe
rão livremente seus representantes, através de eleições diretas,
pelos próprios integrantes das categorias representadas; (una
nimidade).

4.4. Eleição das Chefias Administrativas dos Tribunais
pelos servidores e magistrados, de forma direta; (unanimidade
na Comissão e maioria na Plenária).

4.5. Acesso ao Judiciário - facilidade de acesso é fun
damental para a democratização; (unanimidade).

4.6. Inexigibilidade de pagamento prévio de custas e
emolumentos para a prática de qualquer ato processual, sem
prejuízo da sucumbência; (unanimidade).

4.7. Estatização de todos os serviços judiciário~; (unani
midade).

4.8. A democratização interna do Judiciário passa pela
modernização de seu aparelhamento: Informática; (unanimi
dade).

4.9. No âmbito das relações intra Judiciário, é funda
mental a atuação do Ministério Público, cuja participação,
como representante da sociedade, ao nível dos interesses pú
blicos (interesse e direitos difusos, os individuais indisponíveis
e os coletivos), como na finalidade de fiscal da lei, poderá,
de forma incontestável, colaborar com a pronta e completa
administração da Justiça, mormente consideradas suas atuais
e ampliadas atribuições provindas do texto Constitucional de
1988. Nesta linha, as seguintes proposições:

A: O MP como colaborador do Judiciário, na pronta
entrega da prestação juridicional, mesmo aqueles casos em
que não tenha como obrigatória sua participação, e vice-versa;
(unanimidade)

B: Ampliação do papel do MP na sociedade, com legiti
mação para, na condição de'substituto processual, e em se
tratando de categorias não organizadas em sindicatos, ajuizar
demandas na defesa de interessees coletivos e difusos; (maio
ria).
5. A participação efetiva da Sociedade na Produção Judiciária

Para a sociedade participar efetivamente na produção
judiciária é importante que sejam simplificadas as práticas
forenses, na busca da transparência. Para tanto sugere-se:

5.1. Sentença com efeitos erga-omnes: as fórmulas pro
cessuais precisam adaptar-se às relações sócio-econômicas típi
cas de nosso tempo, trazendo em si soluções mais dinâ~icas

e reparadoras. Para isso, é preciso .qu~ ~~s lesõ~s maSSIvas,
por suas características, amplas e preJudICIaiS a mUltas ~essoas,
a decisão final do Judiciário deva abranger a todos os mteres
sados (erga omnes), independentemente de terem sido, ou
não, parte naquele processo; (unanimidade).

5.2. Indenização por perdas e danos: pode-se partir de
indícios, fatos notórios (de conhecimento público); as perdas
emocionais, não apenas as mate.rialmente comprováveis, inte
gram a base de indenização. E preciso que existam indeni
zações efetivamente reparadoras (sentido mais amplo, para
que as pessoas possam ser ressarcidas pelos vários prejuízos
e lesões que sofrem); (unanimidade).

5.3. Propugna-se que, efetivamente, os juízes que presi
dem as Entidades de Classe sejam afastadas da atividade juris
dicional como única forma possível de integral dedicação à
luta da própria Associação, no interesse de toda a Magis
tratura; (unanimidade).

5.4. Que seja atribuição do juiz a aplicação de penali
dades (penas administrativas) que devem reverter em bene
fício do trabalhador; (unanimidade).

5.5. Encaminhamento pelo Juiz de Ofício ao Ministério
Público c/denúncia quando constatadas lesões massivas (ilíci
tos trabalhistas) visando à abertura de inquérito (unanimi
dade).

Como conclusão final, a afirmação de que se impõe a
instalação de um profundo e amplo debate, entre todos os
segmentos da Sociedade Civil, especialmente da Comunidade
Jurídica, sobre o efetivo papel do Poder Judiciário e, sobre
tudo, acerca de seu perfil e daquele da Sociedade que se
busca.

Porto Alegre, 7 de abril·de 1991.

O SR. KOYU IHA (PSDB - SP. Pronuncia o seguinte
.discurso.) - Sr. Presidente, Sr~S e Srs. Deputados, no cenário
de um Brasil em crise e reformulação institucional, em junho
de 1988, surgia o Partido do Social Democracia Brasileira.
No seu núcleo estavam um significativo grupo parlamentar,
lideranças de movimentos sociais e grande número de intelec
tuais e especialistas.

O PSDB propôs-se a enfrentar algumas questões e tarefas
fundamentais: defender o parlamentarismo como sistema de
governo mais equilibrado e participativo; aprofundar a pro
posta da social-democracia nas condições brasileiras, ter um
conjunto articulado de políticos para a crise do País; formar
um partido com práticas modernas e vida interna democra
tizada.

Sem completar três anos de vida, o partido enfrentou
três processos eleitorais: o pleito municipal de 1988, p~ucos
meses após sua fundação; a eleição presidencial de 1989, na
qual o seu candidato Senador Mário Covas foi o quarto coloca
do; e as eleições gerais para o Congresso e Estados em 1990,
nas quais repete a performance em termos de Legislativo,
sendo o quarto partido em representação parlamentar, hoje,
se computados senadores, deputados federais e deputados
estaduais. .

O pleito presidencial de 1989 realizou-se quase trinta anos
depois da última eleição direta para presidente. Por isto, mobi
lizou intensamente a população. A sociedade brasileira ao
longo dessas três décadas sofrera mutações grandes. O desen
volvimento de áraes de ponta produzira um oásis moderno
num enorme deserto agravado de marginalização. O sistema
de comunicaçõl:<s,.especialmente o setor de televisão, formou
uma nova superestrutura, agindo sobre camadas desorgani
zadas e desinformadas.

Nesse contexto, a eleição tornou-se uma guerra de marke
ting onde os candidatos e princípios valeram pouco por
si mesmos e muito pela fantasia que foram capazes de produ
zir. E dessa eleição resultou o atual governo presidencialista
do Sr. Fernando Collor de Mello.
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Já na campanha eleitoral ficara clara a oscilação fácil

entre pólos bem diferentes, do candidato e sua equipe, ao
sabor de imediatismo eleitoral: no primeiro turno a disputa
orientou-se para os "descamisados". os despossuídos, com
ataques às elites tradicionais e proposições que transitavam
do populismo às proximidades da democracia social; no segun
do turno, enfrentando um candidato postado à esquerda do
arco ideológico, a campanha do vencedor buscou todas as
alianças conservadoras, com um discurso anticomunista, pin
celadas de liberalismo e a utilização de práticas violentas e
agressões indignas.

O governo instalado com sucesso nas eleições assimilou
esta incoerência básica: um comando político retrógrado, au
toritário, comprometido com setores das elites; uma equipe
mais jovem de tecnocratas, fazendo experimentos acadêmicos
sobre a realidade, com formação bem diversa ao núcleo central
do po.der.

E neste segmento tecnoburocrático que aparecem algu
mas dimensões curiosas. Alguns deles tinham cultura até mar
xista no seu passado e projetos que poderiam ser vendidos
à opinião pública como social-democratas. Todavia, faltava
lhes um eixo básico: a prática democrática. Crescidos na aca
demia ou na vida técnica, sob um regime autoritário, não
traziam a experiência de administrar numa sociedade plural,
conflitada e em mutação. Não eram os portadores de um
compromisso intrínseco com a democracia, nem estavam pre
parados para o jogo normal nas relações entre poderes sob
uma nova ordem constitucional.

É assim que o cerne político do atual Governo e seu
braço tecnoburocrático tinham diferenças profundas em rela
ção a políticas sociais, mas absoluta identidade na forma cen
tralizadora e autoritária de conduzir as políticas públicas.

Ao longo da campanha eleitoral e no primeiro ano de
governo, a opinião pública foi trabalhada para ter dúvidas
cruciais. Não seria o Dr. Collor um social-democrata? O Go
verno não estaria propondo políticas social-democratas?

Operavam as oposições progressistas com um desafio de
parte. Trata-se, agora, de ser oposição a um governo oriundo
das urnas, e, para os democratas, é questão principal preservar
o processo representativo, a legitimidade do pronunciamento
dos eleitores, os mandatos resultantes e seus prazos. Eram
propostas ou implementadas políticas setoriais com vínculo
a bandeiras da Oposição.

Daí os dilemas vivenciados neste Congresso e no movi
mento social: diferenciar um projeto pontual ou uma provi
dência administrativa no seu contéudo específico - muitas
vezes anteriormente defendido pela Oposição - da linha mes
tra que orientava o Governo como um todo ou a política
geral deste, cabalmente em dissonância com os ideais demo
cráticos, sociais ou modernizantes.

As reações no arco oposicionista foram diversificadas.
Alguns encontraram-se com as questões pontuais e propo

sições do tipo modernizante, caindo incondicionalmente no
adesismo a um governo cujo núcleo ,central e o eixo básico
de suas políticas representam o contrário de tudo isso.

Outros repetiram o que sabiam fazer pela longa resistên
cia ao regime militar: contestação. São como ex-combatentes
que não conseguem agir um novo cenário de relações sociais,
distante dos campos de batalha. Estes esqueceram ou deser
daram a nova ordem constitucional, caem em contradições
diante do que já defenderam, insurgem-se contra o próprio
calendário democrático e podem ser atraídos ao golpismo de
ocasião ou isolados na sociedade.

Buscaram outros a difícil engenharia de separar a ordem
constitucional e democrática das políticas de um governo,
discernir entre um projeto com seu contéudo específico e
o eixo dominante de poder, restaurar as relações entre Estado
e sociedade, Executivo e Legislativo. Aqui tem procurado
se postar o PSDB, pagando um elevado preço de incompreen
são imediata, mas com vistas postas em objetivos estratégicos
especialmente no campo democrático.

Em primeiro lugar era preciso defender, proteger e ins
taurar a nova ordem constitucional. Contra ela interesses po
derosos atingidos, a afobação atrabileária do governo e de
seus tecnocratas, a incompreensão de partes da esquerda e
o despreparo de uma sociedade sedenta por milagres e pouco
afeita a fazer seus próprios caminhos.

Em segundo lugar, fazia-se necessário operar no Legis
lativo sem a visão do confronto por ele próprio, do tudo
ou nada em cada proposição, mas transformando este Poder,
na nova ordem, em parceiro das políticas públicas. Cada pro
jeto de lei, medida provisória ou avaliação de política especí
fica deveria ser analisado em face do interesse nacional e
do seu contéudo, sem o vesgo da precondição de autoria.
Ou seja, não ser contra ou a favor conforme a origem da
proposta - se do Governo ou da Oposição - mas em face
do que ela signifique e do seu contéudo.

Em terceiro lugar, tem-se o cenário de um governo consti
tuído pelo voto popular, num calendário presidencialista de
mandato por tempo certo. Concordando ou náo, deve-se com
ele conviver, salvo nos casos que constitucionalmente justifi
quem o seu impedimento. E, ao mesmo tempo, trabalhar
para desobstruir as relações Estado e Sociedade, para que
a democracia participativa preconizada no texto constitucional
torne-se efetiva.

As intermediações entre estado e sociedade no Brasil
ainda são frágeis. Partidos desarticulados. Imprensa tateando
como operar responsavelmente num clima de liberdade. Socie
dade civil atuante, limitada apenas a uma parcela organizada
da população. Grupos de pressão agindo muito em face de
interesse restritos. Pouca ação de cidadania plena. Legislativo
e Judiciário com novos poderes e competências, más estruturas
e comportamentos limitados por antigas rotinas.

Ao PSDB nunca faltou õ compromisso com um mínimo
de pactuação na sociedade que pudesse conduzir um projeto
nacional ou garantir a democracia, mesmo que apesar de go
verno e de políticas equivocadas.

Esta posição amplamente majoritária no partido não tem
conseguido ser transmitida no seu cerne à opinião pública.
Predominam nas informações difundidas as confusões de inter
pretação ou as atitudes individuais de dissidência.

Estamos num exercício pedagógico de práticas democra
tizantes, e os desvios facilmente acontecem. Na ânsia de salvar
o Brasil - e o salvacionismo infelizmente atinge até respei
táveis intelectuais no nosso País - confundem-se alguns, pen
sando que o caminho é salvar a política governamental ou
oferecer participaçao ao governo que aí está. Mas estes são
poucos entre nós. '

Cobram outros posturas desestabilizadoras, sem se darem
conta de que arriscam naufragar a infante democracia.

No seu cerne, o Partido da Social Democracia Brasileira
continua perseguindo os objetivos de construção democrática,
de reformas profundas, de implantação do parlamentarismo
pela via legítima da manifestação popular, de relações equipo
tentes entre o Executivo e Legislativo, de controle do Estado
pela Sociedade.
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Dito isto é que podemos faze uma avaliação séria das
quest5íes que se colocam diante da opinião pública.

E o Sr. Fernando Collor de Mello um social-democrata?
Não. O perfil do Senhor Presidente da República, como

indivíduo, oscila entre uma convicção liberal no campo sócio
econômico e uma ação populista-autoritária em vários com
portamentos governamentais. Tem ego imperial e emoção
de massa. O moderno, do ponto de vista do neoliberalismo,
freqüenta seu pensamento, nem sempre sua atitude. Mas não
existe nele, em todas estas oscilações de pensamento e ação,
o que se poderia caracterizar como social-democrata.

São as políticas do atual Governo de inspiração social-de
mocrata?

Na complexidade do que é um governo, tivemos pontual
mente algumas propostas ou providências que sinalizaram nes
sa direção ou assemelharam-se a proposições da social-de
mocracia. Não foram muitas. E ainda estavam atreladas a
um conjunto incoerente com elas ou desviaram-se na imple
mentação prática. Daí o desafio à competência, como discernir
entre um determinado projeto e a prática geral contraditória;
como demonstrar que uma proposta é saudável e apontar
os equívocos na sua realização.

A reforma do Estado; a inserção soberana do País na
.economia mundial, desatrelar a iniciativa privada de protecio
nismos e várias outras formulações que freqüentam uma pro
posta social-democrata estiveram presentes no discurso gover
namental. Todavia, com distorções, contradições e atropela
mentos que comprometem o seu contéudo na forma como
vem sendo intentada a sua aplicação pelo Governo.

Referidas estas duas qúestões que suscitam dúvidas na
opinião pública, deve-se registrar q1!e a política do Presidente
Collor dá sinais de modificações. E possível que nesta nova
fase, a partir da substituição da equipe econômica, volta-se
um pouco mais à ortodoxia do modelo FMI, a compromissos
mais explícitos com interesse dominantes, internos ou exter
nos. Ainda que com ressalvas, está bem mais próximo da
postura liberal no campo sócio-econômico.

Estaria a efígie mostrando-se mais transparante ao grande
público e com isto os equívocos sobre sua posição ficariam
explicitados? Talvez ainda não. Deixará de continuar sedu
zindo alguns intelectuais pelo canto da modernidade? Já se
vê que ainda não.

Do lado do PSDB, o partido reafirmou sua postura oposi
cionista em recente reunião de lideranças e parlamentares
em Fortaleza. Convocou o Congresso Nacional para setembro
na busca de um fato político que demarque mais profunda
mente sua posição. Contornou alguns ímpetos adesistas no
início deste ano. Todavia, o partido está novamente a braços
com problemas que podem reforçar a sua suposta dubiedade,
com, novamente, posições individuais, em número bem redu
zido, de pessoas que aceitaram cargos na equipe governa
mental!

Estes pequenos gestos isolados criam uma enorme reper
cussão pública. O mesmo não alcança a postura lúcida e serena
do conjunto do partido. Sequer conseguem tal repercussão
os repetidos documentos oficiais da direção nacional.

Padece o PSDB da absoluta falta de um certo jogo para
a platéia, ou seja, um tanto mais de emoção em comunicar
ao público a verdade de suas posições.

Sofre, é de se repetir, com a própria dificuldade de ser
compreendida pela opinião pública a posição oposicionista
numa democracia em que se preservam a vontade das urnas, .

o mandato dos eleitos e a governabilidade do País, mesmo
dissentindo das· políticas adotadas. A cultura golpista ainda
é arraigada na sociedade. Tem dificuldades o PSDB de trans
mitir a todo o povo o que é trabalho do Legislativo num
processo democrático.

Mas não se pode desconhecer que as imagens de "muris
mo", de indefinição e outras amparam-se também em posições
individuais de alguns membros do partido. Ou que em alguns
momentos a composição de divergências internas, inclusive
na sua direção, resultou em pronunciamentos sem a necessária
afirmação, prejudicados por algum traço de ambigüidade.

A consolidação do projeto social-democrata do PSDB
passa pela construção de uma democracia interna viva e forte.
Não pode o partido cair nas práticas de outros, mais antigos,
cujas direções manobraram para evitar o pronunciamento de
sua militância ou até para expor discussões internas e depois
garantir a decisão majoritária.

O PSDB deve operar com desenvoltura no campo oposi
cionista, sem comprometer sua postura de compromisso com
o processo democrático, uma mínima pactuação na sociedade,
relações construtivas entre Executivo e Legislativo, respeito
ao calendário eleitoral. ~,

O PSDB é oposição. A opinião pública brasileira apren
derá a discernir comportamentos diferenciados de partidos
no arco oposicionista. Não se cobre do PSDB ir às ruas pedir
golpe de Estado: nosso compromisso com a democracia é
maior do que nossa firme oposição ao governo e suas políticas.
Não deixaremos de nos debruçar sobre cada proposta do Exe-

. cutivo para julgá-la por seus méritos ou deméritos, tentando
corrigir distorções, avançar 110 seu contéudo; esta é a nossa
compreensão do papel parlamentar. Nem nos recusaremos
aos processos de mediação política e diálogo, essenciais à
democracia.

Olhamos o Brasil do futuro. Embora tantos de nós te
nham sofrido sob as injustiças do autoritarismo, queremos
superar os condicionamentos de uma fase de resistência e
de sofrimento. Não nos regem preconceitos, nefu· estamr-s
submetidos aos traumas dos tempos de guerra. Queremos
ir apiante, abrir horizontes, sonhar e construir com o povo

. brasileiro.
Falta a este jovem PSDB comunicar-se melhor com a

opinião públíca; consolídar bases sindicais, porque nenhum
partido social-democrata prospera sem as mesmas; afirmar
posturas; encontrar pedagogias adequadas para a sua mensa-
gem modernizante. .

O governo Collor é o presente ainda desorganizado do
nosso País. O PSDB é o futuro coerente. Na substância somos
diferentes, e o povo o compreenderá. Na ação resguardamos
a governabilidade, o projeto democrático e estamos dispostos
a cooperar para resolver proble~as, mas, sempre, operando
no campo oposicionista.

o SR. WILSON CAMPOS (PMDB - PE. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Deputados,
o sistema do mérito, no serviço públíco, tem como contra
partida a estabilidade do funcionalismo: se o servidor se sub
meteu a um concurso público de provas e títulos - barreira
ao nepotismo - recebe do Estado o reconhecimento, depois
de um certo tempo, de que s6 poderá ser afastado do posto
por inquérito administrativo, demitido se comprovada definiti
vamente, ou seja, em sentença transitada em julgado, a sua
culpa, principalmente de prevaricação.
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Por isso os juristas do melhor quilate consideram a preten
são do Governo de enviar proposta de emenda constitucional
ao Congresso, eliminando aquele instituto, inaceitável.

O tributarista e jurista Ives Gandra Martins defende o
concurso público e a valorização do art. 38 da Constituição,
que limita os gastos com os servidores públicos ao teto máximo
de 65% acrescentando:

"Todos os funcionários precisam ter a garantia do em
prego para evitar que, no desempenho de suas funções,
terminem correndo o risco de serem vítimas de perse
guições."

A medida anunciada é uma porta aberta ao nepotismo
e ao clientelismo eleitoral.

Cada presidente, governador e prefeito eleito liquidaria
pelo menos 50% da máquina administrativa para nomear pa
rentes e correligionários, violando, profundamente, a conti
nuidade administrativa, que só se preserva, no regime republi
cano, pela permanência, em quadros estáveis, de burocracia.

O Presidente arrisca-se em atirar num coelho e matar
o outro e, sendo homem de poucos tiros e mápontaria, obterá,
com sua proposta, pura e simplesmente, uma rotunda derrota
no Plenário do Congresso.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente Sr~s e Srs.
Deputados.

o SR. VIRMONDES CRUVINEL (PMDB - DO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Depu
tados, uma das palavras inglesas de mais amplo espectro prosó
dico é o adjetivo soft, que tanto pode signficiar macio, suave,
brando, doce, como lapidado, polido, finalmente, maleável.

Parece4ue, neste último sentido, foi empregado pelo
Presidente Fernando Collor, na sua vilegiatura à El Cid, "o
campeador", falando à imprensa ibérica a respeito de uma
nova orientação à economia brasileira.

Estamos esperando por essa maleabilidade, principal
mente porque escol~ida uma equipe menos jovem e mais
ponderada, com larga experiência no Governo anterior, tanto
no plano interno como no cenário internacional.

Esperamos que todos, principalmente os novos Presiden
tes dos Bancos do Brasil e Central, se comportem com inde
pendência, dispostos a dialogar com o Congresso e não sejam,
apenas, "uma soft-cooper ou argila mole", nas mãos do Presi
dente.

Gostaríamos de ver uma luz no fim do túnel da nossa
economia desvairada, uma soft light, ou seja, uma luz suave,
acabando com o pesadelo interminável da inflação e a ameaça
aterradora da recessão.

Não cremos que o novo Ministro da Economia tenha
sido escolhido apenas pela sua cultura humanística ou pelas
melhores relações com os banqueiros internacíonais, visto tra
tar-se de um misto de banqueiro e diplomata, conhecido pela
sua softness de talentoso negociador.

Queremos mais de S. Ex~.: que continue perseguindo
os mandarins da tecnoburocracia e apontando os ladravazes
da justiça, da polícia ou das empresas privadas, que subornam
funcionários para assaltar o Tesouro. .

Desejamos menos taxas tributárias e maior fiscalização
dos sonegadores e dos inadimplentes; mais recursos para a
agricultura, fiais verbas para a saúde e o ensino. Porque a
vida do povo brasileiro, hoje, não é nada soft.

Era o que tínhamos a dizer, SI. Presidente, S~S e Srs.
Deputados.

O SR. LUIZ SOYER (PDMB - GO. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, quando,
no início da década de 80, a economia mundial se viu ameaçada
pela crise artificial do petróleo, com a elevação do preço do
barril de dois para mais de vinte dólares, a expectativa dos
países do Terceiro Mundo sinalizava na direção de um colapso,
de forma irremediável.

O Brasil, País que não teme desafios, entrou prontamente
em campo na busca de soluções e não demorou a se fixar
num programa de extração de álcool a partir de recursos natu
rais renováveis, numa experiência altamente válida.

Surgiu, então o Proálcool. Mas o Programa, desde o seu
início, encontrou adversários de toda ordem, na medida em
que se destinava a minimizar a nossa dependência do mercado
externo. O argumento mais contundente era o que o aumento
da produção de cana-de-açúcar iria roubar espaço à produção
de alimentos, principalfuente nas novas fronteiras agrícolas.

Poucos foram os· que levaram a sério essa resistência,
mas, infelizmente, a redução dos índices de produção não
tardou.

Com o advento da crise do Golfo Pérsico, viu-se o Go
verno brasileiro na contingência de adotar medidas restritivas
de consumo, e o álcool, mais uma vez, é chamado a comprovar
sua eficiência. Nos seus primeiros anos de existência, o Proal
cool deu lições ao mundo, pelo interesse que despertou entre
países com problemas energéticGs semelhantes aos nossos.

Portanto, Sr. Presidente, ao mesmo tempo em que deve
mos continuar na luta pela produção de um milhão de barris
diários de petróleo, até o fim da década, não podemos deixar
de encorajar, paralelamente, a instalação de minidestilarias
no interior do País, principalmente no Planalto Central, onde
há vastas extensões com essa vocação agrícola.

Com isso, levaremos centenas de cidades a se libertarem
do custo do frete entre as distribuidoras e os postos de combus
tíveis, implementando a agroindústria, fixando o lavrador no
campo, evitando o êxodo rural e a conseqüente hipertrofia
das grandes cidades, com inevitáveis distorções demográficas,
como ocorre na atualidade.

Consigno o fato, Sr. Presidente, e formulo desta tribuna
o meu veemente apelo aos Srs. Ministros da Agricultura e
da Infra-Estrutura, no sentido de que viabilizem esforços para
que o Proálcool se fortaleça e tenha, cada vez mais, partici
pação ativa no fortalecimento da nossa economia.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. ALACm NUNES (Bloco - PA. Pronuncia o se
guinte discurso.) - SI. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados,
um dos caracteres mais representativos das nações pouco civili
zadas é a absoluta impunidade com que o Estado se sobrepõe
ao cidadão. Se nos países socialistas a máquina estatal assim

.funciona por princípio e definição, no capitalismo subdesen
volvido a distorção tem profundas raízes históricas e se deve,
parcialmente, ao próprio povo, ignorante da sua cidadania.

Tome-se, ã guisa de exemplo, o caso dg Brasil, em que
a sociedade sempre enxergou no Estado não o prestador dos
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serviços a que legitimamente tem direito, mas a gigantesca
instituição, confusa e desorganizada, da qual se deve sugar
o máximo possível, conforme o interesse de cada um.

Conceito tão comprometedor não chega a desgostar os
dirigentes e administradores da coisa pública: pouco exigidos
no cumprimento da obrigação, não lhes será custoso ceder
ao fascínio do privilégio, da influência e mesmo da corrupção.

O problema, como se vê, é de origem histórica e de
natureza cultural: dele não se pode culpar este ou aquele
governo, nem se espere resolvê-lo no prazo de cinco anos.
A solução virá com a mudança de mentalidade, à medida
que as pessoas tomem a exata consciência da sua cidadania.

No momento em que o Brasil luta para se livrar das
amarras que o prendem ao Terceiro Mundo, é imprescindível
que o Estado assuma, definitivamente, o seu papel social,
poi.> em função da sociedade é que ele deve trabalhar. Tama
nha é a altitude em que o organismo estatal paira sobre o
cidadão brasileiro, que a sociedade, muitas vezes, parece exis
tir apenas para justificá-lo. O Estado, então, é visto e aceito
como o grande pai, de quem jamais se poderá cobrar nada,
além do que ele generosa e desinteressadamente faz por toda
a Nação.

Não esperemos, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que a
iniciativa da mudança venha do próprio poder. É preciso que
cada cidadão se conscientize de que o serviço público tem
de ser da melhor qualidade, principalmente nos setores que
são da competência básica do Gove-rno, como saúde, educação
elementar, saneamento básico e segurança coletiva. Cumpre,
assim, fiscalizar com rigor o desempenho das repartições públi
cas - federais, estaduais e municipais -, das quais se deve
exigir a responsabilidade por cada cruzeiro gasto. Povo e Esta
do se acham de tal maneira distantes, no Brasil, que o nosso
discurso pode parecer utópico - mas é exatamente assim
que funcionam as sociedades desenvolvidas. A riqueza econô
mica e a prosperidade social dos países do Primeiro Mundo
são a melhor prova de que esse é o relacionamento que deve
prevalecer entre a sociedade e o Estado que a integra.

O cidadão brasileiro, finalmente, está-se dando conta dos
seus direitos de consumidor. Sob a vigência do Código de
Defesa do Consumidor, ninguém mais admit~ ser lesado por
produtos e serviços pelos quais está pagando. E hora, também,
de o brasileiro tomar ciência da sua condição de contribuinte.
Mesmo porque, ao adquirir o mais simples objeto, já se está
pagando, embutido no preço, um percentual de impostos tido
como dos mais altos do mundo. E que é o Estado senão
um prestador de serviços, conforme se define logo nas Dispo
sições Gerais do novo Código?

Ainda que não dispostos na forma d.a lei, os "dir~itos
do contribuinte" parecem-nos em pleno VIgor. Para faze-los
valer basta que cada cidadão passe a exigir, na rotina d?
dia-a-dia, o efetivo cumprimento dos deveres e responsabI
lidades inerentes ao serviço público. Em muito pouco tempo,
o próprio Estado se verá compelido à eficiência, à disciplina
e à seriedade. De outra forma, sempre se poderá recorrer
à Justiça, que, com isenção e independência, saberá reconhe
cer o direito de quem realmente o tiver.

À custa da honestidade e da competência é que o Estado
brasileiro se imporá ao respeito da sociedade. Temos a certeza,
Sr. Presidente, Srs. Deputados, de que o serviço público cum
prirá com dignidade o importante.papel que lh~ c~be n~ .arr~n
cada do Brasil rumo ao desenvolvImento economICO e a JustIça
social.

o SR. LUIZ PIAUHYLINO (PSB - PE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srª' e Srs. Deputados,
o Banco do Estado da Paraíba - Paraíban - encontra-se
fechado desde setembro do ano passado. Para chegar a esta
medida extrema o Governo Federal alegou CQmo um dos moti
vos o de que o banco estaria deficitário, mas dados apresen
tados pelo Secretário de Finanças da Paraíba, Dr. José Nuto,
contradizem este argumento: lucro líquido no valor de trezen
tos e noventa e dois milhões de cruzeiros, em valores de
setembro de 1990, e patrimônio de oito bilhões de cruzeiros,
em valores de dezembro de 1989, sem atualização monetária.

Recentemente, levantamento realizado pelo próprio Ban
co Central demonstrou que o Paraíban não estava deficitário,
e agora procede a uma revisão do balanço para não haver
margem de erro.

Tudo indica, assim, que a motivação para suspender ativi
dades de bancos estaduais vai além da questão econômica.
Na legislatura passada, quando assumi o mandato de Senador,
durante licença do titular, Senador Mansueto de Lavor, tive
oportunidade de abordar a tentativa de liquidação de bancos
estaduais, com as denúncias, que chegaram ao nosso conheci
mento, de manobra que se tramava contra esse tipo de insti
tuição.

Trata-se de uma iniciativa nociva, que só serve aos inte
resses dos grandes grupos financeiros internacionais. Os ban
cos estaduais não podem ser incluídos na condição de institui
ções financeiras comuns, pois eles desempenham papel de
indutor do desenvolvimento e têm também finalidade social.

Com sua rede de mais de três mil agências, eles comple
tam, em certa medida, a ação do Banco do Brasil, ainda
mais agora, com a desativação de agências do maior banco
estatal do País. Eles são fundamentais para o desenvolvimento
regional e atuam também como agentes inibidores da concen
tração financeiro-bancária no País, além de evitarem uma
maior transferência de recursos das regiões mais pobres para
as regiões mais ricas.

O sistema de bancos estaduais atende a múltiplas opera
ções de crédito, beneficiando milhões de brasileiros, principal
mente os micro e pequenos produtores rurais e urbanos. Vale
citar, aqui, como exemplo da importância da atuação de um
banco estadual, o Bandepe, de Pernambuco, que durante o
Governo Miguel Arraes estendeu o crédito aos pequenos,
atingindo até os agentes da chamada economia informal.

Ressalte-se que a receptividade foi excelente e a inadim
plência, mínima. O Bandepe acabou com a concentração de
financiamentos aos grandes empresários, ampliando a conces
são de créditos aos pequenos, que não dispõem de outras
fontes de recursos.

Também foram adotadas providências para melhorar o
atendimento da população mais pobre, descentralizando o
pagamento de contas e recebimento de benefícios, através
da instalação de postos em bairros periféricos. Este tipo de
serviço, visando a uma maior comodidade das pessoas caren
tes, só poderia ser implementado por um banco que não vise
apenas ao lucro, mas que tenha também uma filosofia mais
preocupada com o social.

É preciso, portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que
as autoridades estejam conscientes da importância que carac
teriza os bancos estaduais dentro do sistema financeiro nacio
nal, reconhecendo a necessidade de seu fortalecimento, em
benefício de uma grande massa que não tem acesso às linhas
de financiamento dos bancos comerciais. O que precisamos
é de uma política de fortalecimento daquelas Instituições e
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Se é verdade que a natureza vem sendo agredida sem
piedade, também é verdade que as terras produtivas de Ron
dônia são umi'- realidade e que a agressão ao meio ambiente
não é irreversível.

Dentro dessa perspectiva, cabe aqui levar em conside
ração as sugestões daqueles que vêm a ser as maiores autori
dades em agricultura: os próprios agricultores. Eles mesmos
nos poderão dar .os elementos necessários para a elaboração
de uma política agrícola condizente com as políticas de preser
vação ambiental.

Este é o caso, por exemplo, das propostas enviadas pelo
grupo de produtores rurais do "Nuar de Nova Colina", que
se localiza no Município de Ji-Paraná. Estes agricultores advo
gam a elaboração de um projeto de reflorestamento em área
da União, a fim de beneficiar cerca de duzentos produtores
rurais.

Com a utilização racional desses recursos naturais, em
regime de cooperativa, os agricultores poderão fixar suas famí
lias, que foram despejadas das terras que lhes pertenciam
em 1985, em conseqüência de uma ação judicial da Funai
sobre a demarcação de área entre dois rios e que até hoje
não foi julgada. Em virtude da morosidade burocrática, cente
nas de agricultores ficaram impedidos de cultivar a terra e
de tirar dela seus. respectivos sustentos.

Iniciativas como essas são a prova cabal de que é possível
contar com a ajuda do homem do campo para tratar de um
assunto tão delicado, como a preservação do meio ambiente.

Continuarei, por essa razão, envidando esforços no sen
tido de defender os interesses dessa gente que engrandece
o meu estado e acreditando, sobretudo, que Rondônia ainda
será não s6 o novo celeiro brasileiro, mas também o estado
modelo, no tocante à utilização dos recursos naturais de ma
neira racional.

Era o que eu tinha a dizer.

o SR. OSVALDO BENDER (PDS - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr, fresidente, S~s e Srs. Deputados,
quero usar hoje esta tribuna para denunciar uma grande injus
tiça praticada, tanto pelo Congresso Nacional quanto pelo
Governo Federal, contra os profissionais liberais. Somente
os odontólogos podem descontar no Imposto de Renda, do
ano base 90, todas as suas despesas com pessoal e compra
de material. Os outros profissionais liberais, entre eles os
bioquímicos, não têm este.gireito, pois não foram incluídos
na Lei n9 7.975, de 26 de dezembro de 1989, aprovada pelo
Congresso Nacional. Com isso, muitos profissionais liberais
terão que pagar o que não têm, já que normalmente parte
de sua renda é gasta com pessoal e compra de material.

Tenho recebido inúmeros telefonemas de bioquímicos,
os mais atingidos por este erro judiciário. Eles possuem funcio
nários, precisam comprar material e ainda têm que declarar
sua renda sobre o total arrecadado, sem nada descontar. Isto
é uma grande injustiça. Nunca se pode fazer uma lei só para
uma categoria, como ocorreu neste caso. A lei precisa bene
ficiar todos.

Preocupado com o problema, fui falar com o Diretor
da Receita Federal, Renato Botaro, que disse que o ministério
nada pode fazer neste sentido. Mas ele próprio reconheceu
que se os profissionais liberais entrarem com uma ação na
justiça, serão vitoriosos, já que esta discriminação é inconstitu
cional. E é isto que vai ocorrer caso o Governo não tome
nenhuma providência. Por que deixar que todos entrem na
Justiça para reclamar um direito, se uma medida provisória
resolveria o problema? O Governo precisa tomar uma provi
dência urgente neste caso, pois o prazo de entrega do Imposto
de Renda está-se esgotando. O Ministério da Economia pror
rogou o prazo para o próximo dia 10 de junho. Então, ainda
há tempo para que a Receita Federal tome uma decisão neste
sentido.

A inconstitucionalidade desta lei é tão visível que o pró
prio Congresso Nacional tentou solucionar o problema, mas
de forma parcial. Foi aprovada uma lei determinando que
a partir deste ano o desconto poderá ser feito por todos os
profissionais liberais, não somente os dentistas, que tiveram
um poder de lobby mais forte. Mas, e o ano que passou?
Muitos profissionais não têm condições de pagar o Imposto
de Renda, o que criará duas situações constrangedoras: alguns
vão simplesmente sonegar imposto, em alguns casos sequer
o declarando; outros pretendem entrar com uma ação na Jus
tiça para ter o direito de abater suas despesas do ano passado.

Ê preciso que se faça alguma coisa. E urgente.
Era o que eu tinha a dizer.

não a sua desativação. Precisamos do reconhecimento oficial
da necessidade da existência dos bancos estaduais, tom apoio
e incentivo real à sua atuação.

O SR. JARVIS GAIDZINSKI (PL - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados,
há muitos anos se vem defendendo a tese que a privatização
de inúmeras empresas estatais é a única solução para o proble
ma do funcionamento irregular da economia, tendo o tema
constado de praticamente todos os planos de Governo divul
gados nos últimos vinte anos. •

Até hoje, o poder público não conseguiu impor um pro
grama efetivo de privatização, transferindo à iniciativa privada
atividades que podem e devem ser a ela confiadas.

Nós sabemos, Sr. Presidente, qlle, por definição, o Go
verno do Presidente Collor de Mello é pela privatização, tendo
tal orientação sido seguida nos Planos I e lI, constando, inclu
sive, do chamado "Projeto de Reconstrução Nacional".

Contudo, apesar dessa definição liberal do Governo, a
tese sempre encontra adversários em setores atrasados da so
ciedade, que preferem gritar slogans surrados, tais como "o

O SR. JABES RABELO (PTB - RO.l'ronuncia o seguin- petróleo é nosso", "a Petrobrás é intocável" e coisas desse
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, recebi tipo, mesmo que, por causa disso, o País esteja afundando
uma solicitação de um grupo de agricultores do meu estado cada vez mais.
que se encontra preocupado em dar um.!!:atamento racional Queremos por isso, Sr. Presidente, deixarregistrada aqui
à questão agrícola de Rondônia. '. . nossa posição, favorável, de forma a mais irrestrita possível,

Já é do conhecimento dos meus caros colegas parlamen- à transferência, para a iniciativa particular, de atividades cujas
tares que Rondônia se trasformou, hoje, em um p610 conver- características são claramente pertencentes às empresas priva
gente de críticas de toda sorte. Sem dúvida nenhuma, muitas das, entre as quais está, sem dúvida, a mais inquestionável,
dessas críticas são bem fundamentadas. Entretanto, Rondônia que é a eficiência, que s6 se obtém por meio da concorrência.
merece um tratamento especial, no sentido de evitar que essas - As empresas estatais no Brasil, como se sabe, sempre
mesma~~ticas"~rvam apenas para dene,grir-a sua imagem. serviram de cabides de emprego e de fontes de sinecuras con·
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denadas, largamente, pela ciência econômica, e assim não
resta ao nosso País senão partir logo para a intensificação
do programa de privatização, que se acha emperrando e pre
cisa ser tocado em ritmo mais ligeiro.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

o SR. CUNHA BUENO (PDS - SP. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr~5 e Srs. Deputados, à medida
que se torna mais confuso o panorama nacional, aumenta
também, por parte dos bem-intencionados, a vontade de reu
nir na mesma mesa os agentes do desenvolvimento.

Não é uma tarefa fácil esta, mas alguns sinais alentadores
de um patamar mais alto de compreensão denotam que os
segmentos sociais estão compreendendo que a situação brasi
leira é tão grave que é hora de abrir mão das reivindicações
exclusivamente individualistas e setoriais para buscar o enten-
dimento e o acordo. .

Nesse sentido, é vital que busquemos iniciativas válidas
que, em escala, possam servir de alicerce para o pacto maior,
de dimensão nacional, que todos desejamos.

Uma experiência realizada na cidade de Sertãozinho, no
interior paulista, é, certamente, um desses exemplos inarre
dáveis quando se pretender saber o que deu certo até agora
em termos de pacto social.

Conforme relato de Galeno Amorim, em Sertãozinho,
rico município agroindustrial da região de Ribeirão Preto 
palco anterior de muitas greves e conflitos ideológicos - há
agora um cenário de entendimento, em que o desemprego
está sendo freado, reduzidos os preços nos supermercados
e melhorada a vida da população mesmo nesta época de crise.

Certamente inspirados pelo exemplo do Presidente da
Fiesp, Mário Amato, há vários anos um pioneiro dessa idéia,
os empresários do Centro de Indústrias de Sertãozinho senta
ram-se à mesa com sindicalistas da Central Única dos Traba
lhadores e, com o apoio da prefeitura e da Câmara Municipal
, debateram e aprovaram uma trégua em que todos cederam
um pouco e todos, igualmente, saíram ganhando.

Em razão desse acordo, as indústrias metalúrgicas locais,
duramente afetadas pela falta de encomendas, que é geral
no setor de bens de capital, bem como as indústrias de açúcar
pararam de demitir empregados. Por seu turno, os supermer
cados de Sertãozinho congelaram os preços de quatorze produ
tos da cesta básica, quase 10% abaixo da tabela da cesta
básica da Sunab. Os sindicatos abriram mão de suas propostas
mais radicais, e a prefeitura parcelou os impostos e táxas
dos desempregados, alé'm de garantir-lhes o fornecimento de
água e energia "elétrica.

O Promotor Público de Sertãozinho, Marcelo Pedroso
,Goulart, foi convidado a mediar as discussões que acabaram
levando ao pacto. Isso demonstra o quanto foi abrangente
a convocação dos participantes, numa prova da visão larga
que presidiu a iniciativa. É dele a afirmação de que a expe
riência de Sertãozinho é a comprovação, na prática, "de que
o diálogo pode conseguir resultados fantásticos, mesmo en
frentando a má vontade do Governo Federal diante da econo
mia do País".

Desde dezembro do ano passado, a cidade discute publi
camente as decisões e acontecimentos que podem afetar as
partes envolvidas no pacto. Há dados concretos de colabo
ração: a indústria Zanini (do Grupo Biagi), que pretendia
demitir 300 operários, reduziu esse total para 175; os super
mercados, antes acusados de enrerecer o custo de vida de
Sertãozinho, embora reduzindo o custo da cesta básica, au-

mentaram seu faturamento em 27% em fevereiro, ocasio
nando, inclusive, uma onda de remarcações baixistas em toda
a região. E o Presidente da Associação Comercial e Industrial
de Sertãozinho, José Gimenez, redescobriu a velha lição de
mercado, que ele definiu assim: "Fizemos um excelente negó
cio, baixando os preços". Os participantes do pacto inovaram
inclusive em outras alternativas para enfrentar a crise, assinan
do, por exemplo, uma Convenção Coletiva de Consumo a
fim de prever a fixação da margem de lucro dos supermercados
pelos próprios integrantes do acordo. Também aprovaram
a construção, por parte da prefeitura, de novo distrito indus
trial e de uma zona de microempresas que abastecerão as
prateleiras dos supermercados com mercadorias produzidas
no "cinturão verde" a ser implantado na cidade.

Diante desses resultados tão auspiciosos, Sr. Presidente,
Srs. Deputados, sugerimos à Mesa dirigir-se às autoridades
de Sertãozinho, transmitindo-lhes a satisfação da Câmara dos
Deputados por iniciativa tão meritória, ao mesmo tempo em
que solicito que o pacto de Sertãozinho seja um dos melhores
subsídios para instruir os estudos de uma acordo a partir do
fórum do Congresso.

Tenho dito.

O SR. RUBERVAL PILOTTO (PDS - SC. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados,
um dos assuntos que têm preocupado os pescadores artesanais
catarinenses ultimamente é a inoportuna proibição da pesca
do camarão imposta pelo Ibama.

Mais de 15 mil pescadores profissionais de Santa Catarina
estão passando dificuldades com esta proibição determinada
pela Portaria n9 171 do Ibama, de 22 de janeiro último.

A portaria estipula o defeso, proibição da pesca por causa
da desova, entre 15 de janeiro e 15 de maio, quando, segundo
os pescadores, o período da desova vai de novembro a janeiro.

A Federação dos Pescadores do Estado afirma que a
medida burocrática não coincide com a prática dos pescadores
e está causando séria crise social, obrigando muitos deles a
venderem suas embarcações e utensílios de pesca e engros
sarem o cinturão de miséria das cidades maiores.

Se o Ibama não voltar atrás e revogar sua decisão, ou
no mínimo retificá-la, para apenas coibir os abusos que espora
dicamente se cometem com o uso de equipamentos de pesca
inadequados, a situação pode se agravar a partir deste mês
de márço, quando mesmo a pesca de tarrafa deverá ser proi
bida.

Difícil de compreender é como o lbama proibiu a pesca
nas lagoas de Laguna e não procedeu da mesma forma com
relação, por exemplo, à Lagoa dos PatOl', no Rio Grande
dO Sul.

.A verdade .é que a mencionada portaria revogou as leis
anteriores sobre a pesca, sem considerar as diferenças dos
ecossistemas.

Afinal, ninguém é contra o defeso, mas espera-se que
o lbama -não confunda lagoa com mar aberto e estipule em
suas portarias as épocas corretas de desova e procriação.
. Desta forma, espero sinceramente que o lbama reveja
seu posicionamento com relação ao assunto, pois os habitantes
das regiões pesqueiras aguardam ansiosamente uma decisão
para poder voltar às suas atividades normais, responsáveis
pelo sustento de suas famílias.

Outro assunto, Sr. Presidente.
Inúmeras manifestações de agricultores, cooperativas e

prefeitos catarinenses têm chegado às minhas mãos expondo
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sua preocupação e intranqüilidade com a estiagem que volta
a se abater sobre o nosso estado.

Em setembro e outubro de 1990 houve excesso de chuvas
nas regiões produtoras do Estado, o que ocasionou atraso
no plantio. Em alguns municípios a precipitação pluviomé
trica, que era de 170 milfmetros-mês, chegou em outubro
do ano passado a 334 milfmetros.

De dezembro a janeiro deste ano ocorreu a primeira
estiagem em Santa Catarina, cuja previsão de perdas foi da
ordem de 29 bilhões de cruzeiros, referente a uma quebra
de safra que corresponde a mais de um milhão de toneladas.

No segundo período de estiagem deste ano, que se iniciou
em fevereiro e ainda perdura, técnicos das cooperativas, da
Secretaria Estadual de Agricultura e dos sindicatos concluíram
que haverá uma perda da ordem de um milhão e meio de
toneladas, num valor correspondente a 48 bilhões de cruzeiros,
ou seja, perdendo-se quase 40% de toda a produção de grãos
de Santa Catarina.

Assim, prezados colegas, faz-se necessário alertar o Go
verno Federal para as providências emergenciais que serviriam
para amenizar tal situação de calamidade, que seriam:

1) prorrogação dos financiamentos de custeio e investi
mentos dos produtores rurais atingidos, com prazo de reem
bolso de 3 anos;

2) liberação imediata do Proagro e desconsideração das
indenizações desta safra, para rebate futuro;

3) crédito de emergência para manutenção das famílias,
dos produtores rurais na ordem de 12 salários mínimos, reem
bolsos na equivalência de produtos agrícolas no período de
3 anos;

4) Recursos para investimentos em irrigação, correção
de solo e aquisição de matrizes bovinas de leite e matrizes
suínas;

5) liberação dos cruzados bloqueados dos produtores ru
rais efetivamente atingidos pela estiagem.

Contamos, portanto, com a sensibilidade e agilidade do
Ministério da Agricultura no sentido de que oriente suas preo
cupações para solucionar o problema e tranqüilize nossos agri
cultores neste momento de extrema dificuldade.

Muito obrigado!

O SR. BENEDITO DE FIGUEIREDO (Bloco - SE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Depu
tados, diz o art. 37, inciso X, da nossa Constituição Federal:

"A revisão geral da remuneração dos servidores públi
cos, sem distinção de índices entre servidores públicos,
civis e militares, far-se-á sempre na mesma data;"

Ora, Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, o Projeto
de Lei n9 910/91, do Poder Executivo, remetido a esta Casa
Legislativa, fere frontalmente o dispositivo constitucional cita
do, sendo, portanto, rigorosamente inconstitucional. Quanto
a isso não há dúvida. Não precisamos ser constitucionalistas
para fazermos tal assertiva.

O que fazer, entretanto? Ontem expirou o prazo, nesta
Casa, para apresentação de emendas. Não o fiz. Não poderia:
Fere a nossa consciência de advogado, de bacharel em Ciências
Jurídicas. O projeto, embora em regime de urgência, não
foi ~nda apreciado na Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, da qual faço parte, e de logo antecipo o meu
voto, que é pela rejeição, em face repito da flagrante inconsti
tucionalidade.

Se entendo que não podemos emendá-lo, através do ins
trumento regional supramencionado, para corrigir as imper-

feições - pois se assim procedêssemos estaríamos reconhe
cendo e dando ao mesmo a chancela da constitucionalidade
- mais uma vez resta a indagação do que fazer. Como ficam
os funcionários públicos civis e os militares? Sem aumento?
Amanhã dirá o Governo que a culpa (como sempre) é do
Congresso, dos parlamentares.

Os funcionários públicos e os militares já foram por de
mais prejudicados no Governo Collor, muitos deles - preci
puamente os civis - colocados aleatoriamente em disponibi
lidade, como se a Nação não precisasse mais de seus préstimos,
num processo de humilhação ímpar para um pai de família
que tenta explicar aos seus filhos que recebe, mas não trabalha,
sendo, portanto, em última análise, "material humano descar-'
tável".

Não vou mais me alongar, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Depu
tados. Não restando a esta Casa nenhum "remédio jurídico
heróico", pelo que foi exposto.. resta, entretanto, ao Exm9

Sr. Presidente da República, se tiver humildade para tanto
- humildade que caracteriza as atitudes dos grandes homens
-, retirar desta Casa o Projeto de Lei n9 910/91, para reme-
tê-lo posteriormente, de acordo com a Constituição que jurou
respeitar. E mais: que se remeta novo projeto que reflita
a defasagem salarial dos funcionários públicos civis e militares.

Este é o apelo que fazemos, temos certeza, em nome
da classe a que um dia pertenci, no passado, com muito orgu
lho.

o SR. ALOÍZIO SANTOS (PMDB - ES. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!s e Srs. Deputados,
mais uma vez Brasília está no noticiário jornalístico como
cenário de manifestações de racismo.

Desta vez o fato passa em escola para filhos de gente
de classe média alta onde se pretende realizar uma gincana
nos dias 5,6,7 e 8 de junho próximo, no Centro Educacional
Félix, onde aparece um cartaz que foi objeto do Ofício n9

22/91, do Centro de Estudos Afro-Brasileiros - CEAB, data
do de 16 de maio de 1991, ao titular da lO! Delegacia de
Polícia do Lago Sul para que sejam "tomadas as providências
cabíveis, ouvindo, para tanto, o ministério público, pelos
meios legais, por ser crime de ação pública".

Segundo declaração do líder comunitário Waldimiro de
Souza ao Correio Braziliense de 18 de maio de 1991, nos
cartazes distribuídos por aquele estabelecimento de ensino
em toda a cidade "a raça negra foi agregada a fatores negativos
do comportamento humano".

Waldimiro de Souza, que há longos anos vem lutando
junto ao Ministério da Educação por uma mudança nos livros
didáticos - que continuam a difundir pontos. de vista do colo
nizador -, vê em mensagens como a do referido cartaz algo
de muito preocupante, pois as crianças estão indo cada vez
mais cedo às escolas e mais cedo, obviamente, formam seus
conceitos. Conclui Waldimiro de Souza: "O cartaz, aliado
às mensagens que os livros didáticos já trazem, reforça a asso
ciação do negro com tudo que há de negativo".

Tem razão o ilustre líder negro, pois no malsinado cartaz
aparecem duas faces, sendo uma branca, que representa o
bem e o bom, e uma negra, que representa o mal e o ruim.

Não há como negar que a impressão que causa uma ima
gem vale por mil palavras, como queria o ideólogo da propa
ganda nazista, Goebels, que, como é sabido, usou abusiva
mente a propaganda, até levar o povo alemão à histeria cole
tiva. O mesmo ocorreu anteriormente com o fascismo musso

.linista e com o comunismo leninista-stalinista.
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Não menos nociva, no entanto, é a propaganda como
vem sendo praticada no Brasil - que existe muito mais para
vender produtos do que para esclarecer o consumidor -,
que "vende" os mesmos produtos das multinacionais como
são vendidos no chamado primeiro mundo, com os mesmos
valores, com as mesmas categorias, com os mesmos conceitos
e com a mesma "criatividade", como se estivessem vendendo
algo para Minesota um estado americano onde o ideal de
pessoa humana é de que deve ser alta, loura, de olhos azuis
e silenciosa ou para a homogênea população da Escandinávia.

O Brasil não é apenas diferente-o É muitíssimo diferente.

A começar do português, povo mestiço, e cuja recente
entrada no Mercado Comum Europeu denota tão-somente
uma convivência com uma Europa que se julga branca (esque
cendo a mestiçagem mediterrânea) e que vem apresentando
presentemente as mais hostis formas de discriminação racial;
passando, a seguir, pelo silvícola pré-cabralino e pelos africa
nos que para cá vieram. O Brasil, que além do mais é tropical,
algo insólito na história universal, ao pretender ser a primeira
civilização nos trópicos, algo que não é agradável aos olhos
e ouvidos-dos antigos colonizadores, queiram ou não os neoco
lonizadores, firmar-se-á como nação de maioria afro, com.
identidade própria, somando-se as etnias iniciais e as demais
que para cá aportaram.

Por ser diferente, dizem muito pouco os conceitos utiliza
dos pela criadora do cartaz ao falar de "claro" e "escuro",
"luz" e "falta de luz", "positivo" e "negativo". Será que
ocorreu à criadora do cartaz perguntar a uma pessoa negra
o que "achava" do cartaz? Indagou a algum negro se aquele
cartaz simbolizava alguma coisa, trazendo a face negra uma
corrente no pescoço? Será que dessa oposição dos contrários
mencionados pela professora não ocorreria não somente um
conceito, mas algo bastante concreto na visualização do obser
vador? Dessa oposição - que já notara o admirável filósofo
grego Heráclito - e que foi retomada magistralmente por
Hegel, na parábola do Senhor e do Escravo, ou da Consciência
e Inconsciência de Si, os contrários, ou seja, a tese e a antítese,
provocarão a síntese que, por sua vez, será negada, dando-se,
então, a negação da negação.

As palavras que ornamentam o cartaz não chegam a so
bressair (não é, portanto, uma simples questão de "A gente
só vê aquilo que quer" como falou a professora Sílvia) e
a sua intenção - por ter sido mal concebida - foi uma só,
um símbolo racista de péssima qualidade, além de afrontar
a cultura e a formação étnica do povo brasileiro, em sua
maioria.

Concluo com as palavras do meu co-estaduano, professor
Miguel Setembrino Emery de Carvalho, em carta dirigida
ao Presidente do CEAB, que solicito à Mesa seja incluída
nos Anais desta Casa, afirmando que os "padrões estereo
tipados dos colonizadores ainda permanecem. Não há uma
criatividade nacional. Por que não há? Porque os negros não
conseguem atingir os estamentos da classe dominante". Daí
ele dizer que a luta é de todos e não somente dos descendentes
afros. No que estou de pleno acordo, Sr. Presidente, espe
rando, portanto, que não fique dormitando nos escaninhos
policiais ou empoeirando-se nas prateleiras cartoriais da justi
ça mais esta afronta à Constituição Federal e às leis do País.

CARTA 4 r -'C' SE REFERE O ORADOR:

Brasília, 18 de maio de 1991

Ao amigo e presidente do CEAB
Pioneiro de 1956
Waldimiro de Souza,

Há duas décadas seu modesto colaborador na reposição
da verdade histórica brasileira, olhando para o passado já
contamos algumas conquistas, sobretudo no que conceme à
conscientização do homem brasileiro em face do mundo e
a sua posição diante dos problemas nacionais.

Cabe a você a glória e o privilégio de haver renascido
o 19 grande líder pátrio, o criador da República de Palmares,
o estadista Zumbi, tirando-lhe a auréola camavelesca que
lhe impuseram colocando-o no seu verdadeiro lugar de primei
ro condutor de massas no Brasil a buscar a liberdade como
forma indispensável de valorização do trabalho - sobretudo
do trabalho comunitário - e, por via de conseqüência, de
valorização de toda<'manifestação de vida, notadamente pelo
respeito e pela dignificação da pessoa humana,

Tudo o mais foi conseqüência do seu trabalho que, se
não foi pioneiro, porém, o mais profícuo e o único que deu
frutos objetivos, seja no Congresso Nacional, bem como no
esforço desenvolvido junto ao Executivo, levando a Secretaria
de Cultura do MEC, através do Ministro Eduardo'ilortella
e do saudoso amigo Aluísio Magalhães, a criar o projeto na
Serra da Barriga, em Alagoas, "Memorial Zumbi", e ainda
junto ao mesmo Ministério da Educação para o estabeleci
mento de uma nova política do livro didático mais condizente
com a formação étnica de nosso País, como também no campo
internacional, onde conquistou o respeito não somente das
nossas nações irmãs da África, mas até mesmo das antigas
nações colonizadoras. Enfim, seu trabalho tem sido o que
de mais importante a capital brasileira vem assistindo desde
que foi instalada há 31 anos, que começa nos acampamentos
covardemente destruídos pela GEB (onde você foi o único
sobrevivente), aos dias de hoje, onde lidera um movimento
com a firmeza, a humildade e, poder-se-ia dizer, com "a não
resistência ao mal com a violência", como queria Gandhi,
seu inspirador para a libertação do povo brasileiro dos precon
ceitos segregacionistas e discriminatórios que impedem a nossa
afirmação como uma nação que já deveria ter ocupado seu
merecido lugar no mundo.

Ao Brasil que nada lhe deu, a não ser seu humilde, mas
dignificante nascimento, em Santa Rita de Cássia, no interior
longínqüo da velha Bahia - e sabe Deus como seus antepas
sados foram dar com os costados naquelas paragens -, ao
contrário daqueles que muito recebem, você muito tem dado
como cidadão e ser humano.

Há uma dívida com você que jamais será resgatada.
A única retribuição que se pode dar a você é o Brasil

assumir sua condição e postura de nação mestiça, com a pre-
ponderância da etnia afro. '

Espero que esta dívida seja paga já.
Até os insensíveis se chocam com a hipocrisia: chega

de assumirmos posições e posturas que nada têm a ver com
a nossa tradição, nossa cultura e nosso povo.

Falar sobre você é falar sobre o Brasil dos últimos 30
anos.

A sua coragem e o seu desassombro fizeram-no respeitado
por seus amigos e pelos que o admiram sem ter o privilégio
de sua convivência.
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Se Sobral Pinto - como você um batalhador pelo respeito
à dignidade da pessoa humana - foi o epistológrafo dos anos
30 aos 50, você tem sido o seu sucessor dos anos 60 para
cá, em suas memoráveis cartas aos diversos presidentes da
República em defesa dos princípios inerentes da cidadania.

Por tudo que você é - mais de uma vez já lhe disse
que não lhe cabem adjetivos, você é por inteiro um ser substan
tivo -; pela singeleza de sua resposta à violência com um
programa musical, criado em 1975, denominado "Sinfonia
das Cordas", onde eram executadas as mais espirituais compo
sições eruditas pelas mãos magistrais do mestre Raimundo
Maurílio Tenório, "Zuí"; pelo amor que devota a seus agresso
res, baseado na crença e na certeza de que todos somos irmãos
e partículas de uma mesma célula, em qualquer tarefa que
você fizer será sempre um vitorioso, como as justas, neces
sárias e indispensáveis providências que solicitou à 10~ DP
do Lago Sul sobre mais um caso de racismo.

Sem entrar no mérito, você vê como os padrões estereo
tipados dos colonizadores ainda permanecem. Não há uma
criatividade nacional. Por que não há? Porque os negros não
conse,guem atingir os estamentos da classe dominante.

E a sua luta. A nossa luta. A luta do CEAB. A luta
de todos, e não somente dos descendentes afros.

Prossiga. Temos uma Constituição e leis que proíbem
a segregação e o racismo. Têm que ser cumpridas. Continue
a ser o fiel observador do ordenamento jurídico, você que
é um homem que vivifica todas as coisas.

Um abraço afetuoso do Miguel Setembrino Emery de
Carvalho.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O ORADOR:

PROFESSORA NEGA AGRESSÃO

A diretora do Centro Educacional Fênix, Lúcia Ortência
Prieto Ávila, declarou que no cartaz a escola buscou apenas
simbolizar o mundo do drogado como um mundo bastante
escuro. "É uma questão de dedução, de ótica, e eu acho
uma mediocridade, falta de clareza intelectual pegar um cartaz
deste e achar que houve racismo", justificou. Segundo Lúcia,
muitos negros trabalham na escola e nenhum deles foi discrimi
nado por isso.

O cartaz foi feito pela professora Sílvia Helena Cintrão,
coordenadora disciplinar do 2~ grau, que explicou a sua criação
utilizando os elementos claro e escuro, luz e falta de luz.
"É uma figura simbólica que indica o claro e o escuro da
vida, o positivo e o negativo. Quem entende um pouco de
arte sabe que todos os símbolos positivos sempre foram ligados
à cor branca e tudo negativo legado à falta de luz". Sílvia
trabalha com a área de criatividade verbal e redação.

A intenção do cartaz, segundo a diretora da escola, foi
a de alertar o jovem e não simbolizar o negro. "Me admiro
que um grupo como este tenha feito a denúncia sem antes
falar com a gente", disse Lúcia Ávila, para quem a cor da
pele não diz nada. "A educação não tem classe social, não
tem cor", completou a professora Sílvia, auxiliada por outra
colega: "A gente só vê aquilo que quer" , se referindo à leitura
do cartaz pelo Centro de Estudos Afro-Brasileiro.

Sílvia Cintrão justificou que a cor do cartaz nem é preta,
mas cinza. "A corrente simboliza a prisão imposta pela djoga
ao jovem viciado", diz a professora, explicando que sempre
trabalhou o relacionamento interpessoal na escola, "indepen
dente de raça.ou cor". Uma professora negra que está há

dez anos na escola, Cecília Maria Soares de Oliveira, declarou
que o cartaz não passa a idéia de racismo. "Vejo uma coisa
escura, uma coisa má, mas não vejo racismo", acentuou.

Correio Brazlliense de 18-5-91.

GRUPO DENUNCIA ESCOLA
POR CARTAZ RACISTA

Um cartaz feito para divulgar uma gincana estudantil
vai levar a direção do Centro Educacional Fênix, da QI 19
do Lago Sul, à 1O~ Delegacia Policial. No cartaz, um perfil
negro com uma corrente no pescoço aparece ao lado das pala
vras: "Brigas, tristezas, raivas, invejas e drogas", enquanto
outra face branca é apresentada ao lado de palavras como
"amizade, amor, cultura, respeito, esporte e alegria". De acor
do com o presidente do Centro de Estudos Afro-Brasileiros
(CEAB), Waldimiro de Souza, apresentou representação cri
minal contra a escola, o cartaz é discriminador e induz sublimi
narmente ao preconceito.

Waldimiro de Souza levou ao delegado titular José Fer
nandes da Silva Filho um dos cartazes que a instituição está
distribuindo pela cidade. e justificou, na sua representação,
que nele a raça negra foi agregada a fatores negativos do
comportamento humano. O delegado José Fernandes indicou
outro delegado, José Augusto Ferreira de Lima, para inves
tigar o caso. "Em 24 hora poderemos instaurar inquérito se
houver indícios de crime", disse José Augusto, que promete
analisar com rigor mas também com muita "cautela e cuida
do".

Resultado - Para o presidente do Ceab, não interessa
se houve a intenção ou não de racismo de quem criou o cartaz
promocional da 8~ Gincana Fênix, a ser realizada de 5 a 8
do próximo mês. "O que interessa é o resultado, a mensagem
final que tem uma conotação extremamente racista", declarou
Waldimiro, ressaltando que numa escola, a propagação de
uma mensagem como esta é preocupante. A cada dia, segundo
ele, as crianças vão mais cedo para as escolas e mais cedo
formam seus conceitos. O cartaz aliado às mensagens que
os livros didáticos já trazem, reforça a associação do negro
com tudo que há de negativo, acredita Waldimiro.

Para outro diretor do Ceab, Anderson Santos, o racismo
está dentro das pessoas, mas aparece o tempo todo. "Dizem
que a gente vê racismo em tudo, mas é que o racismo está
em tudo", afirmou, lembrando que o autor do cartaz precisa
tomar conhecimento de que nem todos são artistas e vêem
um cartaz como este, com tanto simplismo. "Não podemos
aceitar que perpetuem essa relação entre negro e o ruim.
O que é escuro, como a própria noite, não é ruim sempre,
assim como a luz ou o claro, nem sempre é bom. Chernobyl
e o césio são um bom exemplo", justificou.

De acordo com Anderson, a associação feita entre a raça
negra e as coisas negativas é puro racismo e deve ser comba
tida. "Negativa é a percepção que o autor deste cartaz tem
de cor", ressaltou, dizendo que a hipocrisia impera neste País,
em que ninguém admite que é racista. O Ceab está acumu
lando dezenas de peças publicitárias, revistas, jornais, onde
o negro tem a sua humanidade reduzida ou anulada e o obje
tivo é levar as denúncias a todas as instâncias.
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ASRA. TERESA JucÁ (PDS - RR. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Srº' e Srs. Deputados, venho
a esta tribuna, hoje, denunciar à Nação mais um absurdo
cometido contra o povo em nosso estado. '

Roraima é um estado pobre, onde a situação econômica
tem se agravado a cada dia e os serviços públicos são deficien
tes,não atingindo a população necessitada.

Na área de educação, escolas estão fechadas por falta
de professores, não há merenda escolar, não existe material
didático ou escolar e, conseqüentemente, muitas crianças es
tão obrigadas a realizar seus trabalhos e provas em panfletos
e cartazes confeccionados na última campanha política pelo
Governador Ottomar Pinto e seus seguidores.

Faço este relato sucinto para se contrapor à denúnica
que farei do quadro de miséria e necessidades por que passa
a educação, com professores tendo diárias atrasadas e alunos
fora da escola ou com baixíssimo nível de ensino-aprendi
zagem.

Pois bem, acintosamente, em detrimento da solução de
tantos problemas, o Governador Ottomar Pinto, ditatorial
mente e num escárnio às necessidades básicas do povo e da
educação, acaba de comprar mais um avião para o Governo
do estado. Com esta compra o estado passa a contar com
a quinta aeronave para deslocamento do governador e sua
troupe.

Não bastasse o absurdo do fato em si num estado tão
pobre, o cúmulo deste absurdo é que os cento e sessenta
e cinco milhões de cruzeiros da aquisição, já pagos no dia
15 de abril, conforme documentos em meu poder e aqui de
monstrados, foram subtraídos da verba da Secretaria de Edu
cação do estado, Sim, senhores! V, Exº' ouviram bem. A
compra do avião ocorreu por conta da Secretaria de Educação
do estado, de acordo com o Empenho n~ 2.111, de 15 de
abril.

É lastimável esta constatação!
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Quantas escolas poderiam ser recuperadas? Quantos pro
fessores poderiam ser contratados? Quanta merenda escolar
poderia ser comprada? Tudo isto com cento e sessenta e cinco
milhões de cruzeiros.

Estamos, hoje, denunciando este assunto ao Ministério
da Educação e gostaríamos que a sociedade brasileira tomasse
conhecimento de mais este crime cometido pelo Governador
Ottomar Pinto. Ações como esta envergonham o nosso estado
e mais que nunca precisam ser repudiadas, para que o absolu
tismo e o autoritarismo de decisões mesquinhas e absurdas
não ampliem ainda mais o sofrimento do nosso povo.

Muito obrigada.

o SR. JOÃO DE DEUS ANTUNES (PDS - RS. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~; e Srs. Depu
tados, tenho recebido inúmeros apelos para que declare, desta
tribuna do Parlamento brasileiro, a insatistação dos pais de
família quanto ao nível dos programas de televisão destinados
ao público infantil. Os pais estão preocupados, e com muita
razão, relativamente à onda crescente de violência que esse
veículo de comunicação social está difundindo.

Quase todo programa infantil apresenta cenas de violên
cia. Já não são exibidos apenas aqueles inocentes desenhos
animados de Walt Disney ou Hanna-Barbera. Existe uma
invasão de filmes, sobretudo japoneses. em que os heróis
se utilizam da violência. da força física. de ações truculentas
para obterem a vitória.

Isto gera no público infantil uma ansiedade, uma irritabi
lidade, uma agressividade incomuns. SI. Presidente, quem
conhece melhor a atitude dos. filhos é a mãe, e justamente
um número significativo delas é que vem pedindo providências
contra esse estado de coisas. Elas notam que os filhos ficam
desatentos na hora de fazer os deveres escolares; estão sempre
irritados e brigar os irmãos entre si; qualquer coisa é motivo
para brigas. E o pior: essas manipuladas crianças estão pensan
do que tudo deve ser resolvido na base da violênçia, dos
socos. das agressões.

E o que se oberva no ambiente familiar também é notado
nas escolas e nos locais de recreação coletiva.

A televisão, Srs. Deputados. deve, ser um instrumento
válido para a educação da juyentude. E o que, aliás, consta
do art. 221 da Constituição Federal, que estabelece como
princípio básico na produção e na programação das emissoras
de rádio e televisão "preferência a finalidades educativas.
artísticas, culturais e informativas".

A paz mundial, a pacífica convivência entre os povos
é objetivo de todos nós. Queremos o fim das guerras, das
disputas pessoais; enfim, desejamos que re.ine a tranqüilidade
entre os habitantes de todo o Planeta. Mas, diante dessa onda
crescente de violência nos programas infantis, temo pelo ama
nhã de nossos filhos e netos. Se eles desde cedo convivem
com a violência, certamente terão nela o instrumento pará
a solução de seus problemas futuros.

É imperioso, Sr. Presidente, que façamos um exame de
consciência e que os responsáveis pelas emissoras de televisão
busquem outro rumo para as programações infantis, subli
nhando atitudes mais positivas.

Era o que eu tinha a dizer.

O SR. DEJANDlR DALPASQUALE (PMDB - Se. Pro
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Deputados,
venho a esta tribuna para fazer uma grave denúncia: embora
o meio rural do Sul do País esteja passando por gravíssima

crise e encontrem-se nossos agricultores em situação desespe
radora, o Governo Federal tem-semantido insensível a tão
dramático quadro.

Os agricultores sulistas foram vitimados pelo flagelo de
uma política econômica e agrícola que confiscou suas reservas,
reduziu drasticamente os recursos disponíveis para o financia
mento de suas atividades, fixou preços mínimos pouco estimu
lantes, desestruturou a triticultura regional, agravou as rela
ções de troca entre a agricultura e os setores industriais e
financeiros, o que faz; por exemplo, que sejam precisos, hoje,
12 sacos de grãos para comprar-se um saco de semente.

Não satisfeito, o Governo Federal dissolveu o Banco Na
cional de Crédito Cooperativo (que tive a honra de presidir),
abalando seriamente o promissor cooperativismo de crédito
dos estados meridionais; extinguiu a Embrater, desarticulando
a eficiente extensão rural que se pratica no Sul do País; desati
vou o Programa Nacional de Microbacias Hidrográficas, impe
dindo um desenvolvimento mais rápido dos projetos estaduais
e municipais de recuperação, preservação, manejo e uso de
nossos recursos naturais, de ordem a compatibilizar cresci
mento agrícola e sustentabilidade. desenvolvimento econô
mico e justiça social.

Se não bastasse tanta desgraça. Sr. Presidente e Sr,5 e
Srs. Deputados, os nossos agricultures, que já tinham colhido
uma insuficiente safra de verão, sofreram, em 1990, também
no inverno. Geadas atingiram severamente a importante cultu
ra do trigo. Em dificuldades. apelaram -como era seu direito
- para o Proagro, e este programa, irresponsavelmente, dei
xou de cumprir o que havia sido contratado.

Descapitalizados, vários inadimplentes com seus credo
res. os agricultores e as cooperativas do Rio Grande do Sul,
do Paraná e do meu Estado de Santa Catarina, quase' que
sem apoio financeiro do Governo Federal, tentaram recupe
rar-se através da safra de verão deste ano. Tragicamente,
entretanto, tiveram, em muitas áreas produtoras, de enfrentar
uma terrível estiagem que comprometeu profundamente suas
colheitas.

No fim do poço em que se encontravam, qual foi o apoio
que tiveram esses agricultores. sobretudo os mini e pequenos
produtores rurais mais atingidos pela seca, por parte das auto
ridades de Brasília? Um: irrisório crédito de· emergência de
cento e oitenta mil cruzeiros por fai11l1ia, a Ser pago em condi
ções incompatíveis com a desesperadora situação que atraves
sam. Como exigir desses agricultores empobrecidos, Sr. Presi
dente e nobres colegas, a TRD mais 9% ao ano?

Emminhils andanças, nestes dois últimos meses, por cerca
de sessenta municípios catarinenses, é este desalentador pano
rama sócio-econômico que tenho constatádo. E paira sobre
isso tudo uma grande preocupação: o Mercado Comun do
Cone Sul, que está sendo concebido, discutido e planejado
em fechadas reuniões de buroCratas, sem q1.!alquer partici
pação dos agricultores de Santa Catarina, de suas coopera-
tivas. de seus sindicatos e de suas associações. .

A permanecerem a política agrícola do Governo Federal
e o abandono a que estão relegados os produtores rurais sulis
tas, o Mercosul poderá significar o tiro de misericórdia em
nossa agricultura, das mais tecnificadas e organizadas do Brasil
e, sem dúvida, a menos concentrada e concetradora do País.

Tendo formulado esta séria denúncia, Sr. Presidente e
Srs. Deputados, julgo meu dever sugerir rápidas medidas tanto
da parte do Governo Federal quanto dos Governos Est~duais,

de ordem a reverter essa difícil situação.
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Dentre estas, quero listar a refármulação do crédito de
emergência, a imediata liberação de todos os recursos devidos
pelo Proagro, um programa de estímulo ao uso de calcário
que envolva empréstimos subsidiados e a longo prazo, a reto
mada da cooperação técnica e financeira do Ministério da
Agricultura e Reforma Agrária aos serviços estaduais de ex
tensão rural, a drástica simplificação e redução da carga tribu
tária sobre insumos e produtos agrícolas, a abertura das discus
sões sobre o Mercosul com os agricultores do Sul do País.

Só com esta se e outras providências, Srs. Presidente
e Srs. Deputados, voltará a agricultura sulista a dar sua insubs
tituível contribuição ao desenvolvimento do Brasil e ao bem
estar de nossos cidadãos.

O SR. EVERALDO DE OLIVEIRA (Bloco - SE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs.
Deputados, encontra-se em tramitação nesta Casa a mensa
gem governamental que dispõe sobre o Plano de Benefícios
e de Custeio da Previdência Social, cujo prazo para ofereci
mento de emendas na Câmara dos Deputados encerrou-se
dia 16 do corrente mês.

Dentre as propostas para aperfeiçoar o diploma legal
inclui-se uma, de nossa autoria, visando assegurar o legítimo
direito constitucional de o homem e a mulher do campo se
aposentarem com redução de cinco anos em relação ao limite
fixado para os trabalhadores urbanos. Iniciativa idêptica, ao
que sabemos, foi adotada por inúmeros outros parlamentares
desta Casa, o que faz crer venha a ter largo COh:onso em
favor de sua aprovação.

Quando a Assembléia Nacional Constituinte inseriu na
nova Carta o preceito, o fazia em consonância com os anseios
gerais das populações rurais, que consomem precocemen~e

sua~ energias no penoso trabalho da terra, percebendo, via
de regra, ínfimos e humilhantes salários.

Assim, a aposentadoria com a idade de sessenta anos
para o homem e 55
anos para a mulher ven: prem~ar uma, ~ida toda consagrada
a uma atividade que se dIferencIa em vanos aspectos do traba
lho urbano este último cercado das proteções da Consolidação
das Leis do'Trabalho no que tange à carga horária dos serviços,
pagamento de horas extr~s.' desc~nso se~.anal e ~lUtras garan
tias. No campo, ao contrano, aSsIste-se a Imolaçao dqs braços
humanos em regimes de quase servidão, excet~ em regiõ~s
onde a arregimentação dos trljbalhadores ruraIS conseguIU
ganhar força combativa. Mas o deplorável quadro dos bóias
frias se estende no cenário nacional de Norte a Sul, mostrando
profunda discrepância com as conquistas já obtidas pela massa
obreira das cidades.

Certamente a equipe de técnicos que assessorou o Sr.
Presidente da República, muito mais preocupado com Os pro
blemas de caixa da instituição previdenciária, relegou ao es
queéimento o mandamento constitucional contido no art. 202,
inciso I, ou talvez o tenha menosprezado por considerá-lo
de pouca importância social.

Cumpre-nos, portanto,. o dever de san.ar a omis.são do
projeto governamental, seja para se dar fIel cumpnmento
a uma disposição da Lei Maior, seja para responder aos vee
mentes clamores de uma laboriosa legião de trabalhadores
que não se pode esquecer, pois está presente em nosso cotidi~
no oferecendo-nos o alimento de nossas tl}esas e gerando n
quezas para o País com a exportação da produção agrícola.

Era o que tinha a dizer.

O SR. RENATO VIANNA (PMDB - Se. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados,
a Portaria Ministerial n? 408, de 22 de maio fluente, publicada
à página 9793 do DOU de hoje, autoriza a liberação de recursos
financeiros para a movimentação e empenho de parcelas das
dotações tornadas indisponíveis pelos incisos I, II e V do
art. 1? do Decreto n9 21, de 10 de fevereiro de 1991. Na progra
mação inclui o descontingenciamento de um bilhão, quatro
centos e vinte e cinco milhões de cruzeiros para "Controle
de Enchente e Recuperação de Vales e Cidades", destacando,
desses recursos, duzentos e noventa e oito milhões para a
dragagem na bacia do rio Itajaí, no Município de Itajaí.

Os restantes um bilhão, cento e vinte sete milhões são
certamente, parcela dos dois bilhões e trinta e cinco milhões
de cruzeiros já solicitados pela Secretaria de Desenvolvimento
Regional para a complementação das obras de controle e
contenção das cheias do Itajaí Açu.

Além disso, a própria Secretaria de Desenvolvimento
Regional enviou o Ofício SDRIPR-G n9 296/91, de 15 de abril
próximo passado, solicitando um reforço de 1,6 bilhão para
o programa de proteção contra enchentes no Vale do Itajaí.

Muito embora os recurS0S ora liberados sejam insufi
cientes, cobrindo talvez despesas já realizadas, o Governo
Federal começa a se mostrar sensível aos apelos da represen
tação parlamentar catarinense no Congresso Nacional, aten
dendo em parte o pleito já encaminhado, com base no requeri
mento e nas justificativas apresentadas junto à Secretaria de
Desenvolvimento Regional.

Os recursos ora liberados têm origem nas emendas de
inirÜlliva parlamentar apresentadas na Comissão Mista de Or
çamento, segundo se depreende da "fonte" n° 100, constante
da publicação da Portaria n9 408.

Já o Município de Itajaí poderá iniciar a fase de execução
do programa de dragagem do rio Itajaí Açu e, em especial,
do Saco da Fazenda, realizando justa e antiga aspiração de
sua população e de seu dinâmico Prefeito Ornar Macagna.

Aqui fica o registro não só para mostrar o nosso reconhe
cimento, mas, e acima de tudo, na certeza de que a comple
mentação dos recursos financeiros solicitados será procedida
com brevidade, para evitar que nova catástrofe se abata sobre
o Vale do Itajaí, causando incalculáveis prejuízos ao seu povo
e à sua economia.

O SR. ARY KARA (PMDB - SP. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados, é impos
sível permanecermos calados enquanto o Governo Federal
demonstra clara intenção no sentido de sucatear uma das maio
res empresas nacionais, a Embraer, orgulho do Vale do Paraí
ba e de toda a Nação.

A empresa, pioneira na fabricação de aviões no Brasil,
que ocupa um espaço considerável no mercado internacional
de aeronaves, fato outrora jamais sonhado pelo País, com
certeza tem perturbado em muito,alguns fornecedores interna
cionais.

Lamentável que o Governo brasileiro se dobre diante
de pressões externas ao ponto de promover a desestabilização
deste orgulho do empresariado nacional.

A demissão em massa promovida no 'último mês, derro
tada pela mobilização dos empregados através de uma greve
vitoriosa, que acabou por revertê-la, denota mais uma vez
a intenção do Governo de acabar definitivamente com a em
presa.
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Tornar a Embraer ineficiente é o primeiro passo no cami
nho da futura privatização, que beneficiará, sem a menor
sombra de dúvida, amigos do presidente e multinacionais.

Vem à nossa memória o caso d.a antiga Fábrica Nacional
de Motores, pioneira na fabricaçãç'> de caminhões, empresa
nacional sem qualquer vínculo coril multinacional, eficaz ao
ponto de incomodar os grandes fa~ricantes internacionais.

A FNM sofreu o mesmo pr~cesso que a Embraer está
sofrendo atualmente e suas instalações foram finalmente com
pradas pela Fiat, depois de muitos anos abandonadas. Prin
cipal concorrente da alemã Mercedez Benz, maior fabricante
de caminhões do Brasil, a FNM, com o seu sacrifício, facilitou
a abertura às suecas Volvo e Scânia, à também alemã Volks
wagen à american FORD e à italiana Fiat.

O que desejamos é que o Brasil não seja alijado do mer
cado aeronáutico mundial. O' que desejamos é que o nosso
orgulho brasileiro não seja pisoteado pelo interesse interna
cional, como foi possível acontecer na época do governo mi
litar.

Hoje existe democracia, hoje existem vozes que real
mente representam a suprema vontade popular, e estas vozes
saberão se fazer ouvir na incessante luta para bloquear os
escusos objetivos do Poder Executivo.

Ainda permanecem bem recentes em nossa memória as
lembranças de concorrências internacionais vencidas pelo Bra
sil através da Embraer, caso do fornecimento d,~ aviões de
treinamento militar "Tucano" para a Royal Ai" Force, do
Reino Unido. Muitas outras se mostram nas telas de nossa
memória e é desnecessário descrevê-las todas.

O Governo Coilor, no entanto, faz questão de prejuü;~ar
a Embraer, ao tempo em que convida o Princípe Charles
para vir ao Brasil como garoto-propaganda da "British Aeros
pace", concorrente da Embraér que tem, inclusive, partici
pação acionária da família real britânica.

Esta postura antinacionalista do Governo não pode vingar
em um país que se diz democrático. Prejudicar o trabalhador
da Embraer, que ajudou a construir esta grande empresa,
ao tempo em que retira as possibilidades da empresa de ocupar
os espaços conquistados com tanta dificuldade, é um crime
contra a Nação e especialmente contra a região do Vale do
Paraíba.

Estamos, neste sentido, solidários com o Deputado Fede
ral Ernesto Gradella, eleito pela cidade de São José dos Cam~
pos, onde se encontra a sede da Embraer. O Deputado Gra
dellajá ocupou. esta tribuna para defender os interesses dos
trabalhadores e da empresa, com o brjlho e a eloqüência
que o caracterizam.

O Vale do Paraíba está unido em defesa da Embraer.
Não assistiremos passivamente à derrocada desta empresa que
sempre foi exemplo de competência e eficácia do setor público.
Antes levantar-rios-emos contra aqueles que pretendem des
truí~la. Entre os representantes da região não há espaço para
o entreguismo. Que o Governo Federar se conscientize da
necessidade de apoiar, e não de destruir a Embraer. Estaremos
vigilantes, e o patrimônio nacional haverá de ser protegido
custe o que custar.
I Era o que tinha a dizer;

O SR. FERNANDO DINIZ (PMDB - MG. Pronuncia
o seguinte diScurso.) -Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados,
muitos são os homens que passam pela administração muni
-cipal, mas poucos são aqueles que deixam marcas indeléveis
de sua gestão.

Nestes tempos difícieis em que vivemos, premidos pela
crise econômica e seus deletérios efeitos, enche-nos de júbilo
constatar que, em nosso estado, há um lugar no qual não
existe crise.

Graças ao dinamismo e à excelente administração de seu
ilustre Prefeito, Sílvio Miranda, o Município de Ouro Fino,
em Minas Gerais, desconhecendo a recessão, experimenta
notável surto de progresso.

Ali, ao invés de paralisadas, como ocorre na maior parte
do País, as obras públicas vêm sendo tocadas com rapidez
e eficiência invejáveis. Estão sendo desenvolvidas, simultanea
mente, obras de infra-estrutura, com a ampliação da rede
de esgoto e das galerias pluviais, da iluminação pública e
da distribuição de água potável, bem como a pavimentação
da cidade, que está sendo refeita e ampliada, enquanto as
estradas vicinais, de tanta importância para o escoamento
da produção agrícola, têm sido excepcionalmente bem conser
vadas.

Casas populares estão sendo construídas, e o prefeito
ainda implantou um programa de reforma de habitações, me
diante o fornecimento de material de construção para as popu
lações mais carentes. Preocupado com o setor educacional,
está promovendo a ampliação da rede escolar pública, através
da construção e reforma de escolas estaduais e municipais.
E, no intuito de resguardar o meio ambiente, fez implantar
um projeto destinado à conscientização das crianças da rede
,estadual e municipal de ensino quanto ao relacionamento com
a natureza e os cuidados necessários a sua preservação.' O
projeto também conscientiza a comunidade quanto à limpeza
urbana, induzindo-a a colaborar com a prefeitura, deixando
o lixo em containers especiais que depois são recolhidos por
caminhões. Toda a população urbana está sendo estimulada
a murar suas residências e a construir passeios em frente a
elas. .

Dentre os principais projetos da municipalidade, desta
cam-se o da construção de 500 casas populares e do pronto
socorro municipal, além do chamado Projeto Malharias, que
enfatiza o desenvolvimento industrial.

Ouro Fino conta com mais de duzentas malharias em
funcionamento e a prefeitura ml.micipal está incentivando,
através de publicidade, a realização de «ventos relacionados
com a atividade, como cursos, feiras etc., enquanto promove
a melhoria da rede hoteleira da cidade a .fim de que melhor
possa alojar os compradores dos seus produtos. Está.até pre
vista para breve a inauguração de um estande de vendas per
man:ntena antig.a esta9ão da Rede Ferroviária Municipal.

Igualmente digno de destaque tem sido o papel desempe
nhado pela primeira dama do município, Sr- Stela Miranda,
a qual vem desenvolvendo um belo trabalho nos campos cultu
ral, comunitário e assistêncial. Vale salientar seu apoio às
associações de moradores na formação de grupos e no estímulo
ao debate, com vistas à solução dos próprios problemas; no
âmbito da cultura, sua decidida atuação como artífice da volta
recente da congada.

Com a situação econômica do País em processo de deca
dência e conturbação, o que mais nos orgulha e envaidece,
como deputado federal majoritário, é observar que Ouro Fino
destaca-se hoje como um dos únicos municípios deste imenso
País que pode também gabar-se de mariter em zero o índice
de desemprego.

Por tudo isto, com inigualável prazer, convido os nobres
pares a _visitarem comigo minha querida Ouro Fino, a fim
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de que possam absorver, do prefeito e dos cidadãos ourofi
nenses, o aprendizado do desenvolvimento acelerado que em
muito, tenho certeza, poderá servir às cidades que represen
tam.

Outro assunto, Sr. Presidente.
Existe, na investigação científica, um processo de pes

quisa e conhecimento que se denomina Teoria dos Modelos.
Consiste no seguinte: quando se tem um problema cuja magni
tude em termos de dados (dimensão ou complexidade) ultra
passa a capacidade de manipulação do cientista, procura-se
trabalhar através da elaboração de um modelo reduzido.

Assim, dentro de um universo restrito, torna-se mais sim
ples chegar a soluções adequadas, que serão transpostas poste
riormente para o problema inicial, quando, então, seu equa
cionamento será facilitado pela experiência bem-sucedida.

Acredito, SI. Presidente, poder apresentar um exemplo
feliz de como grandes questões de nossa terra poderiam ser
solucionadas a partir de um modelo de administração muni
cipal que, com ousadia, trabalho, seriedade e dedicação, vem
enfrentando com sucesso a tarefa de construir o desenvol
vimento e o progresso, proporcionando a todos os cidadãos
uma vida de melhor qualidade, baseada nos princípios demo
cráticos da justiça social.

Refiro-me a Pedro Leopoldo, município de Minas da
Grande Belo Horizonte, administrado pelo Prefeito DI. Hélio
Felipe Salomão Issa, coadjuvado por seu vice, DI. Ademir
Gonçalves.

Eleito para um segundo mandato, o que, por si só, já
é uma demonstração cabal de sua competência, Hélio Issa
estabeleceu como prioridades de seu governo as áreas de saúde
e educação.

Na área de saúde, 11 postos, além de um pronto atendi
mento com sofisticado laboratório de análises clínicas, aten
dem a população de média e baixa rendas de diversos bairros
e distritos de Pedro Leopoldo, e já agora, no mês de maio,
está sendo inaugurado um novo e moderno hospital que fun
cionará 24 horas por dia.

Na área de educação, o grande orgulho da cidade é uma
unidade de ensino integrado - Núcleo Extensivo de Ensino
Comunitário - onde os alunos recebem, em tempo integral,
além de toda a assistência psicopedagógica, alimentação balan
ceada, materia! didático completo, atendimento médico e
odontológico. E importante citar ainda a Apae, Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais, que mantém uma unidade
altamente especializada com resultados animadores.

O~tra ação dig~a de nota é o extraordinário apoio que
a prefeItura presta a rede estadual de ensino, composta de
19 escolas, Nos d~is últimos anos, Hélio Issa recuperou 6
escolas e tem destmado recursos para a suplementação da
merenda escolar e para a aquisição de material didático de
todas elas. Também recebe apoio do Prefeito de Pedro Leo
poldo sua Faculdade de Ciências Humanas, que trabalha bri
'Iha?,!emente para a formação do quadro de professores da
reglao.

Outras obras, de caráter estritamente social merecem
re9i~tro. Por dever de consciência e de justiça, ve~ o Prefeito
HelIo Issa trabalhando arduamente para erradicar os bolsões
de pobreza cravados na periferia da cidade, reformando e
co~struindo unidades habitacionais para famílias de baixa ren
da:'~30 unidades estão em fase final de construção, exclusiva
mente com recursos municipais.

Trabalha ativamente na assistência ao meio rural, forne
cendo aos pequenos e médios produtores, a custo zero, toda
uma estrutura mecanizada que, apenas no ano passado, prepa
rou para o cultivo quase d.ois mil hectares de terra.

Pavimentação, rede de água que atende a 100% da popu
lação, e esgotamento sanitário e pluvial para 95% das casas
são pontos altos na administração atual, que conta com um
secretariado de alto nível, com uma Câmara de Vereadores
das mais atuantes e com funcionários competentes e dedica
dos. Acresça-se, ainda, a atuação de Dona Julinha, esposa
do DI. Hélio Issa, que se desdobra diuturnamente para dina
mizar" as obras sociais da cidade.

Srs. Parlamentares, ser cidadão de Pedro Leopoldo é
ter o orgulho de viver em uma cidade que, se não é perfeita,
serviria, segundo afirmei no início como modelo a ser imitado
na administração do país. Por isso, quero deixar registrados
nos Anais desta Casa meus cumprimentos a esse povo valoroso
e minha admiração por ele.

O SR. CLETO FALCÃO (Bloco- AL. Pronuncia o se
guinte discurso.) - SI. Presidente, Sr's e Srs. Deputados,
depois das modificações ensejadas há poucos dias no alto
comando da economia do País, quando o Presidente Fernando
Collor deu provas de que tem o efetivo controle do Governo,
e de que o Governo, no mérito do seu conjunto, tem o efetivo
controle do País, a Nação recebe agora os nomes dos novos
componentes da equipe econômica, anunciados pelo Ministro
Marcílio Marques Moreira e, ao tempo que reconhece o valo
roso trabalho prestado pela equipe que sai, revigora sua con
fiança no Governo ao identificar na nova equipe o gabarito
e alta qualificação técnica e profissional de seus membros.

Venho saudar nesta tribuna, Sr. Presidente, as indicações
do Sr. Luis Antônio Andrade Gonçalves para a Secretaria
Executiva do Ministério da Economia; do economista e mem
bro do Conselho Editorial do jornal Folha de S. Paulo, Prof.
Roberto Macedo, para a Secretaria Especial de Política Eco
nômica; da ex-Ministra Dorothea Werneck para a Secretaria
Nacional de Economia; do economista Luiz Fernando We
Ilisch para a Secretaria da Fazenda Nacional; do engenheiro
Pedro Parente para a Secretaria Nacional de Planejamento;
do economista Francisco Gros para a Presidência do Banco
Central; do DI. Eduardo Modiano, confirmado como Presi
dente do BNDES; do Dr. Ary Osvaldo Mattos Filho, que
permanece à Frente da Comissão de Valores Mobiliários; do
jurista Tércio Sampaio Ferraz Júnior como Procurador da
Fazenda Nacional; e dos Srs. Lafaiete Coutinho Torres e Álva
ro Mendonça como Presidentes, respectivamente, do Banco
do Brasil e da Caixa Econômica Federal.

Uso ainda esta oportunidade, SI. Presidente, para regis
trar o meu reconhecimento e prestar uma justa homenagem
aos Srs. Lafaiete Coutinho e Álvaro Mendonça pelo excelente
desempenho que tiveram, o primeiro como Presidente e o
segundo como Diretor de Operações da Caixa Econômica
Federal.

Lafaiete Coutinho, como Presidente da Caixa Econômica
Federal e contando com o respaldo de uma competent~ equi
pe, na qual destacou-se o seu Diretor de Operações Alvaro
Mendonça, dotou a Caixa de uma carteira comercial forte
e competitiva, medida fundamental na formação do necessário
aporte financeiro para a realização dos programas sociais da
quela instituição, buscando, para tanto, novos produtos, im
plementando um plano de gestão estratégica destinado a en
frentar os desafios do mercado financeiro, incrementada a
competitividade.
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Na sua administração, ocorreu o lançamento do CDBI
RDB, do Fundo de Curto Prazo, da Poupança Azul e da
avaliação comercial de jóias; aumentou-se a arrecadação das
loterias, com um crescimento de mais de 45%, atingindo,
em 1990, o montante de 208 bilhões e 800 milhões de cruzeiros.

O crescimento real da captação, de quase 18%, entre
junho de 1991 e janeiro deste ano encontra paralelo na criação,
em novembro, de 48 centrais de atendimento ao trabalhador,
pagos 1 bilhão e 300 milhões de cruzeiros no PIS e 1 bilhão
e 430 milhões no seguro-desemprego.

Iniciou-se a absorção das contas do FGTS, empregadas
8 mil 805 pesoas, enquanto a rede bancária mobiliza mil pes
soas para o mesmo serviço, devendo o volume de contas do
FGTS atendidas pela CEF atingir 46 bilhões de cruzeiros.

As aplicações na área social cresceram vigorosamente,
e o Programa de Crédito Educativo, reativado em abril do
ano passado, atendeu a compromissos de desembolso de mais
de 9 bilhões de cruzeiros, distribuídos em 197 mil aditamentos
e mais de 23 mil novos créditos.

Contrataram-me financiamentos para a construção de
mais de 174 mil unidades residenciais, com recursos do FGTS,
para o segmento da população com renda em tomo de quatro
salários mínimos, perfazendo 257 bilhões de cruzeiros, desti
nados 46 bilhões para atendimento a 6.493 unidades residen
ciais da classe média.

O desembolso, em um ano, na área de habitação, aten
didas contratações de anos anteriores, envolveu recursos de
1 trilhão e 600 milhões de cruzeiros para a construção de
445,646 unidades.

Quanto ao saneamento e desenvolvimento urbano, houve
113 contratações, atingindo os desembolsos mais de 230 bi
lhões de cruzeiros.

Por outro lado, o balanço extraído em junho de 1990
acusava um prejuízo de 5 bilhões de cruzeiros, enquanto,
em dezembre a CEF apresentava um lucro líquido de 1 bilhão
de cruzeiros, apesar do impacto da liquidação do Fundo de
Assistência de Liquidação e do Setor Público.

Os fatos e os números que marcaram na administração
da CEF, Srs. Deputados, atestam que são seus méritos e
competência que alçam agora Lafaiete Coutinho à Presidência
do Banco do Brasil e Alvarç> Mendonça à Presidência da
Caixa Econômica Federal.

Os nomes que formam a nova equipe econômica inspiram
confiança no meio financeiro e na população. O País segue
seu caminho em busca da transformação social, e as ações
firmes do Presidente Collor mostram que' a Nação tem um
comandante determinado. O agouro de uns poucos não vai
jamais deter este Governo nem este País, porque já vivemos
a hora do trabalho e das mudanças.

Muito obrigado.

O SR. ANTÔNIO DE JESUS (PMDB - GO.Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados,
a reabertura dos cassinos no Brasil é um dos assuntos 'polê
micos que voltou com toda a "corda a ocupar espaços em
nossa imprensa. Durante 45 .. anos, mais precisamente desde
30 de abril de 1946, através do Decreto-Lei n° 9.215 do então
Presidente Eurico Gaspar Dutra, o jogo em cassino ficou
proibido no Brasil. .

Agora, com força, e como propalado apoio do Executivo
- e de forma efetiva da Embratur - o Deputado Dércio
Knop traz de volta ao cenário da Câmara a guestão do·s cas
sinos.

Sr. Presidente, Srª' e Srs. Deputados, como representante
de um segmento importante de nossa sociedade, o povo evan
gélico, não poderia calar-me diante de mais essa iniciativa
danosa e nociva, corruptora dos valores, e que é uma porta
aberta para vícios, prostituições, suicídios, homicídios, deses
tabilização de famílias, e toda sorte de destruição dos mais
comezinhos valores morais de nosso povo.

Infelizmente, Sr. Presidente, Srª' e Srs. Deputados, vive
mos num País onde a ilusão do jogo é oficializada através
de vários tipos. Estão aí as Loterias Federal, Esportiva, Sena,
Loto, Raspadinha e Estadual; esses jogos têm levado milhões
de homens e mulheres a sonharem com a fortuna fácil, muitas
vezes esquecendo-se de dar um simples pedaço de pão ou
um copo de leite a seus filhos. A palavra de Deus é frontal
mente contra a jogatina e o ganho falso, e desde os primórdios
o Senhor ordenou ao homem "ganhar o pão com o suor do
seu rosto".

Incrementar o turismo, oferecer suposto aumento da ofer
ta de empregos e auferir aumento ao Erário, através de novos
impostos, à custa da destruição da moral e da ruína de lares
e de muitas vidas é por demais desonesto. Os meios jamais
justificam o fim. Não podemos, como povo de Deus, ficar
calados neste momento, pois a própria Bíblia admoesta. "Se
esses se calarem as pedras clamarão";

A posição do povo de Deus é clara e cristalina, de confron
tação com toda e qualquer espécie de jogatina que é abomi
nável aos olhos do Senhor.

Legalizar o jogo será o mesmo que instituir, através de
lei, a miséria, a corrupção dos lares, a ociosidade e a ruína
maior da sociedade.

O SR. JOSÉ LUIZ MAIA (PDS - PI. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, "Sr"s Deputados, minha vida
parlamentar tem sido marcada pelo esforço incessante na bus
ca de s?luções para os' probléll1aS nordestinos e do Piauí,
em partIcular.

O Nordeste e meu estado têm plenas condições de se
desenvolver e de integrar-se à economia nacional, deixando
de ser uma regição empobrecida e marginalizada.

Um dos caminhos para ,a integração econômica está na
exploração inteligente e planejada do potencial oferecido .pela
irrigação conjugad~ à agroindústria. Há também a vastidão
dos cerrados, que se estendem do Norte de Minas ao Sul
do Maranhão.

Só no meu estado, os cerrados cobrem uma área de 11
milhões de hectares, que representam 46% de toda a extensão
do território estadual. Trata-se de áreas adequadas para gran
de produção de grãos, notadamente de soja e de arroz.

Recentemenfe, tive oportunidade de levar ao Piauí para
um programa de visitas, em companhia de autoridades e lide
ranças políticas do meu estado, o Presidente do Banco do
Nordest.e, Dr, JOI:ge Lins Freire.

Em Ribeiro Gonçalves, uma das portas de entrada dos
cerrados piauienses, o Presidente do BNB, diretores e técnicos
da instituição regional conheceram detalhadamente o esforço
que se vem fazendo para incorporar ao setor produtivo áreas
até então inaproveitadas.

Na visita, os diretores e técnicos do BNB expuseram
a programação do FNE - Fundo Constitucional de Financia
mento do Nordeste -para 1991, deixando espaço para suges
tões e subsídios destinados ao aprimoramento dos programas
em execução. As sugestões de que fossem incluídas novas
linhas de financiamento, beneficiando principalmente ativida-
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des não tradicionais, como apicultura e criação de camarão,
foram bem acolhidas.

Em encontro realizado na Assembléia Legislativa, entre
a diretoria e técnicos do BNB com autoridades e lideranças
empresariais do Piauí, ficou decidido qua o BNB faria revisão
no sistema de encargos relativos aos financiamentos do FNE,
considerados prejudiciais, nas bases em que vêm sendo atual
mente calculados.

Devo destacar a boa vontade demonstrada pelos diretores
e técnicos do BNB com relação às críticas feitas pelos partici
pantes do encontro, algumas delas até veemente, como as
reclamações sobre os entraves burocráticos ainda existentes
na tramitação das propostas de financiamento do FNE.

Quero registrar aqui meus parabéns ao Dr. Jorge Lins
Freire e sua equipe, não só por essa abertura, mas também
por essa disposição que vem sendo posta em prática de realizar
em cada estado nordestino encontros semelhantes, marcados
pela abertura ao diálogo e que certamente permitem uma
correção de rotas e metas.

O encontro foi considerado por todos como muito posi
tivo. Na ocasião, o Presidente do BNB destacou que a partici
pação do Piauí no montante dos recursos aplicados pelo FNE
já atinje 8,6% do total, equivalente a 6 bilhões e 800 milhões
de cruzeiros, realizados através de 2.711 operações.

Meu estado ocupa hoje posição honrosa como benefi
ciáriodo FNE, só superada pelos estados mais industrializados
da região: Bahia, Ceará e Pernambuco.

, A equipe técnica do BNB informou ainda que se encon
travam em análise de viabilidade outras 560 propostas de ope
rações, envolvendo a apalicação de 1 bilhão e 800 milhões
de cruzeiros. É o Piauí tentando recuperar o tempo perdido.

Esses, são dados inegavelmente otimistas. Mas poderiam
ter maior significado na transformáção econômica do Piauí.
Os projetos financia~os pelo FNE ainda se concentram quase
exclusivamente no setor primário. Este vem absorvendo.cerca
de 80% dos investimentos realizados.

Para mudar a face da economia de meu estado, faço
um apelo aos empresários para que procurem as agências
do BNBe apresentem projetos industriais ou agroindustriais.
Não existem limites à participação de cada estado nos recursos
do FNE. O Piauí pode ampliar mais sua parcela. O limite
está condicionado apenas pela existência de demanda. Quanto
mais projetos houver, mais recursos virão para o estado.

Estudos realizados pelo próprio BNB identificam várias
atividades no Piauí de grange potencial econômico, como por
exemplo beneficiamento de couro e peles, produtos alimen
tares, minerais não-metálicos e bebidas, além de vários setores
da agroindústria nos pólos de irrigação do Baixo Parnaíba
e do suldo estado, com grande potencial' de desenvolvimento.

Chegou a hoia de o Piauí iriiciar sua arrancada para o
c~escimen~o econô~ico qu~ o levará a o~upar posição mere
Cida, t~nt~ no c~:m~exto da ~coJlomia regional como no da
economia nacional. Para tanto não faltam o apoio e a dispo
sição do Governador Freitas Neto, que se vem esforçando
diuturnamente para mudar a face da economia piauiense.

Era o que tinha a dizer.
Muitq obrigado.

O SR. OSVALDO MELO (PDS - PA. Pronuncia o se
guinte discurso.) ....:.. Sr. Presidente, Sr!s e Srs. Deputados,
pedimos a,inserção nos Anais desta Casa da matéria que a
seguir passa a ser:

CARTA ABERTA AO EXW SR.
GOVERNADOR DO ESTADO

Dirijo-me a V. Ex! através dos meios de comunicação
social, a fim de melhor conseguir alertar todos aqueles
líderes partidários que, na euforia de ter conseguido ele
ger V. Ex! ao governo do Estado, julgam que chegou
a hora de mostrar seu prestígio vingando-se daquelas pes
soas que, nas últimas eleições, não lhes deram seu apoio
político. Refiro-me, particularmente, aos líderes políticos
do Município de Bragança.

O motivo que mais me leva a tomar a iniciativa de
chamar a V. Ex! é o fato de demissão sumária da diretoria
da Divisão Regional de Educação em Bragança e da notí
cia, propalada pelos tais cabos eleitorais de V. Ex!, da
iminente demissão de tantas eficientes diretoras de escola.
O crime destas últimas está no fato de que não quiseram
se envolver na política partidária, não tomando partido
por nenhum candidato.

Como é triste, Sr. Governador, constatar entre os
líderes políticos do nosso estado tamanha falta de forma
ção democrática!

Fala-se em liberdade democrática, e depois, se al
guém, no uso dessa liberdade, votou no candidato derro
tado, é logo cruelmente castigado!

Quanto é sábio o ditado popular que afirma que
se apanham mais moscas com uma colher de mel do que
com um barril de fel!

V. Ex! lembra muito bem como conseguiu se eleger
com uma margem estreita de votos. Esse fato deveria
levá-lo a esmerar-se em conquistar a confiança dos nume
rosos eleitores que não votaram em V. Ex~, eliminando
todo e qualquer revanchismo, a fim de se tornar, de verda
.de um Governador benquisto por todos os paraenses.

Seja, pois, seu firme propósito, perante aqueles seus
cabos eleitorais que agora querem faturar através de vin
gança e de privilégios que contrariam o bem-comum
orientá-los a não prejudicar sua imagem já tão desgastad~
e a·colocar o bem público acima de qualquer interesse
pessoal.

. E com relação caso particular que me levou a dirigir-
lhe esta mensagem, recomende aos seus líderes partidá
rios que ao menos respeitem a Constituição de seu estado,
a qual, no art. 278, parágrafo 3g, item IH, b, estabelece:
"Fica o Poder Executivo obrigado a nomear o Diretor
da Escola dentre os integrantes da lista tríplice encami
nhada pelo Conselho Escolar".

Quanto V. Ex! ganharia em prestígio se, desde o
iníciO de seu mandato, fizesse rigorosamente respeitar
a Constituição de nosso estado, preparada com tanta dedi
cação e competência! Seria o caminho mais acertado de
um governo exemplarmente democrático.

Bragança, 20 de maio de 1991. - Dom Miguel Maria
GiambeUi, Bispo de Bragança.

Estamos de acordo com as considerações feitas pelo emi
nente Bispo de Bragança, Estado do Pará.

O SR. HÉLIO ROSAS (PMDB - SP. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, S~S e Srs. Deputados, com o
fim precípuo de incluir os eletricitários entre os trabalhadores
com direi~o à.p~rc~pção do adicional de periculosidade, para
sanar antiga IDJustlça, estamos apresentando à consideração

. da Casa projeto de lei determinando que:
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"São consideradas atividades ou operações perigosas,
na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério
do Trabalho, aquelas que, por sua natureza ou métodos
de trabalho, impliquem o contato permanente com infla
máveis, explosivos e serviços com energia elétrica em
condições de risco acentuado".

É, aliás, a proposta de uma nova redação para o art.
193 da CLT.

Poucas atividades apresentam índices iguais aos dos eletri
citários de acidentes de trabalho, inclusive fatais, como reve
lam as estatísticas do próprio Ministério do Trabalho. Lidando
permanentemente com fios de alta -tensão, no conserto de
instalações defeituosas, na montagem e instalação de redes
e em tarefas correlatas, estão os eletricitários expostos cons
tantemente a perigos da mais alta intensidade. Não se com
preende, pois, que eles continuem sem o adicional de pericu
losidade.

Por isto, esperamos a acolhida total para a nossa propo
sição, para que ela seja aprovada e transformada em lei o
mais depressa possível.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JONES SANTOS NEVES (PL - ES. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados,
entendo que a atual conjuntura econômica nacional está mais
do que nunca pendente, para sua solução, do equacionamento
definitivo da assombrosa dívida externa acumulada pelo País.

Isto porque nos encontramos agora no momento crucial
que encerra um doloroso período de inflação e de recessão;
e que inicie um período desejado de estabilização gradual
e de geração do crescimento econômico. Pelo menos é esta
a propalada intenção da equipe que acaba de assumir as rédeas
de nossa economia.

Neste momento crucial, observa-se muito nitidamente
a retração do empresário brasileiro diante do desafio de reali
zar novos investimentos, ampliando ou implantando o seu
parque produtivo.

Tudo leva a crer que não haverá reanimação desse empre
sário enquanto não for aliviado o peso da dívida externa e,
conseqüentemente, reativado o interesse de investimento no
Brasil por parte dos agentes internacionais.

Com o impulso novo da solução da dívida, os investidores
multinacionais passarão a pilotar uma nova fase de desenvol
vimento, estimulando a empresa brasileira a acompanhá-los
em seu comportamento.

Para que esta nova fase seja uma fase de sucesso, é preciso
fazer retornar os dólares acumulados lá fora por brasileiros
que deixaram de acreditar no futuro de nosso País, desviando
seus recursos para depósitos em moeda forte no exterior.

Recentes reportagens jornalísticas evidenciam, de forma
dramática, a tragédia dos chamados "ditadólares", possivel
mente a parcela mais representativa do denominado flying
capital. Trata-se do desvio dos recursos de governos estabele
cidos, em vários países, sob regime ditatorial, para o bolso
de dirigentes criminosos que os acumulam em suas contas
pessoais, nos bancos do exterior.

Alguns dados importantes sobre o tema foram reuni
dos, recentemente, pela revista francesa Le Point. Considero
importante assinalar alguns deles:

"O Fundo Monetário Internacional acredita que os paí
ses em desenvolvimento enviaram para exterior, entre
1975 e 1985, cerca de US$ 250 bilhões... paradoxalmente,

essa evasão afeta, principalmente, os países que têm
maior dificuldade de pagar sua dívida externa, com desta
que para os da América Latina e África. Isso põe em
xeque a eficácia dos programas de ajuda: - Para que
oferecer financiamento aos países pobres, se esse dinheiro
retorna por baixo do pano e é reaplicado nos países ri-
cos? "

" Em quase todo o mundo, o desvio de dinheiro públi-
co é uma norma. Mas claro que há diferenças em graus
e modalidades..."

" ...A precariedade dos regimes políticos acelera a cor
rupção. É preciso se garantir contra os golpes do destino.
Torna-se, portanto, necessário um processo de enrique
cimento rápido, que garanta o depósito da fortuna no
exterior, por princípio o único lugar seguro. O exemplo
vem de cima: reis e presidentes apressam-se a abrir contas
na Suíça, para logo em seguida engrossá-Ias..."

" ...A ausência de qualquer fiscalização ou oposição
torna a operação sem risco imediato. A falta de transpa
rência na contabilidade pública estimula e garante as ma
nobras... "

" ...Uma opção utilizada é a dos grandes contratos de
empreiteiras e empresas ocidentais (que ganham concor
rências, caracterizadas pelo pagamento de polpudas co
missões) ..."

" ...Outra alternativa é o desvio da ajuda estrangeira.
Esse tipo de desvio de recursos provoca geralmente a
ira do FMI, que vem perdendo a paciência nestes últimos
anos "

" Em 1984, um relatório do Centro Nacional Belga
de Cooperação e desenvolvimento acusou o ditador Mo
buto de desviar em 10 anos o equivalente a 10 bilhões
de francos franceses (cerca de Cr$ 500 bilhões)..."

"Em 10 anos, contratos e comissões ilegais permitiram
a Saddam Hussein acumula no exterior cerca de US$
5 bilhões, em contas numeradas. Os outros membros do
seu clã desviaram fortuna igual a 5% dos rendime~tos
do petróleo do Iraque entre 1979 e 1989. Um verdadeiro
saque."
SI. Presidente, desta escandalosa pilhagem internacional

já participa o Brasil, segundo se noticia, com a impressionante
cifra, cuidadosamente estimada, de US$ 45 bilhões. É essa
a fortuna acumulada lá fora pelo~ negócios ilícitos e pelos
comissionamentos criminosos. A acumulação deste enrique
cimento ilícito internacionalizado é constituída tanto pelos
"ditadólares" <le privilegiados detentores do poder público
quanto pelos "~oubodólares" das empresas e empresários pri
vados, em conjunto com as empresas físicas ou jurídicas dos
burocratas que intermediaram operações fraudulentas dos
mais variados padrões.

SI. Presidente, informação muito recente dá conta de
que o governo dos Estados Unidos, depois de iniciar a perse
guição mundial ao "narcodólar", lança-se agora em missão
de caça aos "ditadólares". A tática americana faz parte de
uma recente estratégia da chamada nova ordem mundial, que
pretende controlar o fluxo de dinheiro no mundo.

Desejo propor, neste momento, que o Brasil se incorpore
a esta nova ordem. Sugiro que este assunto seja imediatamente
encaminhado, Sr. Presidente, à Comissão de Fiscalização des
ta <;asa, que. estudará e indicará, em regime de urgência,
quaIS as medIdas que deverão se adotadas sobre o assunto
pelo Executivo, através da Receita Federal e do Banco Cen
traI.
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A Nação exige que se inicie, imediatamente, um combate
efetivo que provoque o inadiável repatriamento dos "ditadó
lares" e dos "roubodólares" brasileiros depositados no exte
rior.

Muito obrigado.

O SR. PASCOAL NOVAIS (PTR - RO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'S e Srs. Deputados,
queremos, por dever de justiça, enaltecer um brilhante trab~

lho desenvolvido pelo dI. Gildo de Sá de Albuquerque, conceI
tuado engenheiro de minas e consultor de empresas, versando
sobre a viabilidade de implantação de "Cooperativas de Pe
quenos e Médios Produtores Minerais".

Esse trabalho, que lança diretrizes da maior importância
para a exploração mineral, no tocante à sua elevada signifi
cação para o desenvolvimento dessa ímpar atividade sócio-e

. conômica. Enfatiza sua aplicação à região amazônica, que
temos grande orgulho de represent~rnesta Ca~a. ._

Desejamos, por isso, Sr. PresIdente, pedIr permls~ao a
V. Ex' para reproduzir aqui um trecho que melhor dIZ da
importância desse magistral trabalho do Dr. Gildo de Sá de
Albuquerque: .

"Urge, porém, serem buscadas soluções novas para antI
gos problemas. Urge ousar a tentativa de ampliar e diversificar
a pequena e a média minerações, seja através de sistemas
cooperativos ou outros tipos ~e. ass?ciaçã?, sej.a a~rav~s de
mecanismos de fomento tecnologlco, mcentivos fiSCaIS e finan
ceiros e de instrumentos de mercado.

Não temos dúvida de que o correto fomento à pequena
e à média mineração no Brasil passa obrigatoriamente pela
ampla disponibilidade de processos que introduzam um aporte
tecnológico hoje pouco difundido. A especialização de~sas

empresas, a curto e médio prazos, com ou mesmo sem vertIca
lização da produção, é absolutamente possível e recomen
dável."

O mais eficaz papel de fomento, no entanto, dificilmente
passará pela esfera federal. Este papel deverá se~ dese~pe

nhado, na sua maior parte, pelas empresas estaduaIs d~ ~l1ne

ração e pelos institutos tecnológicos. Com a responsabl~ldade

constitucional de co-participar na gestão do setor mmeral,
os estados têm uma grande missão cumprir; esta missão não
pode. estar divorciada dos mais justos anseios das pequena
e média minerações.

O economista Gilberto Calaes tem sugerido novas estraté
gias de estímulo a iÍ:ivestim;ntos no setor min~ral, inclusive
através da capitalização das pequenas e médIas empresas,
via atuação conjunta do DNPM e da CVM.

Dentro dos conceitos e postulados expressos por aquele
técnico, absolutamente condizentes com uma retomada de
crescimento por todos desejada, é citada a experiência cana
dense que, através do Oow through share, conseguiu, em 1988,
captar por tal mecanismo mais de dois terços do montante
investido em pesquisa mineral.

Entre 1983 e 1988 o Oow throug shar~ financiou 3 bilhões
de dólares canadenses, gastos com exploração mineral; 80
depósitos foram descobertos, dos quais 70% já se revelaram
econômicos, muitos já estando em produção comercial.

Outro dado importante fornecido por Calaes é qúe, no
Canadá, para cada dólar de renúncia fiscal ocorreu um ~etorn?

de três dólares em receitas de impostos decorrentes de mvestI
mentos estimulados·em.pesquisa mineral.

Éeorreto presumir que a. adoção de mecanismos seme·
lhantes no Brasil permitirá ampliar a pesquisa mineral, hoje

praticamente estagnad~, e, com i~to, possib~litar o surgimen~~

da base física para a lmplantaçao de projetos de lavra, Ja
de menor risco. Saliente-se que tais linhas de ação devem
ter como objetivo primordial o fortalecimento das pequena
e média minerações no Brasil.

Haverá necessidade de um grande trabalho de catequese
junto aos governos estaduais, para viabilizar e operacionaliz~r

tais procedimentos. O Governo Federal, exclusIvamente, ~~o
poderá alavancar o desenvolvimento das pequena e medIa
minerações.

Nesse processo, às companhias estaduais de mineraçã?
e aos institutos tecnológicos estará reservado um extraordI
nário papel de fomento que, se bem desempenhado, poderá
reverter o quadro de pessimismo que é fruto do marasmo
e da estagnação.

Quanto à fase de lavra propriamente dita, outros meca
nismos podem ser usados na modernização e capacitação tec-
nológica dos pequenos e médios empresários minerais. .

Dentre eles, a criação de uma bolsa de Minerais e M~tals,
em nível nacional, com ramificações nos estados, sena de
grande eficiência. ...

Entre outros fatores positivos, a BMM ahnhana as segum-
tes vantagens: . .

a. o produtor teria novo mercado de venda e/ou fmancla
mento de suas atividades;

b. poderão ser adotados na BMM padrões de referência
que possibilitem ao produtor ampliação do.seu raio de açã~,

bem como a cooperação entre produtores vIsando, ao atendI
mento de mercados maiores, inclusive no exterior;

c. o consumidor teria novas opções de abastecimento
à preços de mercado, sem a necessidade de formação de gran·
des estoques próprios;

d. o setor financeiro ganharia com a entrada de novas
opções para aplicação de capital;

e. o Governo Federal poderia contar com um estoque
regulador/estratégico, sem o investimento de recursos públi·
coso

, f. seria mais fácil a capitalização das pequenas e médias
empresas de mineração, produtoras de minerais/materiais apli
cados em tecnologias de ponta;

g. haveria incentivo real à verticalização interna da produ
ção mineral.

É óbvio que outras alternativas estruturais podem e de
vem ser colocadas à disposição da pequena e da média empre
sas de mineração; o importante, de imediato, é dar início
ao processo de fomento e ampliar o debate, em função das
respostas e sugestões recebidas.

Sejam quais forem as soluções adotadas, uma consta
tação, por mais paradoxal que inicialmente pareça ~e:, ~e

nos afigura proeminente: nunca, como agora, a sobrevIVenCU!
da: pequena e da média mineração esteve tão intimamente
correlacionada com o conhecimento tecnológico e com a espe
cialização de·produtos. Desprezar a tecnologia po?~rá v~r a
ser um erro fatal e irreparável para os pequeno e medlO mme·
radores".

Tendo em vista a seriedade, a profundidade e a oportu
nidade desse notável trabalho, Sr. Presidente, queremos cha
mar a atenção das autoridades do setor mineral brasileiro,
para que não se perca mais essa chanc~ qu: tem o Brasil
de melhor aproveitar os seus recursos mmeralS em favor do
desenvolvimento e da erradicação da pobreza em nosso País.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sr's e Senhorea
Deputados.
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o SR. GERMANO RIGOTTO «PMDB - RS. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr-s e Srs. Deputados,
venho a esta tribuna para registrar que me foi enviado pelo
Legislativo Municipal de São Marcos, no meu Estado do Rio
Grande do Sul, documento que expõe a caótica situçaão em
que ora se encontra a BR-1l6 no trecho compreendido entre
São Marcos e Caxias do Sul, rodovia esta que liga o Nordeste
ao Sul do País, apresentando-se em estado lastimável particu
larmente naquele trecho de 36 quilômetros - além de contar
com um número acentuado de curvas, destacam-se ainda di
versos aclives e declives, em face da localização montanhosa
deste trajeto.

Vale ressaltar que São Marcos, localizada na encosta su
perior do nordeste do Estado do Rio Grande do Sul, é o
município brasileiro com a maior média de veículos pesados
por habitante. Neste trecho iniciaram-se os trabalhos de prepa
ração para o reasfaltamento e duplicação de pista, mas foram
paralisados no final do ano de 1989 e a partir daísó foi realizada
a operação tapa-buracos, conhecida como SOS-Rodovias.
Exitem muitos trechos de acostamento que foram escavados
e preenchidos com cascalho, para fazer a base do asfalto,
mas as chuvas do último inverno levaram estas pedras, deixan
do no lugar do acostamento enormes buracos que, apesar
dos reparos executados no ano passado, ainda desafiam os
motoristas desavisados que trafegam pelo local. Com a proxi
midade do inverno e das fortes chuvas da estação, cresce
o risco para os motoristas, pois constantemente caem grandes
quantidades de terra e pedras das encostas da estrada, forman
do barreiras ·no asfalto, impedindo parcial ou totalmente o
tráfego, ocasionando acidentes de grande monta muito fre
qüentemente.

Tal situação exige por parte das autoridades competentes
providências imediatas, para tentar-se evitar os constantes
prejuízos de vidas humanas e materiais que ali se desperdiçam.
Diante disto, considerando a relevância deste serviço em bene
fício de todos os que trafegam por aquela região, ou até mesmo
ali residem, tenho certeza de que haveremos de receber o
necessário apoio do Governo no sentido de buscar uma solu
ção justa e definitiva para o problema da BR-116 no trecho
São Marcos-Caxias.

Era o que tinha a dizer.

O SR. WELLINGTON FAGUNDES (PL - MT. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Depu
tados, uma vez mais estamos nesta tribuna para enfocar uma
questão de real interesse para estll Nação.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis-IBAMA -encontrou uma forma rápida
e sem prejuízos ao Governo para aumentar o seu quadro
de fiscais.

O assunto foi publicado no Correio Braziliense, edição
de 21 do mês corrente, sob o título "Ibama quer os disponíveis
na fiscalização", que gostaríamos"fosse transcrito nos Anais
desta Casa, anexo ao enfoque que aqui expomos.

O Estado de Mato Gi'OSSO, como todos sabem, continua
sendo um dos que mais crescem em nosso País. É uma potência
na sua economia agrícola e pecuária. É um dos maiores em
extensão territorial, que vem recebendo patrícios oriundos
das mais diversas unidades federativas, e onde o lbama deve
empreender uma dinâmica administrativa para uma ação rápi
da e enérgica, aliás, que vise valorizar o órgão em toda sua
plenitude.

Se não, vejamos: o Pantanal Mato-grossense, pela sua
enormidade e o seu valor ecológico para a humanidade; o
Parque Nacional da Chapada dos Guimarães e toda a região
norte do estado, principalmente a chamada Amazônia Legal
além da vasta variedade e rios e baías que se encontram à
sorte do destino sem qualquer recurso de proteção por parte
do Governo e dos órgãos competentes; os desmatamentos,
a matança de jacarés e outros animais selvagens (alguns consi
derados em extinção); as pescarais predatórias; o tráfico de
entorpecentes e produtos contrabandeados; enfim, a chacina
ambiental das indústrias poluentes e dos garimpeiros são preo
cupações constantes, que precisam ser reparadas com maior
rigor e urgência não só pelo Ibama como pelas Polícias Federal
e FlorestaL

O Ibama, na pessoa da sua Presidente, Dr! Tânia Munhoz,
acertou quando salientou essa necessidade ao então Secretário
da Administração Federal, Dr. Joã;,o Santana, ao querer, para
aumentar o quadro de fiscais, aqueles funcionários públicos
que se encontram em disponibilidade.

Queremos aqui enaltecer a atuação que vem sendo ence
tada pela direção daquele órgão ambientalista pela magnífica
iniciativa, e, ao mesmo tempo pleitear-lhe que esse trabalho
seja efetivamente estendido ao Estado de Mato Grosso, apro
veitando seus servidores públicos em disponibilidades.

Temos certeza, Sr. Presidente, do sucesso que poderá
alcançar esse programa "Operação Amazônia".

Iniciativa dessa natureza merece os aplausos de todos,
o maior incentivo e apoio não só do Governo, como das
autoridades em geral e dos organismos constituídos.

O aproveitamento dos funcionários públicos em disponi
bilidade para a execução de serviços dessa magnitude significa
renovar-lhes a oportunidade de continuar contribuindo para
com os melhores anseios da sociedade brasileira e do Governo.

Era o que tinha a dizer Sr. Presidente.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR:

IBAMA QUER OS DISPONÍVEIS
NA FISCALIZAÇÃO

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA) encontrou uma forma rápida
e sem prejuízos ao Governo 'para aumentar o seu quadro
de fiscais. A presidente do órgão, Tânia Munhoz, quer a
transferência para o IBAMA, de um mil e 700 funcionários
públicos que se encontram hoje em disponibilidade. Munhoz,
que há dois meses havia solicitado ao então Secretário de
Administração, João Santana, a requisição de 800 servidores
disponíveis, pediu ontem ao responsável interinamente pela
SAF, Pedro Maranhão, a transferência de mais 900.

O pedido da presidente do IBAMA foi bem recebido
pelo Secretário Interino de Administração, Pedro Maranhão.
Segundo Tânia Munhoz, os primeiros funcionários públicos
em disponibilidde poderão ser convocados pela SAF para inte
grar o quadro de fiscais do órgão nos próximos dias, já que
quatro processos nesse sentido foram assinados por Mara
nhão. Em cada um sãO reconvocados em média 20 servidores
que irão atuar, conforme adiantou Munhoz, nas unidades inte
riorizadas do IBAMA.

Se assegurar a aquisição de mais 1 mil e 700 servidores,
o IBAMA irá praticamente dobrar o seu quadro de fiscais,
que é hoje de dois mil funcionários.

Além da requisição para o órgão dos funcionários dispo
níveis, a presidente do IBAMA solicitou ao secretário interino
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de Administração Federal, a autorização para abertura de
licitação para que sejam alugados seis helicópteros e dois
aviões de pequeno porte. Eles serão fundamentais para o
sucesso da segunda fase da "Operação Amazônia", que visa
à diminuição do desmatamento da região amazônica.

A operação que será iniciada a partir do próximo mês,
quer reduzir em 50 por cento o desmatamento na Amazônia
em relação ao ano passado. Segundo Tânia Munhoz, o IBA
MA assegurou em 1990 a redução de 27 por cento da área
desmatada, correspondendo a cerca de 13 mil quilômetros
quadrados.

Florestas - O alto consumo de madeira (lenha e carvão
principalmente) no Nordeste para fins energéticos, levou o
IBAMA a criar o Projeto de Desenvolvimento Florestal Inte
grado do Nordeste, com apoio técnico e financeiro do Progra
ma das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e
da FAO, e com assistência direta dos governos estaduais.
Implantado inicialmente no Rio Grande do Norte, há cerca
de um ano e meio, o projeto já envolve três mil e 500 famílias
num trabalho que tem por objetivo diminuir a pressão sobre
as florestas e, ao mesmo tempo, ensinar o camponês como
obter a máxima eficiência com os recursos naturais de que
dispõe.

Atualmente o proj~to está se estendendo a Pernambuco,
já em fase de levantamentos e estudos básicos para sua implan
tação, e estão sendo organizadas equipes na Paraíba e Ceará,
para se iniciar os trabalhos nesses estados. A meta é de que
o Projeto de Desenvolvimento Florestal seja estendido o mais
breve possível para todo o Nordeste. Para isso o IBAMA
está negociando recursos de 7,5 milhões de dólares do Fundo
Global Ambiental, criados pelos países desenvolvidos para
financiar projetos na área ambiental.

Em 1984, técnicos do ex-IBDF (Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento Florestal) e da FAO iniciaram no Rio Gran
de do Norte, com apoio da Emater local, uma pesquisa flores
tal com objetivo de conhecer o semi-árido do Nordeste. Foram
feitos estudos hidrológicos, ecológicos, inventários etc. Em
1987 os técnicos passaram às atividades de campo, consta
tando, então, que o consumo de madeira para fins energéticos
no estado ultrapassava suas expectativas. Nada menos que
105 mil hectares de florestas eram devastados anualmente
para atender ao consumo da população estadual.

o SR. NEY LOPES (Bloco - RN. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, a Ministra
Zélia Cardoso de Mello deixou, como herança de sua passa
gem pelo Governo, uma bomba de efeito retardado que está
por explodir quando do início do pagamento do Imposto de
Renda das pessoas físicas no Brasil. Trata-se do reajuste absur
do de quase 300% imposto àqueles que tenham imposto a
pagar. Isso significa que a classe média é mais uma vez penali
zada, pois afinal, em quem recai este ônus vincula-se profis
sional liberal, enfim, aos integrantes desse segmento social
do País.

Sr. Presidente, esta não é a primeira vez que a Classe
média brasileira termina como boi de piranha. Já é hora de
notar-se que o funcionalismo público, onde se encontra a
maioria dessas pessoas, está com o seu vencimento congelado
há muito tempo e os próprios aumentos concedidos não aten

'tiem à atualização monetária dos seus ganhos, ou seja, são
inferiores às taxas inflacionárias apuradas.

Como admitir-se que alguém que tem sua receita progres
sivamente reduzida, por força de fatores conjunturais da eco
nomia, seja compelido a pagar imposto com a correção de
quase 300? Não há milagre que justifique essa química. pelo
que a artimanha urdida pela tecnocracia, com grande voraci
dade fiscal, haverá de ser corrigida pelo novo ministro da
Economia e sua equipe.

Senhor Presidente, faço. portanto, nesta hora um apelo
ao ministro Marcílio Marques Moreira. no sentido de que
suspenda, com a urgência possível, a cobrança da correção
monetária de qua~e 300% sobre o Imposto de Renda a pagar
das pessoas físicas classificadas, em função de seus rendimen
tos, como integrantes da classe média brasileira. A medida
oficial poderá começar pela suspensão desses pagamentos de
parte dos servidores públicos, cujos salários defasados não
suportam tal gravame. Ficam o apelo e a certeza da sensibi
lidade dos atuais gestores da economia nacional.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JOÃO FAGUNDES (PMDB - RR. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
segundo noticiário da imprensa, a França fez explodir, recente
mente, uma bomba nuclear no Atol de Mururoa, no Pacífico.

Também, recentemente, os Estados Unidos arrasaram
o Iraque com milhares de megatoneladas de explosivos, na
recente guerra do Golfo Pérsico, onde o mesmo lraque incen
diou centenas de poços produtores de petróleo.

Assíduo leitor de dezenas de revistas e leitor diário de
cinco jornais, não vi, Sr. Presidente, um só ecologista que
tenha manifestado seu protesto ecológico contra esses atenta
dos à natureza, partidos de potências que, costumeiramente,
criticam o Brasil em nome da defesa da ecologia.

No Brasil, quando o caipira mineiro queima uma árvore
do cerrado para fazer carvão e transformar a terra inútil em
pastagem útil, uma tempestade de críticas surge em toda a
imprensa, na Câmara, no Senado e no púlpito das igrejas.

. Se o corte das árvores for na região amazônica. então,
a tempestade de críticas vira terremoto, e a imprensa do mun
do inteiro grita que o Brasil está derrubando a região amazô
nica e matando os índios e a floresta!

Há pouco tempo, no Paraná, os ecologistas firmaram
entendimento segundo o qual as placas de trânsito colocadas
ao longo da rodovia Curitiba - Paranaguá estariam ferindo
a ecologia naquela serra.

Pelo visto, a vida humana dos que trafegam naquela estra
da é menos importante do que as árvores que proliferam
na região, onde até as gralhas plantam árvores.

E preciso que se proclame. em todas as instâncias da opi
nião pública essa incoerência dos pretensos defensores da eco
logia, que consideram a árvore mais importante que a sinali
zação do trânsito e que consideram o jacaré mais importante
que o homem.

Essas cabeças pensantes ainda não se lembraram de criti
car as bombas atômicas do Atol de Mururoa com a mesma
eloqüência com que atacam o caboclo ribeirinho do Amazonas
que mata uma tartagura para comer e derruba uma árvore
para fazer sua casa ou trocar a madeira por um pouco de
sal, para sobreviver em um clima quente que só ele tem cora
gem de enfrentar.

O SR. NELSON BORNIER (PL - RJ. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr,5 e Srs. Deputados,
queremos enaltecer o trabalho de uma comissão de deputados
estaduais de Roraima que, recentemente, deslocaram-se da
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capital daquele estado até o extremo norte, mais precisamen
te, a fronteira do Brasil com a Venezuela, onde militares
estrangeiros perpetraram invasão contra o território brasileiro,
todos, naturalmente, armados.

Essa missão, Sr. Presidente, que se deslocou em caráter
oficial e em nome da Assembléia Legislativa do estado de
Roraima, era ip.tegrada, entre outros, pelos Srs. Deputados
e Deputadas Edio Viveira Lopes, Renam Beckel Pacheco
e Vera Regina Guedes da Silveira, todos do Partido Liberal
daquele estado.

Desejamos, também, destacar alguns pontos do relatório
que a referida missão parlamentar estadual apresentou ao
Sr. Presidente da Assembléia, o ilustre Deputado Flávio dos
Santos Chaves, o principal dos quais diz textualmente que,
após sobrevôo da área conflituosa, "restou a convicção real,
pelo reconhecimento aéreo, de tratar-se, indiscutivelmente,
de área pertencente ao estado de Roraima e, conseqüente
mente, de território brasileiro".

Após certificarem-se os membros da missão tratarcse a
área de território brasileiro, foi providenciado, de imediato,
o hasteamento do Pavilhão Nacional, dando por encerrada
qualquer discussão em torno de provável reivindicação de
direitos venezuelanos sobre aquelas terras, tendo em vista
a posse legal, mansa, pacífica e centenária.

A convicção dos parlamentares de Roraima, SI. Presi
dente, foi obtida, também, através de depoimentos de habi
tantes brasileiros da região, confirmando a violência, a destrui
ção e o saque praticados por militares venezuelanos contra
brasileiros, seus bens patrimoniais e bens de propriedade da
União Federal.

Assim, não restando qualquer dúvida da agressão sofrida,
da qual resultou, ainda, a prisão de quinze brasileiros, sendo
onze homens e quatro mulheres, os quais permanecem encar
cerados em território venezuelano, faz a comissão um apelo
dos mais veem~ntes ao SI. Presidente da República, ao SI.
ministro das Relações Exteriores, ao SI. ministro da Justiça
e ao Governador do estado de Roraima no sentido de que
seja encontrada solução urgente e eficaz para libertar esses
brasileiros, para demarcar as áreas contestadas e, finalmente,
para superar o impasse diplomático em relação ao conflito.

Portanto, Sr. Presidente, desejamos enaltecer, mais uma
vez, a brilhante e operosa participação dos Deputados Édio
Viveira Lopes, Renam Beckel Pacheco e Vera Regina Guedes
da Silveira, todos colegas do Partido Liberal, pela demons
tração de brasilidade que acabam de nos dar, agindo pronta
mente para que uma criminosa invasão do território brasileiro
não fique sem resposta.

Sr. Presidente, desejo ainda tratar de outro assunto. Que
ro assegurar às companheiras de militares, de qualquer das
Forças Armadas, falecidos o direito à pensão respectiva, desde
que comprovada a manutenção de vida conjugal através de
processo judicial específico. Neste sentido, estou encaminhan
do a esta Câmara dos Deputados um projeto de lei que espero
ver aprovado.

Tenho por objetivo, no projeto de lei referido, estabe
lecer a isonomia social devida àquelas viúvas, considerando
o tratamento já dispensado às companheiras dos segurados
da Previdência Social que, constitucionalmente, têm o direito
à pensão justa tranqüilamente assegurado.

O projeto vem corrigir flagrante injustiça social, não repa
rada ainda pelo legislador ordinário, pois que também se crmi
tiu, em relação a ela, o legislador constituinte. Á lacuna pode
e deve ser suprida"com a medida que estamos encaminhando,

com o que se assegurará à companheira do militar falecido
o amparo que não usufrui ainda.

Proponho que a pensão de que trata o projeto tenha
o valor equivalente a cinqüenta por cento do soldo percebido
pelo militar falecido, ou dos seus proventos da inatividade,
dependendo de sua situação de ativa, reserva remunerada
ou reforma, prevendo o projeto a fonte dos recursos a serem
despendidos com o benefício a ser instituído.

Tem o Poder Legislativo, com este projeto de lei, a opor
tunidade de fazer justiça, evitando discriminação odiosa, como
a que vem sendo dada às companheiras de militares falecidos,
que ficam à mercê da sorte, desamparadas, pois que nenhuma
lei vigente cuida deste segmento, hoje expressivo na sociedade
brasileira, alcançandos todos os níveis da hierarquia, em que
situações conjugais não' configuradas pelo casamento civil des
merecem o reconhecimento como família, base da sociedade,
que deve ter, por força de mandamento constitucional, prote
ção especial do estado. E diz a Constituição que, para efeito
da proteção do estado, é reconhecida a união estável entre
o homem e a mulher como entidade familiar.

Espero, Sr. Presidente, ver este projeto de lei aprovado
nesta Casa, dada a sua importância para inúmeras famílias,
hoje postas ao desabrigo, pela ausência de norma legal que
reconheça às companheiras de militares falecidos o direito
à pensão, já reconhecido aos demais agrupamentos familiares.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Srª' e Srs.
Deputados.

O SR. SÓLON BORGES DOS REIS (PTB - SP. Pronun
cia o seguinte discurso.) - SI. Presidente, Srª' e Srs. Depu
tados, dois assuntos de atualidade me trazem, hoje, a esta
tribuna. O primeiro é o transcurso, hoje, do 59? aniversário
da histórica Mobilização Popular de 1932, no estado de São
Paulo, que foi a antevéspera da eclosão cívica do Movimento
Constitucionalista de 9 de Julho péla lei, pela ordem e pela
Constituição. Trata-se de uma data de excepcional significado
para quantos acreditam que a democracia, se não é um regime
perfeito, é o melhor que até hoje se conhece. Registro, nesta
data, nesta Casa do Povo, a homenagem que não pode faltar
à memória dos que lutaram e morreram nas trincheiras de
32, pela reconstitucionalização do Brasil, e o meu profundo
respeito pelos ex-combatentes daquele ano, na epopéia épica
de 9 de Julho. lembrando ao Brasil da atualidade o sentido
histórico, moral e cívico da data nacional de 23 de maio.

Ao mesmo tempo, SI. Presidente, trago a esta tribuna,
lendo-a, no seu inteiro teor, a advertência que o Centro do
Professorado Paulista faz, publicamente, em São Paulo, ao
governo do estado, no sentido de considerar a situação de
extrema decadência salarial em que se encontra o magistério
bandeirante e a necessidade impostergável dos governantes
de iniciarem, o quanto antes, o processo de negociações sala
riais com as entidades de classe dos professores t; especialistas
em educação, incluindo sempre os inativos. E o seguinte,
SI. Presidente, Srs. Deputados, o texto do documento a que
me refiro, em que o Centro do Professorado Paulista adverte
o governo do estado, em São Paulo, em defesa do ensino
e do magistério:

"CENTRO DE PROFESSORADO PAULISTA
ADVERTE GOVERNO DO ESTADO

Quando se avalia, em São Paulo, a extensão, maior ou
menor, de quatro dias de paralisação em escolas estaduais
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de 19 e 29 graus, concomitantemente com a interrupção dos
transportes coletivos, no bojo do esforço sindical para uma
greve geral, no país, o Centro do Professorado Paulista adverte
o governo do estado sobre as verdadeiras causas do movimento
de que o CPP não participa, mas que respeita.

Cada entidade se reserva o direito de eleger a estratégia
que considera mais eficaz, na luta pela educação e pelo magis
tério, incluindo a livre escolha da melhor forma e da melhor
oportunidade para a mobilização coletiva.

Mas é preciso saber que o desânimo se generaliza entre
os professores. Se degenerar em apatia, pode ser até pior,
para as escolas, do que as greves. E que, se há insatisfação,
intranqüilidade, indignação, nas escolas, resultam de duas cau
sas da maior gravidade: 19) a humilhante situação salarial
em que se desespera o professorado; 29) a ostensiva indiferença
do governo do estado ante a aflição do magistério e ante
a insistente reivindicação de negociações salariais propostas
pelas entidades do magistério.

Continuando a cobrar o atendimento dos professores,
o Centro do Professorado Paulista insiste no cumprimento
do compromisso assumindo, pública e oficialmente, pelo Go
verno do Estado, de recuperar os vencimentos de todos os
integrantes do Quadro de Magistério, inclusive os inativos.

O CPP espera que os governos, no País, não continuem
a ensinar aos professores a lição de que, sem greve, não conse
guem nada."

O SR. ULDURICO PINTO (PSB - BA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
durante o mês de março foram registrados, na região metropo
litana de Salvador, 19 linchamentos.

Esse número espantoso constitui 'apenas um dos sinais
do nível de violência que atinge, no momento, as maiores
cidades do País.

A série de acontecimentos do gênero reflete, em suma,
o aprofundamento da crise social brasileira. Alimentados pelos
graves erros do modelo sócio-econômico, bem como pela inefi
ciência do Estado na tarefa de zelar pela segurança dos cida
dãos, crescem, de maneira assustadora, os índices de crimina
lidade.

A rigor, falta no Brasil uma política social efetiva, especi
ficamente voltada para o combate às verdadeiras causas do
problema. Porém, quanto ao aspecto mediato da segurança,
além de melhores condições para o exercício da força policial
e da autoridade judiciária, é .preciso evitar, com urgência,
o colapso total do sistema penitenciário.

Superlotação, precárias condições de higiene e limpeza,
convívio de criminosos de alta periculosidade com detentos
em caráter provisório, promiscuidade, agre'ssões sexuais, bri
gas, assassinatos, motins e fugas constituem uma realidade
comum à maioria dos presídios brasileiros, entre os quais
se inclui a Penitenciária Lemos de Brito, em Salvador, onde
a situação é caótica. A população carcerária supera por larga
margem a capacidade do presídio, não existe controle sobre'
doenças transmissíveis, as condições de higiene são as piores
possíveis, a alimentação é deficiente e os atos de indisciplina
e violência se repetem com regularidade. Da mesma forma,
os demais presídios baianos enfrentam problemas gravíssimos
e, sobretudo, também carecem de verbas.

Tal situação, como o inchaço dos presídios, termina so
brando para as delegacias, cujas instalações, evidentemente,
não foram planejadas para a mesma finalidade daqueles. In
clusive as delegacias do interior exibem cenas não menos de-

pIoráveis, com indivíduos amontoados em celas improvisadas
e submetidos a condições extremamente degradantes e desu
manas.

Portanto, é preciso que o Governo atente para essa ques
tão e procure, urgentemente, reverter o quadro atual, promo
vendo desde a ampliação e melhoria das instalações peniten
ciárias até o desenvolvimento de atividades produtivas, econo
micamente viáveis, que, além do retorno financeiro para co
bertura dos elevados custos do preso para o EstadQ, cumpram'
a função ocupacional, de modo a contribuir para a recuperação
dos detentos.

A propósito também da violência e do papel do poder
público, outro assunto que ainda não recebeu o devido cuidado
se refere aos menores abandonados. Eles já somam uma popu
lação de 11 milhões de crianças e adolescentes, sem assistência
do Estado, da família ou da sociedade.

Somente na região metropolitana de Salvador mais de
400 mil menores vivem na rua. A rua é o lar, a escola e
o meio de sobrevivência desses meninos e meninas. Enquanto
isso, apenas 10 mil crianças são atendidas pela FAMEB (Fun
dação de Assistência ao Menor do Estado da Bahia), em
várias unidades na capital e no interior, em condições bastante
precárias.

Como agravante, não raro se pode constatar que essas
instituições desaparelhadas acabam funcionando como escolas
de criminalidade ou um dos estágios para a realização futura
de cursos mais graduados nas penitenciárias. Uma linha tênue
separa dois lados de uma trágica realidade.

Observem ainda que, na melhor das hipóteses, apenas
20% dos reduzidos recursos destinados ao amparo do menor
chegam ao seu destino, sendo o restante consumido nos des
vãos burocráticos.

Justamente essas circunstâncias que relegam o menor ao
abandono contribuem para a conquista de alguns recordes
indesejáveis para o Brasil, como o de maior número de casos
de prostituição de adolescentes na América Latina (500 mil)
ou os determinados pela onda crescente de assassinatos prati
cados por grupos de extermínio contra crianças e adolescentes,
de ambos os sexos e pertencentes, via de regra, às camadas
mais pobres da sociedade.

Estes casos, que estarrecem inclusive a opinião pública
mundial, constituem uma vergonha para o País. Só no Rio
de Janeiro, o número de jovens assassinados em 1990, a des
peito das denúncias insistentes, superou 445. Os dados contun-

- dentes dessa tragédia, no entanto, não são exclusividade do
Rio de Janeiro. Na Bahia, apenas nos três primeiros meses
do ano, foram chacinados 48 menores.

Nada se pode comparar a esse desfecho que se oferece
à série de crueldades cometidas contra o indivíduo completa
mente desassistido desde o seu nascimento. Portanto, não
cabe em nenhuma mente sadia a condenação à morte absurda
e impunemente decretada contra o menor abandonado. O
que resta da sociedade não passará de sobras humanas, caso
se aceite essa espécie de barbaridade.

A salvação dessas vidas em risco deve passar, então, a
constituir prioridade da competente ação governamental, que
já demonstrou, na década de setenta, capacidade para desen
volver economicamente o País, embora não tenha cuidado
da distribuição justa dos benefícios gerados.

É preciso seguir outro caminho, rompendo-se a tradição
de impor à população sacrifícios e custos sociais extremamente
elevados, aviltantes e insuportáveis.



Ao concluir o presente pronunciamento, encareço a
necessidade de se conferir ênfase à execução de uma política
social responsável, coerente e eficaz, colocando-se em prática
medidas realmente capazes de resultar em progressos na ques
tão que envolve milhões de crianças e adolescentes no Brasi~.

Reitero, enfim, o grito de alerta lançado sobre as preca
rias condições da Fameb, na expectativa de que aquela entida
de venha a receber também os recursos suficientes para o
adequado desempenho de suas funções de assistência ao me
nor.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. RUBENS BUENO (PSDB - PRo Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o P~o

jeto de Reconstrução N~cional apresentado pelo Executivo
define o setor energético como área estratégica no processo
de retomada do desenvolvimento do Brasil e encarece o esta
belecimento de uma matriz energética socialmente desejáv,,:~.

O capítulo dedicado à energia, no corpo do projeto, dedi
ca cerca de 30% de seu texto ao setor petróleo e nem toca
no setor elétrico, muito embora a eletricidade supra cerca
de 35% da oferta interna, em nossa matriz energética, contra
uma participação de 29% para o petróleo e seus derivados.
Ao mesmo tempo, o elenco de medidas propostas lista um
projeto de lei visando à reorganização institucional do setor
elétrico, para induzir formas de gestão que busquem ganhos
de eficiência. Como será a reorganização proposta, ninguém
sabe - estamos em pleno domínio das conjeturas, boatos
e declarações genéricas. Até agora, as informações sobre o
assunto se limitam à divulgação de cortes de pessoal previstos,
com evidentes prejuízos para o bom funcionamento do serviço
público em geral e, em particular, das estatais do setor elétrico,
que vivem na expectativa de medi~as drásticas e de expur~os,

anunciados por fontes não autorIzadas e logo desmentidos
pelos órgãos oficiais. _ .

Sr. Presidente, sabemos que nosso modelo economlco
atravessa um estágio de inflexão em seu rumo - o modelo
de substituição de importações se esgotou, e, com isso, perdeu
o sentido, e a oportunidade, o papel do Estado como tocador
de obras no setor elétrico, propiciando a construção das gr~n

des usinas hidrelétricas (o 11 PND e a construção de Italpu
expressam, provavelmente, o momento de brilho que precede
à decadência do modelo).

Impõe-se, portanto, uma nova estratégia, isto é, uma
nova política para o desenvolvimento do País.

Infelizmente, porém, temos o hábito de cultivar as solu
ções simplistas e definitivas para os problemas. Antes, deixa
va-se para o Estado o maior número de funções possível;
agora, reclamamos a completa retirada do Esta?o das decisões
econômicas. Voltamos, em teoria (e só em teona, por enquan
to, pois os atos do atual governo revelam um avanço da inge
rência do Estado, que invadiu até a poupança do indivíduo,
e a tentativa de governar através de medidas provisórias, her
deiras dos decretos-leis do período militar), aos tempos do
liberalismo econômico da revolução industrial, em sua versão
modernizada. A estatização exagerada não resolveu os proble
mas do Brasil; a privatização como crença religiosa, acompa
nhada da abdicação das funções legítimas do Estado, tam-
pouco os resolverá. . . _..

Esse impasse de Incertezas e desmformaçao atmgm agora
a Eletrosul.

A Eletrosul, constituída em 1968, responde, como subsi
diária de âmbito regional da Eletrobrás, pela construção e

operação de usinas hidrelétricas e termelétricas de interesse
supra-estadual, bem como pela instalação de linhas de trans
missão em alta e extra altatensões. Ela coordena a operação
de geração, recebimento e venda de energia na Região Sul
do Brasil, além do Mato Grosso do Sul. Cerca de 50% da
capacidade instalada em sua área de atuação cabem à empresa,
que comercializa 82% da energia ali consumida. Seu patri
mônio está avaliado em 3 bilhões de dólares. De particular
importância é o papel desempenhado pela Eletrosul na trans
missão de energia, área em que as companhias estaduais não
estão preparadas para' atuar.

Como a sociedade não sabe qual a reestruturação do
setor elétrico a ser proposta, e nem mesmo se conhecem os
princípios que a nortearão, o momento é propício para os
rumores. E um dos rumores que circulam com assiduidade
é o da extinção da Eletrosul. Como já foi divulgado um projeto
de reestruturação de setor elétrico que previa essa extinção,
o rumor aflora, é prontamente desmentido por fontes do Mi
nistério da Infra-Estrutura e ressurge logo a seguir.

Sr. Presidente, é necessário adequar o setor elétrico à
nova realidade econômica do País, a um tempo de escassez
de recursos, de maior participação da iniciativa privada, de
maior abertura das decisões a todos os segmentos da sociedade
e, o que é mais importante ainda, de fiscalização mais rigorosa
nas decisões e atos administrativos.

Devemos, portanto, acompanhar com cuidado, exercen
do nosso poder de fiscàlização, o destino da Eletrosul. Não
podemos esquecer que a energia é um insumo ~á~ico para
o desenvolvimento. Não podemos, portanto, permitir que de
cisões apressadas, em que não se pesaram todos os fatore~,

conduzam ao risco de que o processo de retomada de crescI
mento econômico seja entravado pela falta de energia.

A SRA. MARILU GUIMARÃES (PTB - MS. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs Deputados,
a televisão tem focalizado em reportagens de excelente quali
dade o problema de educação dos superdotados. A imprens~
periodicamente vem dedicando espaço para discutir o pro
blema.

É preciso que nós, os legisladores, meditemos sobre esse
assunto e busquemos formas para estabelecer uma política
nacional de aproveitamento máximo do superdotado.

Julgamos que o primeiro passo seria a criação de um
órgão especial no Ministério da Educação, que seria o Serviço
Nacional de Triagem de Superdotados'. Ele teria como obje
tivo primordial avaliar corretamente o grau de inteligência
do superdotado, a fim de conceder-lhe bolsa de estudo no
País ou no exterior para melhor aproveitamento de suas quali
dades intelectuais ou de sua vocação profis~ional.

A concessão dessas bolsas de estudos poderia ser feita
não apenas através de verbas orçamentárias do Ministério
da Educação, mas também pela contribuição de empresas
particulares, mediante desconto no Imposto de Renda, no
montante de suas participações.

Hoje em dia meia dúzia de estados atuam nesse setor
e, mesmo assim, de forma muito precária.

Poucos superdotados são devidamente assistidos. Só
aqueles cujos pais dispõem de melhor capacidade econômica
podem ser atendidos por escolas particulares ou enviados para
estudar no exterior.

Preocupada com este problema, apresentamos há p~uco

mais de 40 dias o Projeto de Lei n9 259, no qual preconizamos
. uma política nacional nessa área, com o cadastramento e a
concessão de bolsas de estudo especiais para os superdotados.
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Apelamos aos nossos colegas da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação para uma rápida apreciação
e aprovação de nossos projetos.

O mesmo apelo dirigimos aos componentes da Comissão
de Educação, Cultura e Desporto, que analisará o mérito
de nossa proposição e reconhecerá, temos certeza, sua oportu
nidade e urgência.

Passo a tratar de outro assunto, Sr. Presidente.
Já vem se tornando até prática abusiva a constante mu

dança dos livros adotados por parte dos estabelecimentos de
ensino de 19 e 29 graus.

Este procedimento está acarretando prejuízo a milhares
de estudantes, cujos pais arcam com pesados ônus de compra
de livros escolares diferentes todos os anos. O que ocorre
atualmente é o fato de o livro usado pelo irmão mais velho,
de série mais adiantada, não poder ser. utilizada pelo menor,
como era antigamente.

O Estado de São Paulo já disciplinou esse assunto, desde
1979, quando foi sancionada lei sobre o livro didático. Busca-se
agora a solução do problema em nível nacional.

Essa foi a razão por que apresentamos projeto de lei
em que estabelecemos o prazo mínimo de quatro anos para
a substituição de livros didáticos adotados nas escolas de 19

e 29 graus. .
Cremos que a pedagogia e a didática estão sempre em

desenvolvimento e que os conhecimentos humanos evoluem
constantemente. Por este motivo achamos que, ''Por vezes,
haverá casos excepecionais que aconselhem uma substituição.
Isto está previsto em nosso projeto, que atribui aos Conselhos
Estaduais da Educação justificar ou não um pedido de troca
do livro didático.

Aliás, não tem sentido que livros escolhidos por técnicos
competentes sejam substituídos por insinuações de livreiros
ou interesse escusos de alguns diretores de escolas.

O livro didático é, dos materiais escolares, o mais caro,
trazendo sua aquisição sérios transtornos ao orçamento fami
liar, já bastante abalado com o crise econômica que o País
atravessa.

Buscamos dar uma maior permanência ao livro didático,
que, em famílias numerosas, poderia ser utilizado por vários
anos. Trata-se de medida de longo alcance educacional, social
e econômica, razão por que contamos com o apoio de nossos
colegas Parlamentares, especialmente os da Çomissão de
Constituição e Justiça e de Redação e da Comissão de Educa-.
ção, Cultura e Desporto parj as quais foi distribuído o projeto.

O SR. BENITO GÃMA (Bloco - BA. pronuncia o se
guinte discurso.) - SI. Presidente, Sr!' e Srs. Deputados,
no último dia 3 de maio faleceu em Salvador o diretor adminis
trativo do jornal A Tarde, Arthur Luis D'Almeida Couto.
Venho desta tribuna prestar uma homenagem especial à me
m6ria do amigo, um administrador que se distinguiu pela
capacidade empreendedora, como pela correção com que
atuava num setor árido e difícil como o das relações entre
empresa e funcionários. A Tarde é o maior jornal do Nordeste
e uma das empresas jornalistícas mais bem administradas e
de sucesso do País, graças ao empenho de sua equipe, às
iniciativas de sua direção e à idealização e condução de todo
esse processo pelo jovem Arthur Couto.

Falhou prematuramente o coração de um jovem adminis
trador e jornalista que granjeou o total respeito e reconhe
cimento de toda a éIasse na Bahia,'à qual se junta a dos
publicitários. Couto trabalhara na redação, quando adoles-

cente, vindo anos depois substituir o Pili na administração
geral do jornal.

Era também publicitário, e segundo diretores das agên
cias locais suas iniciativas e trabalho se confudem com o pro
gresso da propaganda na Bahia, anteriormente pouco profis
sionalizada. Couto foi responsável também por várias promo
ções de caráter comunitário ou na área de esportes e da pro
gressão social, colocando sempre o jornal como um dos gran
des prestadores de serviços à sociedade baiana.

Com as iniciativas de Couto, A Tarde ampliou o número
de sucursais, instalando a de Brasília há cerca de 15 anos"
uma das pioneiras entre os maiores jornais do País fora do
eixo Rio-São Paulo. As principais regiões do interior baiano
estão hoje igualmente servidas por sucursais, que mantém
o fluxo de informações em todo o Estado e prestam igualmente
serviços comunitários. A tarde é um jornal que alcança todos
os municípios baianos, integrando o Estado pela comunicação.

Arthur Luis D'Almeiçla Couto, de quem fui com orgulho
amigo pessoal, tinha qualidades singulares de administrador.
Ele jamais se privou de suas características humanas ao lidar
com questões administrativas e financeiras. Logrou com isso
a amizade de absolutamente todo o corpo de funcionários
do jornal e de sua direção.

Realmente, Sr. Presidénte, foi uma perda que enlutou
a Bahia e o grande número de amigos e admiradores do traba
lho de Arthur. Esta não é simplesmente uma mensagem afeti
va e de saudade que lego ao amigo. É também o respeito
a um homem que deu um exemplo de que a adminsitração
empresarial pode· ser exercida vitoriosamente com respeito
aos princípios humanos, cujo resultado, se todos assim a prati
cassem seria a sempre desejada justiça social.

Obrigado.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB - ao. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!' e Srs. Deputados,
venho a esta tribuna para tecer algumas considerações sobre
o Projeto de Reconstrução Nacional, focalizando, em especial,
aspectos de suas propostas na área tributária.

A principal crítica dos especalistas ao Sistema Tributário
Nacional é a sua reconhecida regressão. Exigindo, proporcio
nalmente, mais das classes menos favorecidas que das mais
aquinhoadas pela fortuna, a tributação no Brasil tem se mos
trado um sério entrave a todas as políticas governamentais
de redistribuição de renda.

O projeto admite esse fato, mas, infelizmente, não propõe
alternações profundas que possam concorrer para o aprimora
mento da ~ustiça fiscal. Pelo contrário, afirma o objetivo de
aumentar a carga tributária e, ao enfatizar a necessidade de
ampliar a abrangência do sistema, não propõe a redivisão
da carga tributária entre os vários segmentos. da sociedade.

Também nos preocupam, neste momento, as mudanças
propostas na área dos impostos indiretos. Concordamos que'
maior participação na receita total dos impostos sobre o valor
agregado é desejável. Simplificação, aprimoramento e dimi
nuição dos custos de administração desses impostos são obje.
tivos .que concorrem para o aperfeiçoamento da justiça fiscal,
e não nos parece que tenham opositores. Porém, o que seja
"consolidação" dos impostos indiretos, igualmente propos
ta,s6 agora, através de declarações de autoridades do segundo
escalão do Ministério da Economia, publicadas recentemente
nos jornais, foi esclarecido.

Pela via de emenda à Con:;tituição,· a ser encaminhada
ao Congresso Nacional até setembro, o Poder Executivo dese;
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ja transferir o ICMS da competência dos Estados para a da
União, provavelmente para unificá-lo com o IPI. O ICMS
é acusado de ser concentrador de renda, pois os estados mais
desenvolvidos ficam com a maior parte de sua receita. Deve-se
lembrar, contudo, que o ICMS é responsável por aproxima
damente 90% da receita tributária dos estados e qualquer
alteração de competência poderá colocar em risco o sistema
federativo. Embora desconhecida a redivisão da receita tribu
.tária nacional que virá no bojo da proposta de alteração consti
,tuciopal, não podemos deixar de externar nossa preocupação
I com matéria tão relevante para a Federação brasileira.

Ainda no capítulo referente á Administração Tributária,
,deparamos com proposta que repete omissão encontrada ante
'riormente na Lei n~ 8.021, de 12 de abril de 1990. Seu art.
,8~ regulamenta o acesso do Departamento da Receita Federal
,a informações específicas de natureza bancária.

Por que viabilizar apenas ao Departamento da Receita
Federal o acesso às informações bancárias necessárias à fiscali
zação dos contribuintes? Os fiscos estaduais e municipais de
vem ser privados desse instrumento poderoso de averiguação

. das fraudes tributárias?
Nesse ponto há duas importantes observações a serem

feitas.
Primeira, os agentes dos fiscos estaduais e municipal estão

espalhados por todo o território nacional, ao passo que os
do fisco federal se concentram nas cidades mais populosas.
Logo, a concessão da faculdade aos estados e municípios con
tribuiria para estender métodos mais perfeitos de fiscalização
ao interior do País, além de intensificá-Ia nos grandes centros.

Segunda, a fiscalização efetuada por um dos três fiscos
sem efeito multiplicador. Por exemplo: constatada sonegação
do ICMS, haverá, quase certamente, Imposto sobre a Renda
a ser pago, e, conforme o caso, também IPI.

Dotar as fazendas dos estados e municípios de maior
poder de investigação implica possibilitar a elevação da receita
não apenas desses erários, mas também do federal.

As medidas do Projeto de Reconstrução Nacional tenden
tes a incentivar os investimentos e as exportações são compa
tíveis com a realidade nacional. Realmente, não se concebe
que país carente de recursos lance impostos indiretos como
o IPI e o ICMS na comercialização de máquinas industriais
e de implementos agrícolas.

Por outro lado, a difícil conjuntura econômica atual, em
bora não sendo apanágio de países do Terceiro Mundo, como
o nosso, exige uma agressiva política de exportações a fim
de elevar o saldo de divisas, abrir novos mercados compra
dores e reduzir a recessão.

Incentivos às exportações na área federal, previstos no
Programa de Reconstrução Nacional, estão sendo apreciados
nesta Casa, por proposta do Poder executivo. Esperamos que
os estados que dependem vitalmente do ICMS compreendam
a gravidade da hora presente e envi~em esforços conjunta
mente com o Governo Federal para reduzir a carga tributária
incidente sobre os produtos semi-elaborados e primários ex
portados.

Na falta de capital próprio, de investimentos e emprés
timos estrangeiros, os países em desenvolvimento têm nas
exportações, talvez, sua principal fonte de recursos para inves
tir. Incentivá-Ias é obrigação dos responsáveis pela coisa públi
ca nos três níveis de governo.

o SR. AVENIR ROSA (PDC - RR. Pronuncia o seguinte
discurso.) - SI. Presidente, S~S e Srs. Deputados, é justo

o clamor de milhares de brasileiros que vivem à espera de
dias melhores com a cura de suas enfermidades, ora causadas
pelo tempo, ora pela falta de, medicamentos que possuam
teor e poder qualificativos capazes de combater os males e
flagelos causados também por vírus, muitos deles desconhe
cidos da nossa Medicina, que têm deixado noSso povo inseguro
e muitas vezes desesperado, vindo dessa forma surpreender
muitos médicos e os altos escalões da Medicina.

Creio, SI. Presidente, que a doença é a pior inimiga da
humanidade. Pois ela é a fiel mensageira da morte, que age
impiedosamente, é inoportuna e' tem por objetivo única e
exclusivamente eliminar vidas, enlutar famílias, tirar a paz
de muitos e destruir outros. Atacando as pessoas indefesas,
executa a sua missão, deixando atrás de si o seu negro rastro
de amargura, que é a morte!

Eu não consigo entender, Sr!s, e Srs. Deputados, que,
não obstante o terror da dívida externa, o despero da fome,
tenhamos ainda que nos deparar com outro inimigo, pior,
de nossas vidas, que é a doença! Mas o que mais me deixa
estarrecido, senhoras e senhores, é saber que um País como
o Brasil, sendo rico e poderoso, com uma flora exuberante,
um potencial incomparável, jamais visto no Universo, capaz
de causar inveja e cobiça a qualquer país do mundo, esteja
à mercê da sorte e do Deus nos acudal'

Quero com isso afirmar aos ilustres parlamentares que
se encontram nesta Casa que a floresta amazônica possui re
cursos naturais suficientemente poderosos para curar as mais
terríveis doenças não somente no Brasil, mas, sem exagerar,
da maior parte do mundo!

Não há nada que justifique a existência de riscos epidê
micos em nosso solo e a Nação brasileira continuar indiferente,
sujeita e exposta a todos os tipos de moléstias, sem nada
fazer.

Sr. Presidente, o País não poderá, em hipótese alguma,
ter tranqüila a sua consciência enquanto não fizer de forma
racional a exploração da flora medicinal existente em seu
solo para fins científicos e terapêuticos em favor da humani
dade. É injustificável o Brasil ver seus filhos sucumbirem,
golpeados por doenças que poderiam ser combatidas a tempo
e ter-se omitido de fazê-lo. .

Por esse motivo, Sr. Presidente, é que apresento hoje
a esta Casa projeto de lei de minha autoria que autoriza a
exploração da flora medicinal da Amazônia, para fins cientí
ficos e terapêuticos. O projeto tem por objetivo dar melhores
condições aos nossos laboratórios, nas pesquisas e descobertas
de novas fórmulas para combater graves doenças como AIDS,
câncer e outros males que hoje ameaçam e põem em risco
a segurança de toda a humanidade. Se não combatermos hoje,
com todas as nossas forças, esses males, podemos ter plena
certeza de que teremos, no futuro, uma catástrofe jamais
vista pela humanidade! Alertamos, portanto, as autoridades
competentes do País para que apressem a exploração desse
potencial medicinal existente na flora amazônica. Pois de que
adianta possuirmos uma flora extremamente rica na área da
Medicina Terapêutica e o povo brasileiro continuar a morrer
por falta de espírito cívico, humano e patriótico por parte
das autoridades brasileiras?

É bom evitar, SI. Presidente, que o País caia no grave
erro de ser considerado um País rico, assentado em cadeira
de ouro, e pedindo esmolas.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado!
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o SR. EDMAR MOREIRA (Bloco - MG. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados,
valho-me, hoje, do privilégio do acesso a esta tribuna, cujo
eco alcança os mais remotos recantos de nossa terra, para
prestar uma homenagem a distinguidos líderes de minha que
rida Minas Gerais, agraciados com o título de Mérito Industrial
1991, da FlEMG - Federação das Indústrias do Estado de
Minas Gerais.

São eles os empresários: Hermanes Barbosa Abreu, da
'Congel, de Juiz de Fora; José Maurílio Correa, da Magnatex
Indústria e Comércio, de Juiz de Fora; José Ricardo Brandão

,Moreira, Companhia Agrícola PontenovenselUsina Jatibosa,
.. de Ponte Nova; Simão José Silva, Grupo 4C, de Cataguases;
TeIma Crispi Malta, de ,Árvores de Natal TeIma, de Ubá.

É com justo orgulhQque me congratulo com estes ilustres
coestaduanos. Seu trabalho merece o reconhecimento não
só das lideranças industriais do estado, mas de toda a comuni
dade da Zona da Mata, pólo econômico e cultural de Minas
Gerais, da qual também sou filho extremado.

Faço aqui uma menção especial ao Dr. Sílvio Diniz Ferrei
ra, Diretor-Presidente da Companhia de Fiação e Tecidos
Cedro-Cachoeira, de Sete Lagoas, escolhido o Empresário
do Ano -1991, em Minas Gerais.

A estes e a toda uma legião de obstinados empreen
dedores que vêm lutando para manter alio o prestígio de
nosso Estado de Minas Gerais, presto, aqui, minha home
nagem.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JORGE UEQUED (PSDB - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados,
quando se' discute o sistema de governo que o País irá adotar,.
presidencialismo ou parlamentarismo, imediatamente vem a
pergunta: como ficam os funcionários públicos num e noutro
sistema?

No presidencialismo, quando ocorre a mudança de Chefe
de Estado e de Governo, milhares de cargos públicos passam
a sofrer intervenção e a ação da nova linha política. Mudam-se
ministros, secretários-gerais e adjuntos de ministérios, chefes
de gabinetes, presidentes e diretores de autarquias e empresas
estatais. Começa a luta, nos estados, pelos cargos nos minis
térios e empresas públicas e, nos municípios, pela substituição
dos porteiros das autarquias. O funcionário não vale pela
sua dedicação ao trabalho, mas pela capacidade de atrelar-se
aos novos governantes. Seis meses antes de terminar o Gover
no, instala-se a anarquia e a falta de comando; nos seis primei
ros meses do novo Governo, implanta-se o terrorismo das
mudanças, as perseguições e a máquina administrativa não
anda.

No sistema parlamentarista de governo os funcionários
públicos são mais valorizados. Quando ocorre a queda de
gabinete, mudam apenas os ministros, que são cargos políti
cos, e durante a substituição os ministérios são dirigidos pelos
vice-ministros, funcionários de carreira incumbidos de fazer
andar a máquina administrativa, independentemente da linha
política do Governo. Não ocorre descontinuidade no seu fun
cionamento nem o traumatismo decorrente da alteração de
milhares de cargos, apenas porque mudou o GovernlJ.

'!"f Em algtins países, com a queda do Gabinete, há substi
tuição em menos de cinqüenta cargos, o que permite que
a máquina administrativa continue funcionando normalmente.

Acredito que para o País o sistema de governo moderno,
eficiente, democrático e transparente é o parlamentarista.
Mas, para implantá-Io,.é necessário um grande debate nacio
nal, pois significa um avanço muito grande no processo políti
co, o que ocasiona muitas reações contrárias.

O SR. PEDRO IRUJO (Bloco - BA. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, tenho
grande satisfação de vir hoje a esta tribuna para enaltecer
a corajosa e importantíssima medida tomada pelo Ministro
da. Agricultura e Reforma Agrária, Dr. Antônio Cabrera Ma
no Filho, que acaha de assinar portaria regulamentando a
fiscalização do abate de bovinos e do uso de anabolizantes.

O referido documento revoga a Portaria Ministerial n9

279/88 e proíbe a produção, a importação, a comercialização
e o uso de substâncias naturais ou artificiais com atividades..
anabolizantes para fins de crescimento e de ganho de peso
dos animais destinados ao abate.

Para melhor se avaliar a abrangência e a relevância dessa
atitude, toma-se fundamental destacar que alguns desses pro
dutos anabolizantes, introduzidos no Brasil através de contra
bando, contêm a substância denominada DES (Djetil Estil
Estriol) que pode provocar o terrível câncer. Por isso, tratan
do-se de compostos não esteróides, com atividades anaboli
zantes, a proibição se estende inclusive para os fins terapêu
ticos, buscando-se, com isso, evitar maiores danos.

A citada portaria, além de inovadora, imprime signifi
cativo rigor à fiscalização do uso de substâncias nocivas à
saúde, pois determina a marcação especial dos animais porta
dores de anabolizantes. Caso um desses animais seja condu
zido a matadouro, manda o documento que o animal seja
sacrificado, sem direito a indenização e a qualquer tipo de
uso por parte do seu proprietário.

Nesse contexto, faço ainda questão de ressaltar a extraor
dinária prudência com que agiu o Ministro Antônio Cabrera
Mano Filho. Numa atitude extremamente responsável, so
me"nte tomou a iniciativa de publicar a portaria depois de
dotar seu ministério de instrumentos adequados para praticar,
de forma completa e eficiente, a fiscalização e o controle
do abate de animais. Assim, investindo cerca de 2,5 milhões
de dólares, construiu e equipou vários laboratórios, que hoje
operam nas principais regiões de abate de bovinos do País,
oferecendo todas as condições técnicas exigidas pelas normas
internacionais.

Desta forma, Sr. Presidente, S~S e Srs. Deputados, como
representante do povo e profundamente preQcupado com a
qualidade da carne, tanto a destinada ao consumo dos brasi
leiros quanto aquela preparada para exportação, confesso-me
perfeitamente conformado pela coerência e objetividade da
mencionada medida. Simultaneamente, dada a relevância e
a necessidade do ato, quero externar ao Ministro da Agri
cultura minhas sinceras congratulações por esse firme e efi
ciente gesto, cujos resultados não só colaboram para a melho
ria da saúde de nosso povo como também contribuem para
resgatar a credibilidade dos nossos produtos no mercado inter
nacional.

Era o que tinha a dizer.

O SR. MAX ROSENMANN (Bloco - PRo Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados,
o investimento científico é o caminho para a modernidade.

Por falta de candidatos, as instituições de financiamento
e pesquisa deixaram de distribuir, no ano passado, as 11.870
bolsas de iniciação em cursos de mestrado e doutorado, pois
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apenas nove mil alunos se habilitaram, segundo informações
do. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec
nológico - CNPq,

O Plano de Metas de Formação de Recursos Humanos
1986/90, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior - CAPES e do CNPq, prevê que o Brasil
necessita formar, até o final do século, 400 mil novos cientistas,
se quiser superar a distância que o separa dos países desen
volvidos.

Eliminar a enorme dívida social, que retarda o ingresso
do Brasil na modernidade, torna-se um grande desafio, ainda
mais com a falta de candidatos a mestres e doutores, decor
rente de uma série de fatores, um deles, a pouca divulgação
para atrair jovens cientistas. .

Enquanto o Brasil dispõe de cerca de 400 pesquisadores
por milhão de habitantes, a Coréia do Sul tem 2 mil e o
Japão 6 mil, dados que bem demonstram a grande diferença
de tratamento dado por país a esse setor vital para a moderni
zação. Outro fator agravante é que a idade média de doutores
brasileiros gira em torno de 40 anos, o que reduz o retorno
do investimento feito em capacitação.

Nossos investimentos nõ desenvolvimento científico e tec
nológico representam metade da média de recursos aplicados
por países desenvolvidos e países em desenvolvimento indus
trial indiscutível, como a Coréia. Não faz sentido que os parcos
recursos existentes - em 1991, cerca de 3 milhões de dólares
- sejam tão mal aproveitados pelas instituições, ante a falta
de uma eficaz motivação dos jovens.

Não podemos ficar na contramão da História e muito
menos perder o trem da modernidade. Urgem a destinação
de maiores verbas para a formação de recursos humanos e
a realização de ampla campanha de divulgação das bolsas
de estudo eisponíveis em todas as instituições de financia
mento e pesquisa. Sem tais providências, estaremos consu-I
mando a perda deste século e comprometendo boa parte do
século vindouro.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEffiA (Bloco - PE. Pronuncia,
o seguinte discurso.)-- Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
os veículos de comunicação divulgam hoje notícias dando-nos
conta: de que os contribuintes pessoas físicas que têm cruzados
novos bloqueados vão poder utilizá-los no pagamento de parte
do Imposto de Renda deste ano.

Tal informação foi prestada ontem pelo Secretário Nacio
nal da Fazenda, Luís Fernando WeIlisch; segundo o qual os
técnicos do Ministério da Economia estão avaliando os últimos
detalhes para a viabilização da medida.

Essa decisão do Governo Federal, alvissareira sob todos
os aspectos, merece o aplauso de todos nós, uma vez que
o contribuinte vem de há muito tempo sofrendo uma carga
tributária por demais pesada e excessiva, sacrificando enorme
mente o bolso do trabalhador brasileiro.

A propósito, em declaraçees prestadas à imprensa, o pró
prio Presidente da República reconheceu que a carga de im
postos no Brasil é muito pesada e complexa, pois os Governos
anteriores criavam um imposto sobre o outro, muitas vezes
com a desculpa do social, mas que na verdade serviam apenas
para atender aos gastos públicos.

- Dentro desse contexto, parece ser intenção governamen
tal dar início a um projeto de reforma tribu~áriaque resultará
na redução gradual dos valores e da multiplicidade dos impos-, '
tos federais.

Portanto', penso que tais acontecimentos sinalizam positi
vamente no sentido de uma nova orientação relativamente
às obrigações fiscais e tributárias que recaem de maneira exa
gerada sobre o contribuinte brasileiro.

Através de procedimentos dessa natureza a situação de
quem paga imposto será por certo amenizada, pois hoje a
voracidade do Fisco tem sido demasiada, sufocando e penali
zando principalmente o contribuinte assalariado.

Era o que tinha a dizer.

v - ORDEM DO DIA
PRESENTES ,OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS:

Roraima

AIceste Almeida - PTB; Avenir Rosa - PDC; Francisco
Rodrigues - PTB; João Fagundes - PMDB; Júlio Cabral
- PTB; Marcelo Luz - PDS; Ruben Bento - Bloco; Teresa
Jucá-PDS.

Amapá

Eraldo Trindade - Bloco; Fátima Pelaes - Bloco; Lou
rival Freitas - PT; Murilo Pinheiro - Bloco; Valdenor Gue
des -PTB.

Pará

AIacid Nunes - Bloco; Carlos Kayath - PTB; Domingos
Juvenil- PMDB; Eliel Rodrigues - PMDB; Gerson Peres
-PDS; Giovanni Queiroz-PDT; Hilário Coimbra-PTB;
José Diogo - PDS; Mário Chermont - PTB; Mario Martins
- PMDB; Nicias Ribeiro - PMDB; Osvaldo Melo - PDS:
Paulo Titan - PMDB.

Amazonas

Beth Azize - PDT; Eduardo Braga- PDC; Euler Ribei
ro - PMDB; Ézio Ferreira - Bloco; José Dutra - PMDB;
Pauderney Avelino - PDC.

Rondônia

Carlos Camurça - PTR; Jabes Rabelo - PTB; Nobel
Moura - PTB; Pascoal Novaes - PTR; Raquel Cândido
- PDT; Reditário Cassol - PTR.

Acre

Adelaide Neri - PMDB; Célia Mendes - PDS; Fran
cisco Diógenes - PDS; João Tota - PDS; Mauri Sérgio
- PMDB; Ronivon Santiago - PMDB; Zila Bezerra 
PMDB.

Tocantins

Derval de Paiva - PMDB; Edmundo Galdino - PSDB;
Eduardo Siqueira Campos - PDC; Freire Júnior - Bloco;
Leomar Quintanilha - PDC.

Maranhão

Cesar Bandeira - Bloco; Cid Carvalho - PMDB; Daniel
Silva - Bloco; Eduardo Matias - PDC; Francisco Coelho
- PDC; Haroldo Sabóia - PDT; Jayme Santana - PSDB;
José Burnett - Bloco; José Carlos Sabóia - PSB; José Rei
naldo - BLoco; Nan Souza - Bloco; Paulo Marinho 
Bloco; Pedro Novais - PDC; Roseana Sarney - Bloco.
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Ceará

Aécio de Borba - PDS; Antônio dos Santos - Bloco;
Ariosto Holanda - PSB; Carlos Virgílio - PDS; Edson Silva
- PDT; Ernani Viana - PSDB; Gonzaga Mota - PMDB;
Jackson Pereira - PSDB; José Linhares - PSDB; Luiz Girão
- PDT; Luiz Pontes - PSDB; Marco Penaforte - PSDB;
Mauro Sampaio - PSDB; Moroni Torgan - PSDB; Orlando
Bezerra - Bloco; Pinheiro Landim - PMDB; Ubiratan
Aguiar - PMDB; Vicente Fialho - Bloco.

Piauí

B. Sá - PDS; Caldas Rodrigues - Bloco; Ciro Nogueira
- Bloco; Jesus Tajra - Bloco; João Henrique - PMDB;
José Luiz Maia - PDS; Murilo Rezende - PMDB; Paulo
Silva - PSDB.

Rio Grande do Norte

Aluizio Alves - PMDB; Flávio Rocha - Bloco; Henri
.que Eduardo Alves-PMDB; João Faustino-PSDB; Laíre
Rosado - PMDB; Ney Lopes - Bloco.

Paraíba

Efraim Morais - Bloco; Ivandro Cunha Lima - PMDB;
Rivaldo Medeiros - Bloco; Vital do Rêgo - PDT.

Pernambuco

Inocêncio Oliveira - Bloco; José Carlos Vasconcellos 
Bloco; José Múcio Monteiro - Bloco; Luiz Piauhylino 
PSB; Maurílio Ferreira Lima - PMDB; Miguel Arraes 
PSB; Nilson Gibson - PMDB; Pedro Correa - Bloco; Ro
berto Franca - PSB; Roberto Freire - PCB; Roberto Maga
lhães - Bloco; Salatiel Carvalho. - Bloco; Sérgio Guerra
-PSB; Wilson Campos - PMDB.

Alagoas

Augusto Farias - Bloco; Cleto Falcão - Bloco; José
Thomaz Nonô - PMDB; Mendonça Neto - PDT; Olavo
Calheiros - S/P; Roberto Torres - PTB.

Sergipe

Benedito de Figueiredo - Bloco.

Bahia

Ângelo Magalhães - Bloco; Jairo Azi - PDC; Jairo
Carneiro - Bloco; Sebastião Ferreira - PMDB; Sérgio Gau
denzi - PDT; Uldurico Pinto - PSB; Waldir Pires - PDT.

Minas Gerais

Agostinho Valente - PT; Anniba'l Teixeira PTB; Gené
sio Bernardino - PMDB; José Ulisses de Oliveira - PRS;
Pedro Tassis - PMDB; Ronaldo Perim - PMDB; Samir
Tannús - PDC; Sandra Starling - PT; Saulo Codho 
PSDB; Sérgio Naya - PMDB; Tilden Santiago - PT; Vitto
rio Medioli - PSD}3; Wagner do Nascimento - PTB; Wilson
Cunha - PTB; Zaire Rezende - PMDB.

Rio de Janeiro

Aldir Cabral - PTB; Edésio Frias - PDT; Eduardo
Mascarenhas - PDT; Laerte Bastos - PDT; Marino Clínger
- PDT; Sandra Cavalcanti - Bloco; Sérgio Arouca - PCB;
Sérgio Cury - PDT; Vivaldo Barbosa - PDT.

São Paulo

Cunha Bueno - PDS; Irma Passoni - PT; Roberto
Rollemberg - PMDB; Robson Tuma - PL; Solon Borges
dos Reis - PTB; Tadashi Kuriki - PTB; Tidei de Lima
- PMDB; Tuga Angerami - PSDB; Ulysses Guimarães 
PMDB; Valdemar Costa - PL.

Mato Grosso

Wellington Fagundes - PL.

Distrito Federal

Sigmaringa Seixas - PSDB.

Goiás

Virmondes Cruvinel - PMDB.

Mato Grosso do Sul

Waldir Guerra - Bloco.

Paraná

Max Rosenmann - Bloco; Said Ferreira - PMDB; Wil·
son Moreira - PSDB;

Santa Catarina

Orlando Pacheco - Bloco; Ruberval Pilotto - PDS;
Vasco Furlan - PDS.

Rio Grande do Sul

Ibsen Pinheiro - PMDB; Telmo Kirst - PDS; Victor
Faccioni - PDS; Wilson Müller - PDT.

oSR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - A lista de presença
registra o comparecimento de 176 Srs. Deputados.

Não há quorum suficiente para deliberações. Vamos in
verter a matéria da Ordem do Dia,

o SR. PRESIDENTE (Waldir Pires)

Apresentação de Proposições

Os Senhores Deputados que tenham proposições a apresentar
poderão fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS SENHORES:

FETTER JÚNIOR e outros - Proposta de Emenda à
Constituição que dá nova redação ao caput do art. 29 e ao
art. 39 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

CARLOS LUPI - Proposta de Emenda à Constituição
que altera o § 29 do art. 230 da Constituição Federal.

- Projeto de lei que altera o art. 42 da Lei n9 5.250,
de 9 de fevereiro de 1967 - Lei de Imprensa.

- Projeto de lei que revoga o art. 32 e parágrafos do
Decreto-Lei n9 204. de 27 de fevereiro de 1967.

JACKSON PEREIRA - Projeto de lei que dispõe sobre
a criação de loteria de números organizada nos moldes do
chamado "jogo do bicho" e modifica os dispdositivos legais
que menciona, referentes à sua prática.

- Requerim~nto de constituição de Comissão Externa
para averiguar a fiscalização, por parte da Receita Federal
e da Polícia Federal, do ingresso ilegal de armas, tóxicos e
equipamentos no Brasil.
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FLÁVIO DERZI - Projeto de lei que acrescenta pará
grafos ao art. 59 da Lei n'! 8.004, de 14 de março de 1990.

SAID FERREIRA e outros - Projeto de lei que dispõe
sobre a criação do Programa Nacional de Melhoramento do
Rebanho Leiteiro e dá outras providências.

EDUARDO JORGE E SANDRA STARLING-Pro
jeto de lei que dá nova redação ao inciso II do art. 131 da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

EDUARDO JORGE - Requerimento de informações
ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento sobre
os gastos com o Projeto "Minha Gente".

- Requerimento de informações ao Ministério da Educa
ção sobre os gastos com o projeto "Minha Gente".

- Requerimento de informações ao Ministério da Saúde
sobre os gastos com o projeto "Minha Gente".

HILÁRIO COIMBRA - Requerimento de informações
ao Ministério da Educação sobre o não-pagamento atualizado
da gratificação de função de confiança a servidores aposen
tados das instituições federais de ensino.

NILTON BAIANO - Requerimento de convocação ao
Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, Marcílio
Marques Moreira, a fim de expor sua plataforma de trabalho,
congelamento, desbloqueio da poupança e mercado finan
ceiro.

ALOIZIO SANTOS - Projeto de lei que dispõe sobre
a doação de órgãos para fins de transplante e dá outras provi
dências.

CUNHA BUENO - Requerimento de desarquivamen
to de projeto de lei complementar de sua autoria.

IVO MAINARDI - Projeto de lei que altera a redação
dos arts. 394 e 396 do Decreto-Lei n? 3.689, de 3 de outubro
de 1941 - Código de Processo Penal.

MATHEUS IESEN - Projeto de lei que dá nova reda
ção aos arts. 124, 125 126 e 127 do Código Penal, referentes
ao crime de aborto.

MÁRIO MARTINS - Projeto de lei que autoriza o Po
der Executivo a instituir a Universidade Federal de Ponta
de Pedras, no Estado do Pará, e dá outras providências.

- Projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a criar
a Escola Técnica Federal de Viseu, no Estado do Pará, e
dá outras providências.

- Projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a criar
a Escola Técnica Federal de Capanema, no Estado do Pará,
e dá outras providências.

- Projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a criar
a Escola Técnica de Tucuri, no Estado do Pará, e dá outras
providências.

- Projeto de le'i que autoriza o Poder Executivo a criar
a Escola Técnica Federal de Barcarena, no Estado do Pará,
a dá outras providências.

- Projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a instituir
a Fundação Universidade Federal de Capanema, no Estado
do Pará.

GERALDO ALCKMIN FILHO - Projeto de lei que
declara de utilidade pública o P,rograma de Ação Social de
São José dos Campos, Estado de São Paulo.

GETÚLIO NEIVA - Projeto de lei que autoriza o Po
der Executivo a criar uma Escola Agrotécnica Federal no
Município de Teófilo Otoni, Estado de Minas Gerais.

HÉLIO ROSAS - Projeto de lei que modifica a redação
do art. 193 da Consolidação das Leis do Trabalho e dá outras
providências.~

MANOEL MOREIRA - Projeto de lei que dispõe so
bre incentivos.para construção de conjuntos habitacionais.

NELSON BORNIER - Projeto de lei que assegura às
companheiras de militares falecidos o direito à pensão, na
forma que especifica.

IRANI BARBOSA - Requerimento de informações ao
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento sobre a
participação do Banco do Brasil no processo de venda da
VASP.

- Requerimento de informações à Presidência da Casa
sobre economia interna da Câmara dos Deputados.

RUBENS BUENO - Projeto de lei que altera o art.
473 da Consolidação das Leis do Trabalho, fixando o prazo
para a licença-paternidade prevista no inciso XIX do art. 79

da Constituição da República Federativa do Brasil.

MARILU GUIMÃRAES - Projeto de lei que dispõe
sobre pagamento especial do auxílio-natalidade aos segurados
do INSS que especifica e dá outras providências.

- Projeto de lei que dispõe sobre aproveitamento de
deficientes na administração pública, regulamentando o inciso
VIII do art. 37 da Constituição.

RICARDO IZAR - Requerimento de informações ao
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento sobre os
repasses, nos últimos 12 meses, do Fundo de Participação
dos Municípios.

JOSÉ CARLOS ALELUIA - Requerimento de infor
mações ao Ministério da Infra-Estrutura sobre o pagamento
da compensação financeira decorrente do aproveitamento dos
recursos hídricos sobre a geração de energia elétrica d~ que
tratam as Leis n\'" 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e 8.001,
de 13 de março de 1990.

AVENIR ROSA - Projeto de lei que autoriza a explo
ração da flora medicinal da Amazônia para fins científicos
e terapêuticos.

DOS SRS. LÍDERES:

VICTOR FACCIONE, RICARDO FIÚZA, GASTO
NE RIGHI - Requerimento de convocação do Ministro da
Economia, Fazenda e Planejamento, Marcílio Marques Mo
reira, para prestar informações a respeito das perspectivas
da economia brasileira.

- Requerimento de convocação do Ministro da Saúde,
Alcenir Guerra, sobre as providências adotadas pelo Governo
Federal ante a ameaça de surto de cólera.

- Requerimento de convocação do Ministro da Infra-Es
trutura, João Santana, a fim de prestar esclarecimento sobre
o resultado das sindicâncias e inquéritos envolvendo fraudes
e irregularidades na Previdência Social.

MAX ROSENMANN - Projeto de lei que dá nova reda
ção ao art. 554 do Código de Processo Civil.

NELSON JOBIM - Projeto de resolução que dá nova
redação ao § 19, à alínea b do seu inciso I e ao § ').9 do art.
137 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, acres
centando-lhe ainda dois parágrafos.
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o Sr. Waldir Pires, 2g Vice-Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ibsen Pinheiro,
Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vai-se passar
à apreciação da matéria que está sobre a mesa e da constante
da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro)

-1-

PROJETO DE LEI Ng 2-B, DE 1991
(Do Poder Executivo)

Continuação da discussão, em turno único, do Projeto
de Lei n9 2-A, de 1991, que dis.põe sobre o 11 Plano
Nacional de Informática e Automação - PLANIN; tendo
pareceres: da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, pela aprovação, com substitutivo
(Relator: Sr. Aloisio Vasconcelos); da Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste, das emendas de
plenário e do de n9 109/91, apensado (Relator: Sr. Robson
Tuma); da Comissão de Finanças e Tributação, pela ad
missibilidade deste com adoção do substitutivo da Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
subemendas; pela admissibilidade das Emendas de Plená
rio ngS 9, 11, 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
36, 41, 48, 53 e 54; pela inadmissibilidade das de ngS

4, 7, 38, 49, 52, 80 e 87, pela incompetência para apreciar
as de n9

s 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
M,~,~,~,@,7~n,n,n,~,~,%,n,~,

79, 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 88; e pela inadmissibilidade
do de n9 109/91, apensado, com declaração de voto do
Sr. Roberto Campos (Relator: Sr. Manoel Castro); e
do Relator designado pela Mesa, em substituição à Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá
tica, sobre o Projeto de Lei n9 109/91, apensado, pela
rejeição, por prejudicialidade (Relator: Sr. Aloisio Vas
concelos).

Prazo na CD: até 25-~-91

(Art. 155 do Regimento Interno)
O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Sobre a mesa

requerimento de encerramento da discussão desta matéria.
Considerando a inexistência de quorum para deliberação

neste momento, a Mesa deixa de submeter ao Plenário, a
esta altura da sessão, o requerimento que solicita o encerra
mento da discussão, e determina a continuação da discussão.

O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma Comunicação de Liderança.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Exg

a palavra.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.). - Sr. Presidente, antes de fazer a Comunicação de
Liderança, não poderia deixar de levantar uma simples ques
tão de ordem. Gostaria de ouvir de V. Ex' se houve uma
renovação do requerimento. que peâe o encerramento da dis-

cussão, já que ele fora feito ontem. Como hoje é uma nova
sessão, ele teria de ser reapresentado. Se não há outro requeri
mento que solicite o encerramento da discussão nesta sessão,
então, como está me sugerindo o nobre Deputado Roberto
Cardoso Alves, esse requerimento decaiu, devendo ser reapre
sentado para ter validade...

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Não vai V.
Ex' também fazer Comunicação de Liderança? .

O SR. JOSÉ GENOÍNO - Sr. Presidente, manifesto-me
nesta lomunicação de Liderança porque não posso ficar calado
diante de duas notícias de que tomamos conhecimento. A
primeira é esta. O Governo Collor, para tentar recuperar
a imagem do ministro que não é ministro, do ministro sem
Pasta e sem prestígio, seu amigo pessoal, que não pode sair
do Ministério do Trabalho, que está sob intervenção, faz o
Ministro Antônio Rogério Magri aparecer nos últimos dias
na televisão para pronunciar-se contra a manifestação legítima
dos trabalhadores expressa na greve geral. O Sr. Antônio
Rogério Magri, no cargo de Ministro do Trabalho e Previ
dência Social, apenas demonstrou para os trabalhadores a
sua condição de marajá, eis que se beneficiava com salário
duplo, proibido pela Constituição. Estão o Ministro não tem
autoridade política nem moral para fazer crítica aos trabalha
dores, à Central Única dos Trabalhadores e à CGT. Acho
que seria mais coerente por parte do Ministro Magri - não
sei se é Ministro ou se está Ministro, se é mexível ou se
é imexível - procurar assumir as responsabilidades do seu
posto de Ministro do Trabalho e não cumprir o triste papel
de representar o Governo para fazer provocações aos trabalha
dores, contras as quais respondemos dt:sta tribuna, em nome
da nossa bancada.

Estamos solidários com a greve e a apoiamos. A avaliação
dessa greve cabe principalmente aos trabalhadores, às centrais
sindicais, e o ministro Magri deveria se recolher à sua insignifi
cância, à sua mediocridade, ao seu papel de Ministro sem
Pasta, de ministro que não é ministro, ao invés de aparecer
nas telas das televisões fazendo provocaçõe.s aos trabalha
dores, acusando-os. Portanto, não reconhecemos condições
no Ministro Magri para fazer esse tipo de pronunciamento.
Certamente o Presidente Collor, com essas provocações, pre
tende esconder da opinião pública o fracasso do seu ministério
e também recuperar politicamente o seu ministro. Mas vamos
insistir na denúncia, na necessidade de que essé ministro re
nuncie ou seja demitido porquê parece que só está produzindo
resultados para ele próprio enquanto indivíduo, enquanto pes
soa física.

Este é o sentido da nossa revolta pelas provocações 
classificamos assim as declarações do Ministro Magri - aos
trabalhadores. Reafirmamos nossa solidariedade e nosso
apoio aos trabalhadores por' esses dois dias de manifestação
de prótesto contrá a política econômica, em defesa de um
salário justo e digno. .

O SR. PRESIDENTE (Ibsen PiDheiro) - Nobre Depu
tado José G!'lnoíno, V. Ex' formula questão de ordem susten
tando a decadência do requerimento sobre o encerramento
da.discussão. Entende a Mesa que esta hipótese ocorre naque
les requerimentos que tenham em vista a ordem da sessão,
não naqueles que se referem à ordem da tramitação da maté·
ria. A Mesa, pois, não encontra razões para não considerá-lo.
O momento processual é aquele referido no Regimento, que
prevê a inscrição de seis oradores para a discussão. Mantida
a circunstância regimental que o justifique, entende a Mesa
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que a matéria pende de deliberação do Plenário e vai subme
tê-la no momento em que haja quorum para sua apreciação.

O SR. JOSÉ GENOÍNO - Sr. Presidente, não quero
me insurgir contra a decisão de V. Ex!, mas o requerimento
propõe o encerramento da discussão após falarem deputados
em número regimental. Então, mantido o requerimento, a
Ordem do Dia deve ser iniciada com sua votação, e, caso
não haja quorum, cai a sessão. Afinal, o requerimento está
propondo o encerramento da discussão. No entanto, V. Ex!,
em reabrindo a lista de inscritos, não está encerrando a discus
são. E, se o requerimento para encerrar a discussão é mantido,
ele teri'a que ser votado agora.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Nobre Depu
tado José Genoíno, isso seria verdadeiro se o requerimento
tivesse sido apreciado. Como isso não ocorreu, continua aber
ta a discussão.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Cardoso Alves,
para discutir a matéria.

O SR. CARDOSO ALVES (PTB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, nobres Sr!' e Srs. Deputados, de
início, quero fazer minhas todas as palavras aqui pronunciadas
pelo Deputado Roberto Campos. S. Ex! exauriu praticamente
toda a matéria dos presentes projetos de lei. Examinou-a
sob seu aspecto exato, dando dados irretorquíveis sobre os
males causados pela Lei de Informática a este País. Quero,
portanto, fazer minhas as suas assertivas, as suas proclama
ções, as suas razões.

Em seguida, SI. Presidente, quero invocar aqui palavras
do Sr. Secretário. da Ciência e Tecnologia, prof. José Goldem
berg, que é absolutamente insuspeito para tratar desta matéria
como tratou. O proL José Goldemberg, há quatro ou cinco
meses, proclamou, em entrevista coletiva a quase todos os
jornais deste País, que a Lei de Informática precisava ser
reformada, defendendo com esta assertiva o interesse do con
sum!doI. Ateve-se S. Ex!, de maneira muito especial, aos
altos preços dos nossos produtos de informática, alegando,
inclusive, que já é tempo de se pôr fim a essa reserva de
mercado.

Por outro lado, Sr. Presidente, quero trazer à colação, nesta
Casa, um aspecto esquecido na discussão de ontem, em que
muitos falaram a favor da Lei de Informática, até radicali
zando, tentando prorrogar a vigência da reserva de mercado
e tentando proibir, por algum tempo, as joint-ventures.

Quero referir-me, Sr. Presidente, à Constituição Federal,
quando, no título referente à Ordem Econômica e Financeira,
no Capítulo I, Dos Princípios Gerais ela Atividade Econômica,
afirma que a ordem econômica é fundada na valorização do
trabalho humano e na livre iniciativa. Este é o princípio geral
contido no art. 170. No inciso IV deste artigo, é apresentada
a livre concorrência como um dos broquéis da atividade econô
mica do País. E, no inciso V do mesmo artigo, afirma-se

.que a ordem econômica deve ater-se, de maneira muito espe
cial, à defesa do consumidor. Foi e~te o ponto ferido pelo
professor. José Goldemberg. O parágrafo único do art. 170
diz:

"É assegurado a todos o livre exercício de qualquer
atividade econômica, independentemente de autorização
de órgãos públicos... "

No entanto, ontem a nossa tarde foi totalmente dedicada,
SI. Presidente, ao exame dos cartórios deste País. Votamos
concessões de rádio e de televisão, para afinal nos atermos

ao exame desse cartório gigantesco e altamente prejudicial
aos interesses nacionais, a Lei de lnformática. Quando discu
tíamos, na comissão, este projeto de lei e falávamos sobre
o sucateamento da indústria brasileira, especialmente da in
dústria de base e da indústria de ponta, de tecnologia mais
avançada, um grupo de São José dos Campos nos entregava
um manifesto contra a tentativa de desarticulação da nossa
indústria aeroespacial, um dos segmentos industriais mais
adiantados que o Brasil já atingiu.

No seu art. 171, a Constituição afirma:

"Art. 171. São consideradas:

II - empresa brasileira de capital nacional aquela cujo
controle efetivo esteja em caráter permanente sob a titula
ridade direta ou indireta de pessoas físicas domiciliadas
e residentes no País ou de entidades de direito público
interno, entendendo-se por controle efetivo da empresa
a titularidade da maioria de seu capital votante ..."

Sr. Presidente, maioria é 51%, ou seja, um pouco mais
de 50%. Não é necessário que chegue a 51%. No entanto,
essa bendita Lei de Informática, já revogada pelo texto expres
so deste artigo, defende que a empresa deverá ter 70% do
capital votante, coisa que nunca se viu na economia de qual
quer país.

No § 19 , inciso I, do art. 171, a Constituição afirma:

"§ 19 A lei poderá, em relação à empresa brasileira
de capital nacional:

I - conceder proteção e benefícios especiais tempo
rários para desenvolver atividades consideradas estraté
gicas... "

Ora, Sr. Presidente, temporário foi o benefício conce
dido, através da reserva de mercado, à indústria eletroele
trônica deste País. Há aproximadamente oito anos foi-lhe con
cedida essa reserva de mercado. O que ela tinha que crescer,
já cresceu. Não pode crescer mais. Não pode ela ficar, indefini
damente, com esse segmento do mercado brasileiro, com gra
víssimos prejuízos para este País. Oito anos, no Brasil, Sr.
Presidente, correspondem a quatro anos no Japão, em razão
de trabalharmos a metade do que trabalham os japoneses.
E, no entanto, por todo esse tempo vem sendo concedido
este privilégio a esse segmento industrial.

A Constituição, no seu art. 173, § 49, afirma que:

"A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise
à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência
e ao aumento arbitrário dos lucros."

Ora, SI. Presidente, esse segmento industrial vive inteira
mente livre da concorrência que, em última análise, é o que
garante a defesa do consumidor. Todos sabem que os preços
de eletroeletrônicos, no Brasil, são muito mais altos que os
praticados no resto do mundo. É hora de este Parlamento,
que elaborou a Constituição, obedecer aos seus princípios
gerais, especialmente os que atingem e ferem mortalmente
essa lei já revogada, que alguns tentam manter viva e que
outros querem erradicar ainda mais. A Lei de Informática
bloqueou os investimentos estrangeiros no País, retardou a
informatização da nossa sociedade, promoveu o desapare
cimento do Brasil da lista de fabricantes de eletroeletrônicos
no mundo, sucateou o nosso parque·industrial. E na raiz deste
sucateamento está a Lei de Informática. Nenhuma indústria
pode ser moderna, ter competitividade. e crescer com uma
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informática reduzida. Quando o Presidente da República cha
ma de carroças os nossos automóveis, acusa justamente a
nossa indústria automobilística, porque ela não tem condições
de seguir suas concorrentes do resto do mundo, por estar
amarrada aos padrões de nossa informática, como acontece
com toda a nossa indústria. É preciso libertá-la dessas amarras,
para que O Brasil ganhe competitividade, para que o nosso
parque industrial deixe de ser sucateado. Com muita graça,
o nobre Deputado Roberto Campos chamou de "agentes da
modernidade" os contrabandistas brasileiros, porque são eles
que trazem as peças essenciais, os kits que aqui não são fabri
cados e que recheiam a caixa vazia da' nossa produção de
informática, promovendo, ao mesmo tempo, a deterioração
moral dos nossos conceitos e do nosso País.

Sr. Presidente, com base nestes argumentos e, de maneira
muito especial, nos que foram aqui doutamente aduzidos pelo
nobre Deputado Roberto Campos - os quais nem por sombra
puderam ser contestados -, venho à tribuna defender uma
terceira opção para o Parlamento. Há a primeira opção, que
é a da aprovação pura e simples do 11 Planin. Há a segunda
opção, que é a da aprovação do projeto, com as emendas
atrasadas, radicais, que pregam o arcaísmo, que proíbem,
por algum tempo, as joint-ventures e que querem que seja
prorrogada a reserva de mercado. E eu ofereço a terceira
opção, que é a do meu .projeto de lei, que revoga, pura e
simplesmente, essa malfadada Lei da Informática e que resta
belece a liberdade de mercado para o Brasil, que arma o
Brasil com as condições necessárias para obter novas tecnolo
gias, para aprimorar a sua indústria e para ombrear com os
demais países do mundo. Não quero comparar o Brasil à
Argentina nem ao México. Quero compará-lo, sim, à Coréia,
a Taiwan e aos países do nosso porte, que atingiram posições
de ponta na indústria eletroeletrônica em todo o mundo.

Sr. Presidente, faço um apelo à Casa para que vote o
requerimento do nobre Deputado Roberto Campos, no qual
pede a preferência para o meu projeto, pois este liquida,
sepulta e fulmina essa lei iníqua, injusta e imoral, que retarda
o crescimento do nosso País, que trava e sucateia a nossa
indústria. Lembro a V. Ex!' que com essa lei não será vencida
a recessão, e continuaremos ladeira abaixo no desemprego,
no relento, na fome, na morte dos trabalhadores. Lembro
lhes, finalmente, que a recessão é o arauto da violência. Preci
samos acabar com ela da melhor maneira possível. Para que
isso ocorra, é preciso liquidar de vez, já, aqui e agora, com
a Lei de Informática, que faz mal para este País.

O Sr. Israel Pinheiro - V. Ex! me permite um rápido
aparte?

O SR. CARDOSO ALVES - Com prazer, Excelência.

O Sr. Israel Pinheiro - Nobre Deputado, não pude,
infelizmente, assistir a todo o discurso de V. Ex!, mas quero
adicionar um argumento com relação à Lei de Informática.
pm1984, votamos esta lei aqui, e só votei a favor da reserva
de mercado por sete anos depois de pensar muito e examiná-la,
cautelosamente. Mas só votei na condicional. Não há como
,alterar meu voto, que ficaria completamente deformado, uma
vez que votei marcando prazo e com muita cautela. Conversei
muito, fui a São Paulo, ao Rio de Janeiro e a Minas Gerais,
evidentemente. Senti que havia clima para se votar dentro

,do prazo marcado. Agora, não se deve prorrogar, porque
lhe fundamentalmente o espírito daqueles que votaram em
favor da reserva de mercado.

O SR. CARDOSO ALVES - Não quero prorrogá-lo
mas liquidar com a Lei de Informática, para acabar com anúr.
cios como este.

O SR. Israel Pinheiro - Isso faz parte do temperamento
de V. Ex!

O SR. CARDOSO ALVES - Não é isso, Deputado. V.
Ex! deveria perlustrar meu caminho. Seu voto anterior não
tem importância. O homem que não se conduz não raciocina.
V. Ex! pode evitar anúncios como este: "A única coisa nacional
neste PC é a nota fiscal".

Foi publicado no Correio Braziliense do dia 20 de maio
o seguinte anúncio: "Estamos lançando um 386-SX, exata
mente como você queria, com uma placa principal totalmente
e legalmente importada".

Mais adiante, o anúncio! "Você ainda leva a tanqüilidade
de comprar um PC com nota fiscal e assistência técnica de
uma das mais modernas e avançadas empresas de informá
tica" .

É uma vergonha um País ter um anúncio como este que
está chamando o resto da indústria de contrabandista, Sr.
Presidente. É hora de colocarmos um ponto final nessa ques
tão. O Brasil moderno reclama isso e quer que este Parlamento
aprenda a lição do mundo: que a xenofobia, o nacionalismo
autárquico e, a mentalidade fechada nada pode, nada cria
e nada gera, Sr. Presidente. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Não há oradores
inscritos.

Está encerrada a discussão. Conseqüentemente, preju
dicado o requerimento que pretendia o encerramento por
deliberação plenária.

Passa-se à votação da matéria.
A Presidência declara prejudicado o requerimento do

Deputado Roberto Cardoso Alves para que o Projeto de Lei
n9 109, de 1991, apensado, seja votado antes da proposição
pdncipal, em face do parecer pela inadmissibilidade, proferido
pela Comissão de Finanças e Tributação, parecer este que,
nos termos·do art. 54 do Regimento Interno, tem caráter
terminativo.

A Comissão de Finanças e Tributação conclui seu parecer
pela apresentação de três subemendas.

Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao Sr.
Deputado José Genoíno. S. Ex~ disporá de dois minutos e
meio, uma vez que se trata de matéria em tramitação de
urgência.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, o meu encaminhamento de votação é contrá
rio à aprovação das subemendas da Comissão de Finanças
e Tributação e favorável ao substitutivo da Comissão de Ciên
cia e Tecnologia, Comunicação e Informática.

Neste momento, queremos lembrar a V. Ex~ que seria
possível a votação e a aprovação do Planin se houvesse um
acordo, que ainda está sendo tecido neste momento. Não
temos garantia clara e transparente dos termos desse acordo,
principalmente em relação a um compromisso público e escrito
do Governo. Até a aprovação da lei de informática, o Governo
não assinaria nenhum joint venture em relação a esse assunto.
Em não se viabilizando esse procedimento, Sr. Presidente,
para que possamos ter tranqüilidade para votar a lei de infor
mática, encaminhamos contrariamente. Queremos neste enca
minhamento manifestar a inconveniência de se votar essa ma
téria com o atual quorum.
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Portanto, SI. Presidente, se for inviável °acordo, optare

mos pela obstrução regimental, a fim de não dar número
para que essa matéria seja votada.

SI. Presidente, esse é o sentido do nosso encaminha
mento. No fundamental, encaminharemos contra. Podemos
votar a favor, dependendo de um acordo, cujos termos e
garantias em relação à joint venture ainda não temos conheci
mento. Se não for processado tal acordo a nossa manifestação
contrária ao Plano será expressa no sentido de não darmos
quorum para a votação dessa matéria.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) Nobre Deputado
José Genoíno, pelo que percebe a Mesa, a posição de V.
Ex~ no encaminhamento que faz é favorável ao mérito do
substitutivo da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática.

O SR. JOSÉ GENOÍNO - Exatamente, SI. Presidente.
Favorável ao substitutivo da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Comunicação e Informática e contrário às emendas da Comis
são de Finanças e Tributação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) -A nobre Depu
tada Sandra Starling, que está inscrita a seguir, não definiu
a sua posição. V. Ex~ desistiu? (Pausa.) Desiste.

O Deputado Ricardo Fiúza, inscrito a seguir, terá a pala
vra para encaminhar contrariamente. (Pausa.) Ausente.

A inscrição seguinte é do Deputado Luiz Henrique. (Pau
sa.) Ausente.

A próxima inscrição é do Deputado Roberto Cardoso
Alves.

A Mesa informa ao nobre Deputado Roberto Cardoso
Alves, numa atenção especial que merece. S. Ex!, que já
comunicou ao Plenário ter sido prejudicado o requerimento
de sua aut,pria, para preferência, em virtude de parecer contrá
rio e com caráter terminativo da Comissão de Finanças e
Tributação.

O SR. CARDOSO ALVES - O requerimento não é meu,
é do nobre Deputado Roberto Campos.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - V. Ex' tem razão.
O projeto é de autoria de V. Ex~, e o requerimento do D~pu

tado Roberto Campos.

O SR. CARDOSO ALVES - É uma pena que isso tenha
ocorrido. Vamos continuar aqui na escuridão.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - E a oportu
nidade do recurso contra a decisão está lamentavelmente ven
cida.

PRESENTES MAIS OS SEGUINTES SRS. DEPUTA
DOS:

Tocantins

Hagahus Araújo - PMDB.

Piauí

Felipe Mendes - PDS.

Paraíba
Edivaldo Motta - PMDB.

Sergipe

Everaldo de Oliveira - Bloco; Jerônimo Reis - Bloco.

Bahia

Benito Gama - Bloco; Beraldo Boaventura - PDT'
Clóvis Assis - PDT; Eraldo Tinoco - Bloco; FélixMendonç~
- Bloco; Geddel Vieira Lima - PMDB; Genebaldo Correia
- PMDB; Jabes Ribeiro - PSDB; João Almeida - PMDB'
João Alves - Bloco. '

Minas Gerais

Aracely de Paula - Bloco; Armando Costa - PMDB;
Avelino Costa - PL; Célio de Castro - PSB; Edmar Moreira
- Bloco; Elias Murad - PSDB; Felipe Neri - PMDB; Fer
nando Diniz - PMDB; Getúlio Neiva - Bloco' Ibrahim
Abi-Ackel - PDS; Irani Barbosa - PL; Israel P{nheiro 
PRS.

Espírito Santo

Aloizio Santos - PMDB; Etevalda Grassi de Menezes
-PMDB.

Rio de Janeiro

Arolde de Oliveira - Bloco; Artur da Távola - PSDB;
Carlos Alberto Campista - PDT; Carlos Lupi - PDT; César
Maia - PMDB; Cidinha Campos - PDT; Francisco Silva
- PDC; Jair Bolsonaro - PDC; Jamil Haddad - PSB.

São Paulo

Alberto Goldman - PMDB; Alberto Haddad - PTB'
Aloizio Mercadante - PT; André Benassi - PSDB; Antôni~
Carlos Mendes Thame - PSDB; Arnaldo Faria de Sá 
Bloco; Ary Kara - PMDB; Beto Mansur - PDT; Cardoso
Alves - PTB; Delfim Netto - PDS; Diogo Nomura - PL;
Ed~valdo Alves da Silva - PDS; Eduardo Jorge - PT; Fabio
Melrelles - PDS; Florestan F~nandes - PT; Gastone Righi
- PTB; Geraldo Alckmin Filho - PSDB; Heitor Franco
- PDS; Hélio Bicudo - PT; Hélio Rosas - PMDB.

Mato Grosso

Augustinho Freitas - PTB.

Distrito Federal

Augusto Carvalho - PCB; Benedito Domingos - PTR;
Chico Vigilante - PT; Eurides Brito - PTR.

Goiás

Antônio de Jesus - PMDB; Antonio Faleiros - PMDB;
Delio Braz - PMDB.

Mato Grosso do Sul

Flávio Derzi - Bloco; George Takimoto - Bloco.

Paraná

Antônio Barbara - Bloco; Antonio Deno - Bloco; Car
los Roberto Massa - Bloco; Carlos Scarpelini - PMDB;
Delcino Tavares - PMDB; Edesio Passos - PT; Edi Sili
prandi - PDT; Élio Dalla-Vecchia - PDT; Ivanio Guerra
-Bloco.

Santa Catarina

Ângela Amin - PDS; Dejandir Dalpasquale - PMDB;
Dércio Knop - PDT; Eduardo Moreira - PMDB; Hugo
Biehl- PDS; Jarvis Gaidzinski - PL.
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Rio Grande do Snl

Adroaldo Streck - PSDB; Adylson Motta - PDS;
Amaury Müller - PDT; Amo Magarinos - Bloco; Carlos
Azambrtja - PDS; Carlos Cardinal - PDT; Celso Bernardi
- PDS; Eden Pedroso - PDT; Fetter Júnior - PDS; Ger
mano Rigotto - PMDB; Ivo Mainardi - PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Não há mais
oradores inscritos para o encaminhamento.

Passa-se à votação da matéria.
Há quorum para deliberar. A lista de presença registra,

neste momento, o comparecimento de 270 senhores depu
tados.

O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, será votado o substitutivo da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática?

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Primeiro votar
se-ão as subemendas oferecidas pela Comissão de Finanças
e Tributação.

O Sr. Genebaldo Correia - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, estamos aguardando
a presença em plenário do eminente Líder do Governo, tendo
em vista um entendimento entre os partidos para a votação
da matéria. Portanto, peço a V. Ex~ a interrupçã~ da sessão
por cinco minutos, se V. Ex~ assim consentir. E o tempo
qúe consideramos necessário para concluir um entendimento
partidário que vai facilitar, inclusive, a votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Neste momen
to, a Mesa vai decidir uma questão de ordem formulda noutra
matéria pelo nobre Deputado Nilson Gibson.

• O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa passa
a responder a questão de Qrdem formulada pelo nobre Depu
tado Nilson Gibson.

S. Ex~ questiona a tramitação dos projetos de resolução
que versem alteração do Regimento Interno, em regime de
urgência, e a aprovação deste regime especial sem observância
do processo nominal de votação, quando requerido com base
no art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

Na sessão de 20 de corrente, o nobre Deputado Nilson
Gibson formulou questão de ordem, quanto à tramitação de
projeto de resoluç~o que visa alterar o Regimento Interno,
argüindo que tais proposições não podem ter curso em regime
de urgência, como ocorreu com o Projeto de Resolução n9

18, de 1991, e que, mesmo admitida a urgência, esta, se funda
mentada no art. 155 - denominada "urgencia urgentíssima"
-, só poderia ter sido aprovada pelo processo nominal, tendo
em vista exigência do quorum de maioria absoluta para vota
ção. Argumenta, ainda, que a apreciação de projeto de resolu
ção sobre a matéria sob enfoque, em regime de urgência,.
é inadmissível, posto que sujeita a rito especial (art. 216 e
seguintes do RICD) e não caracteriza, no caso do Projeto

de Resolução n9 18/91 e de outros que cita, assunto de "rele
vante e inadiável interesse nacional".

Passo a responder, começando pela parte final do questio
namento. Embora, como afirma o ilustre autor, a conceituação
de "matéria de relevante e inadiável interesse nacional" deva
ser restritiva, não compete a esta presidência dela fazer juízo
para colocar, ou não, em votação o requerimento de urgência.
Só ao Plenário cumpre deliberar. como também ocorre na
hipótese de "relevância e urgência" das medidas provisórias.

No tocante ao rito específico para tramitação de projetos
de espécie, lembro que a Mesa tem iniciado, rigorosamente,
seu curso com base no art. 216 e seguintes do Regimento
Interno.

O que houve, no caso do Projeto de Resolução n9 18,
de 1991, foi a aprovação do regime de urgência dita "urgentís
sima", dispensando-se, por força do disposto no art. 152,
do Regimento Interno, as exigências normais de sua trami
tação.

Sobre se pode ou não admitir a urgência para oS projetos
sob tramitação sujeita a disposições especiais, devo esclarecer
que o Regimento só ressalvou, dentre os indicados, os projetos
de código (art. 204, § 29, do RI). Não poderão, igualmente,
ter tramitação de urgência as propostas de emenda à Consti
tuição, dado que seu trâmite está previsto na Carta Magna
(art. 60). Quanto aos demais, entendo aplicar-se a regra geral:
podem tramitar em regime de urgência. Mesmo porque, no
caso de projeto de resolução alterando o Regimento Interno,
sua tramitação já obedece ao regime de prioridade (art. 151,
11, b, 4), nada impedindo que, por deliberação do Plenário,
passe ao de urgência.

Resta a questão do processo de votação do requerimento
de "urgência urgentíssima". .

De acordo com o § 19, combinado com o inciso XVII,
do Regimento Interno, os requerimentos de urgência "serão
decididos pelo processo simbólico". Entre os requerimentos
de urgência, inclui-se, claramente, o de "urgência urgentís
sima", conforme se depreende do disposto da alínea o do
inciso I do art. 151, combinando com o inciso IV, do art.
153, do Estatuto Interno:

"pretender-se a apreciação da matéria na mesma sessão."
Por esse entendimento, apesar da exigência da aprovação

de tal matéria por maioria absoluta, a praxe tem sido votá-la
pelo processo simbólico e não nominal. O pressuposto é de
que, estando presente a maioria absoluta e não havendo diver
gência, subentende-se que a maioria absoluta votou pela apro
vação. O fato é absolutamente notório e a Mesa faz questão
de registrá-lo.

Dessa forma, essa Presidência continuará a proceder na
espécie como tem procedido até aqui.

O Sr. Nilson Gibson - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Exª
a palavra.

O SR. NILSON GIBSON (PMDB - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o respeitável e jurídico despacho
de V. Ex~ realmente merece os mais equânimes elogios do
entendimento da tese que é esposada por V. Ex~ Respeitamos
a decisão de V. Ex~; todavia, dela recorremos com o apoio
de 326 deputados, número, como poderá ser verificàdo agora,
bastante para que tenham efeito suspensivo o respeitável des
pacho de V. Ex~
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Encaminho à Mesa, na forma do art. 95, §§ 7~ e 89, do

nosso Regimento, este requerimento.
Peço ao ilustre 10 Secretário que examine os nomes dos

deputados aqui presentes. Se há efetivamente um terço dos
parlamentares, então que tenhamos o efeito suspensivo da
respeitável decisão da Mesa, proferida pelo eminente Depu
tado Ibsen Pinheiro, uma das maiorias culturas desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa escolhe
o requerimento do nobre Deputado Nilson Gibson, sem efeito
suspensivo, nos termos do Regimento Interno. Se, no entanto,
um terço dos presentes manifestar apoio ao efeito suspensivo
do recurso, a Mesa haverá de acolhê-lo.

O SR. NILSON GIBSON - Correto, Sr. Presidente. Soli
citei, inclusive - quando disse que encaminharia ao ilustre
Primeiro Secretário o requerimento -, que se fizesse a verifi
cação imediata do percentual necessário à aprovação do re
curso.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa sub
mete o recurso formulado pelo nobre Deputado Nilson Gibson
ao apoiamento regimental. Aqueles que queiram apoiá-lo po
dem manifestar-se, erguendo o braço.

O SR. GERSON PERES (PDS - PA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDS apoia o recurso.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Nobre Depu
tado, a manifestação não se fará por liderança, mas por mani
festação individual de cada um dos srs. Deputados. (Pausa.)

A Mesa considera-se sem condições de avaliar o número
total dos Srs. Deputados que se manifestaram. Portanto, fará
verificação nominal para maior clareza das posições do Ple
nário.

O SR. GERSON PERES - Ora, Sr. Presidente, V. Ex'
está sendo muito rigoroso nesta matéria. É evidente que todos
levantaram a mão.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - É dever da
Mesa agir com rigor regimental, Sr. Deputado.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, que assim
seja nas outras matérias.

O SR. NILSON GIBSON -Sr. Presidente, V. Ex\ então,
decidiu o quê?

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Decidi que o
recurso de V. Ex! será submetido à apreciação nominal para
que se possa constatar a aprovação de um terço do Plenário.

O SR. NILSON GIBSON - Sr. Presidente, gostaria de
encaminhar a votação para explicar ao Plenário o que estamos
votando.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Deputado Nil
son Gibson, V. Ex! recorreu e precisa demonstrar o apoia
mento de um terço, para que o efeito suspensivo seja apreciado
a seguir, pelo Plenário.

O SR. NILSON GIBSON - Exatamente, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - É isto que a
Mesa está tentando averiguar.

O Sr. Messias Góis - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. MESSIAS GÓIS (Bloco - SE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, aceitando a orientação de V. Ex!,
solicito à Mesá que formule os termos da consulta, para poder
mos orientar as bancadas.

O Sr. G$!rson Peres - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. GERSON PERES (PDS - PA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, peço a V. Ex' que, com a lucidez
com que sempre tratou os problemas, verifique se o requeri
mento proposto no sentido de acolher o recurso, tem mais
de um terço de assinaturas dos Srs. Deputados. V. Ex! quer
a ratificação das assinaturas dos parlamentares? Se já tem
um terço...

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Nobre Depu
tado, a Mesa quer apenas o cumprimento do Regimento,
que determina o apoiamento de um terço dos presentes.

A Mesa não tem como aferir, a não ser pelo processo
nominal, se as assinaturas correspondem ou não aos deputados
presentes, c o Regimento reclama o apoimento dos parlamen
tares presentes e não daqueles que assinaram.

O SR. GERSON PERES - Então, vamos votar.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - É o que a Mesa
pretende.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, em que termos
vamos votar?

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Deputado Ger
son Peres, normalmente, é bom considerar que o recurso
não tem efeito suspensivo. Com apoiamento de um terço dos
presentes, o Plenário decidirá se tem efeito suspensivo ou
não por maioria. O quorum de uIl} terço é o apoiamento
para trazer a matéria a plenário. E preciso que isto· fique
claro, e o Plenário deliberará eventualmente, se este for o
caso, por maioria.

O Sr.José Genoíno - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O·SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

apalavra.'

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, sugerimos à nossa bancada e aos
demais colegas não apoiarmos este recurso. Na verdade 
é bom deixar claro esta questão - estamos, de maneira indire
ta, precipitando a votação de projeto de 'resolução que deve
ser objeto de apreciação nesta Casa e que proíbe a contratação
de parentes pelos Srs. Deputados. Se dermos acolhimento
a este recurso, criaremos dificuldade para apreciar, em regime
de urgência, conforme V. Exª encaminhou regimentalmente,
o projeto de resolução. A Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação examinará o mérito, oferecerá emendas que
serão votadas, e, em seguida, vamos apreciá-lo no plenário.

Portanto, Sr. Presidente, não podemos acolher o recurso
relacionado com o projeto que mudou a ordem dos trabalhos
das sessões e a segunda resolução, que incidirá na contratação
ou não de parentes. A matéria foi divulgada, e existe um
requerimento de urgência que V. Exª submeterá à votação,
o qual não impede que a matéria vá à Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação.
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Portanto, Sr. Presidente, encaminhamos contrariamente
ao acolhimento do recurso.

O Sr. Gerson Peres - Sr. Presidente, peço a palavra
para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'!
. a palavra.

O SR. GERSON PERES (PDS - PA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o eminente Deputado José Genoí
no incorre em um equívoco. S. Ex~, que fala no respeito
à lei, à liberdade, aos direitos, à análise dos processos, agora
quer que esta Casa vote a matéria relevante como esta pelo
processo arbitrário e açodado.

Em 150 anos de Parlamento, os deputados sempre tive
ram seus parentes empregados aqui. Eu, deputado, me sinto
insultado, quando alguém me censura, porque tenho uma
filha empregada em meu gabinete. Minha filha é meu sangue,
é minha honra. Sinto-me orgulhoso por ela ser competente
e poder ajudar-me mesmo porque o cargo que ocupa nesta
Casa não tem nenhuma garantia. Há até um abuso da Câmara
dos deputados contra a cidadania, pois, quando ~ Deputado
sai, o funcionário sai sem nenhuma vantagem. E cargo em
comissão.

Se é imoral eu empregar minha filha no meu gabinete,
em cargo de confiança, prefiro esta imoralidade ::t ter de pedir
a empresários, governadores, secretários de estado que em
preguem meus parentes. Ficarei muito mais imoralmente to
lhido na movimentação dos meus trabalhos parlamentares,
se eu estiver vinculado a esta última hipótese.

Se algum deputado aqui presente emprega em excesso
seus parentes, o abuso terá o julgamento devido, Sr. Presi
dente. Não podemos impedir, porém, que um projeto de reso
lução tramite normalmente nessa Casa sob a égide da dema
gogia, de desmoralizar os familiares dos parlamentares. Não
aceitamos isso. Queremos que o projeto seja levado com pru
dência à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
para ser verificada sua legalidade e sua constitucionalidade.
Depois, queremos que ele venha a plenário, para ser dis~utido
amplamente, sem hipocrisia, mas com transparência e cora
gem.

Um projeto dessa natureza não foi criado por nós desta
. legislatura, mas há 150 anos. Agora, aqui, meia dúzia de
deputados estão arvorando-se em moralistas, pretendendo
desmoralizar as famílias tios que aqui trabalham com digni
dade, cumprem o seu dever e não têm garantias no emprego,
porque ocupam cargo em comissão. E preciso que se diga
isso ao Deputado José Genoíno.

Por isso, Sr. Presidente, queremos a análise serena do
projeto, e não que ele fique engavetado. A Câmara dos Depu
tados pode até mudar a sua atitude daqui para frente, mas
também não queremos prejudicar aqueles contratados sob

.amparo legal, pois ato assinado pela Mesa estabeleceu a verba
de gabinete para os parlamentares. Se há imoralidade, deve
ser creditada à praticada pela Mesa anterior, quando criou
a verba de gabinete, e não a nós, que recebemos a vantagem
posteriormente.

Portanto, Sr. Presidente, após a decisão do Plenário, que
tenho certeza será serena, equilibrada a justa, este projeto
deve ser acolhido por V. Ex' e encaminhado à Comissão de
Constituição Justiça e de Redação., para lá ser analisado no
seu aspect1l legal, constitucional e, depois, vir ao plenário.
Peço ao meus colegas que votem a favor do recurso, o que
em nada desmerecerá a grandeza do nosso ato, pois esse pro-

jeto é de alta relevância e envolve direitos de cidadãos. O
fato de serem parentes de deputados não os faz diferentes
dos trabalhadores que o Deputado José Genoíno aqui tanto
defende, cujos direitos S. Ex' não sabe resguardar muitas
vezes.

Com essas considerações, encerro o meu pronunciamen-
to.

O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, ontem, alguém disse que estávamos
votando como se fôssemos o PR, "Partido das Rádios". Hoje,
não podemos criar, neste plenário, o PP, "Partido dos Paren
tes" .

SI. Presidente, vamos dizer "não" ao acolhimento deste
recurso.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa subme
terá ao apoiamento do Plenário recurso formulado pelo nobre
Deputado Nilson Gibson contra a decisão da Mesa Diretora,
no sentido da tramitação em urgência da matéria sob exame.

Para maior clareza dos Srs. Deputados, esclarecerei o
que se estará votando. A Mesa entendeu como regimental
a tramitação de urgência e a votação simbólica. Contra isso
insurgiu-se o nobre Deputado Nilson Gibson, formulando uma
questão de ordem. A decisão da questão de ordem foi contrá
ria à manifestação de S. Ex', que recorreu da decisão ao
Plenário, ouvida a Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, e pede apoiamento para que o Plenário delibere,
posteriormente, sobre eventual efeito suspensivo.

É o que se votará: o apoiamento ou não do Plenário
ao recurso formulado pelo Deputado Nilson Gibson.

A Mesa pede aos Srs. Deputados que ocupem seus lugares
para a votação final. .

O Sr. Nilson Gibson - Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra. .

O SR. NILSON GIBSON (PMDB - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, formulamos uma questão de
ordem na segunda-feira passada fazendo com que a Mesa
interpretasse juridicamente os Títulos V e VI do Regimento
Interno, referentes à tramitação de projetos, emendas, proje
tos de códigos, projetos de reforma do código. bem assim
o seu art. 155.

O Regimento Interno estabelece, no art. 155, dois requi
sitos básicos, essenciais para que a discussão e votação de
determinapos requerimentos sejam feitas em regime de urgên
cia urgentíssima. Quais são esses dois requisitos? Primeiro,
a requerimento da maiorIa absoluta dos membros da Casa,
que pode ser a assinatura de 252 deputados ou dos líderes
que somem 252 votos. Qual é o segundo requisito do art.
155 do Regimento Interno? Que seja proposição que verse
matéria de relevante e inadiável interesse nacional. Apenas
dois requisitos.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Nobre Depu
tado Nilson Gibson, V. Ex' já apresentou requerimento sQbre
esta matéria, que está decidida. l
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o SR. NILSON GIBSON - Pedi a V. Ex~ para encami
nhar a votação e V. Ex~ me permitiu que o fizesse.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Então conclua,
nobre Deputado.

O SR. NILSON GIBSON - A outra parte refere-se ao
que dispõe o Regimento Interno no seu art. 216, ou seja,
o projeto de resolução que verse qualquer reforma ou modifi
cação do Regimento tem que vir a plenário, onde recebe
emeI).das durante cinco sessões - apenas cinco sessões. Decor
rido esse prazo, ele vai para a Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, onde permanece por cinco sessões.
Portanto, se terminou ontem o prazo para apresentação de
emendas ao Projeto nQ 24, de autoria dos Deputados Nelson
Jobim e Miro Teixeira, na outra semana ele estaria de volta
ao Plenário, porque a Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação teria cinco sessões para emitir seu parecer.

Por vaidade, não se pode dar uma interpretação que não
é mais correta e, de maneira alguma, a mais justa. O requeri
mento assinado por 442 parlamentares, o eminente Presidente
rechaçou e indeferiu. Recorremos com 332 assinaturas. É a
maioria da Casa. Novamente o Presidente indeferiu a solicita
ção; S. Ex~ não quer que ela seja acolhida. Por quê? Porque
na votação as assinaturas não prevaleceriam, seriam manipu
ladas. Não acredito que os parlamentares sigam essa determi
nação, pois o Regimento dispõe sobre essa matéria da forma
mais correta possível.

Pedimos aos companheiros que mandem o projeto de
resolução que altera o Regimento para a Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação a fim de que, no prazo de
cinco sessões, seja examinada a matéria. Quanto ao mérito,
aqui vamos decidir se ela deve ou não ser aprovada. Devemos

· votar urgência urgentíssima quando a matéria for de relevante
interesse nacional e não simplesmente regimental. Quando

· a matéria voltar da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação estaremos capacitados para apreciá-la.

Era essa a ponderação. Peço aos companheiros parlamen
tares que votem "sim", para que a matéria seja enviada à
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, onde será

·examinada com lisura e correção.

O Sr. Cardoso Alves - Presidente, peço a palavra para
solicitar um esclarecimento. '

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. CARDOSO ALVES (PTB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, se votarmos "sim", o que estare
mos decidindo?

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa dá-se
conta neste momento de que estamos em processo de votação
de matéria da Ordem do Dia. Após esse período, ela decidirá
o recurso formulado pelo nobre Deputado Nilson Gibson.
Estávamos votando matéria constante da pauta quando, a
pedido do Líder do PMDB, a Mesa interrompeu a votação
por cinco minutos; isso ocorreu até para que esperássemos
a chegada do Líder do Governo a esta Casa.

Vamos continuar o processo de votação da matéria cons
tante da Ordem do Dia. Posteriormente, faremos a delibe
ração da questão de ordem do nobre Deputado Nilson Gibson.

O Sr. Gerson Peres - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. GERSON PERES (PDS - PA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, com todo o respeito que tenho
porV. Ex~, gostaria de informar que V. Ex~ já havia anunciado
o processo de votação que, de acordo com o Regimento Inter
no, não pode ser interrompido.

Portanto, solicito a V. Exª que dê continuidade ao pro
cesso de votação que já se havia iniciado.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa já se
deu conta de que estávamos em processo de votação do projeto
de lei constante do item da pauta. Para o mesmo houve os
respectivos encaminhamentos. Como sabem V. Ex~S, o enca
minhamento integra o processo de votação. A matéria cons
tante do Item I, o Substitutivo da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Infonnática, está em votação.
Recebeu o encaminhamento por parte dos oradores inscritos.
Conseqüentemente, a votação não poderá ser interrompida.

A Mesa continuará o processo de votação relativo ao
Planin, item I da pauta.

O Sr. Miro Teixeira - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem, para prestar um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Exª
a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o projeto que trata da contratação
de parentes foi indicado pelo Deputado Nilson Gibson como
sendo de minha autoria e do Deputado Nelson Jobim. Fazendo
justiça aos integrantes da Comissão de Modernização da Casa,
devo esclarecer que o projeto é da comissão, aprovado pela
unanimidade dos seus membros.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa perce
be, neste momento, até com incontida alegria, que o plenário
está regurgitado, pleno de parlamentares, certamente pelo
grande interesse determinado pela votação do item 1 da pauta,
matéria da maior relevância, o Plano ;de Informática.

Passa-se à votação das sub~mendas oferecidas pela Co
'missão de Finanças e Tributação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Há sobre a
mesa os seguintes

REQUERIMENTOS DE DESTAQUE

Nos termos regimentais, requeiro, para votação em sepa
rado destaque para a Emenda nº 45 do PL nQ 2/91.

Sala das Reuniões, 22 de maio de 1991. - Vivaldo Bar
bosa.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Depu
tados

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência desta
que para rejeição do seguinte dispositivo do substitutivo ao
Projeto de Lei nº 2/91 (Planin):

Rrestação de serviços técnicos de informática item 3.2.8.1
- Diretrizes, subitem 5.

Sala das Sessões, 22 de maio de 1991. - Deputado Ro·
berto Campos.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Comissão
de Finanças e Tributação ao apreciar o projeto, ofereceu ao
substitutivo da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, e vou submeter a votos a seguinte:
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SUBEMENDA
N9l

Suprima-se o seguinte texto, constante do item 3.2, último
parágrafo, à pág. 14, do substitutivo do Relator, in fine, da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá
tica:

"Na vigência deste plano, ratifica-se o entendimento de
que em joint venture no setor de informática n~o poderá haver
participação acionária da cedente da tecnologia no capital
da empresa brasileira de capital nacional. "

O Sr. Vivaldo Barbosa - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, pedi a palavra para esclareci
mento e orientação do Plenário. Estamos votando o texto
do substitutivo do Relator aprovado na Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática?

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Antes de votar
mos o texto, estamos votando a Subemenda n? 1 da Comissão
de Finanças e Tributação, que integra a matéria principal
constituída pelo Substitutivo da Comissão de Ciência e Tecno
logia, Comunicação e Informática.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente, essa
emenda é apresentada ao texto básico aprovado na Comissão
de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática. Se apro
vadas ou rejeitadas as emendas, teremos como referência bási
ca o resultado da votação final, o texto da Comissão de Ciên
cia, Tecnologia, Comunicação e Informática.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Exatamente,
nobre Deputado.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Muito bem, Sr. Presi
dente, o texto objeto dessa emenda resultou de emenda da
Deputada Cidinha Campos, da bancada do PDT - Partido
Democrático Trabalhista, que visa proibir a participação acio
nária da cedente da transferência de tecnologia na empresa
brasileira de capital nacional. Esse texto foi aprovado pela
comissão e resultou na sua incorporação ao texto final, como
resultado da votação ocorrida na Comissão de Ciência e Tec
nologia, Comunicação e Informática.

Sr. Presidente houve uma solicitação do Líder do Gover
no. Até mesmo o Sr. Secretário de Ciência e Tecnologia do
Governo, que honrou a mim e certamente a muitos líderes
desta Casa com uma visita a nossos gabinetes, sugeriu que
poderíamos aceitar a retirada do texto objeto da emenda do
texto final, aprovado na Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática e também a retirada de um outro
texto, objeto de outra emenda que certamente será lida em
plenário.

Sr. Presidente, nós, da bancada do PDT, em consulta
a companheiros de outras bancadas, que defendemos o texto
básico aprovado na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, concordamos com a aprovação dessa
emenda para alcançar a exclusão, desde que satisfeitas duas
condições. Primeira: com a retirada desse texto haja o compro
Q1isso de todas as bancadas com assento nesta Casa e com
representação na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática de que texto igual a este será introduzido'
na Lei de Informática a ser discutida e votada brevemente

nessa comissão. Se todas as bancaçlas com assento nesta Casa
concordarem, nós, do PDT, e certamente companheiros de
outras bancadas, votar6mos a favor da emenda. Uma segunda
condição, Sr. Presidente, é a de que no período entre a promul
gação do PLANIN - Plano Nacional de Informática, e a
promulgação da Lei de Informática não haja, por parte do
Governo, qualquer autorização para formação, organização
e constituição de joint ventures, contrárias ao princípio estabe
lecido no texto que ora se visa resultar. Fomos informados
pelo Líder do Governo de que o Governo e os partidos que
o apóiam concordam com esta alternativa e com este entendi
mento.

Tendo em vista, Sr. Presidente, que há essa concordância
do Governo, dos partidos que lhe dão sustentação e do seu
Líder nesta Casa, a bancada do PDT votará favoravelmente.
à emenda supressiva, esperando que o acordo, o entendimento
que estou expressando a V. Ex' e ao Plenário seja ratificado.

O Sr. José Genoíno::"" Sr. Presidente peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra. .

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, solicito ao nobre Líder do Governo,
Deputado Humberto Souto, que, de forma ciara e transpa
rente - e entendo que estamos expressando o sentimento
de outras lideranças - se manifeste perante a Casa e os Líde
res de partidos sobre a seguinte questão: Com base nesse
acordo aprovaríamos o Planin com as emendas da Comissão
de Finanças e Tributação com o compromisso claro registrado
nesta tribuna, de que até a aprovação da Lei de Informática
- e temos condições de votá-la até junho, prazo estabelecido
na Constituição -;- o Governo não autorizaria a formação
de joint venture. E um compromisso político e claro. Aprova
ríamos o Planin e até o prazo final para votarmos a Lei de
Informática, junho, e o Governo não autorizaria a constituição
joint venture.

Provoca, no bom sentido, a Liderança do Governo a
se pronunciar sobre esta questão, após consulta ao Governo
e ao Secretário de Ciência e Tecnologia.

O Sr. Humberto Souto - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. HUMBERTO SOUlO (Bloco - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de saber do Deputado
José Genoíno se, nos termos em que o Deputado Vivaldo
Barbosa, Líder do PDT, se manifestou, S. Ex' está solicitando
da Liderança do Governo a repetição do acordo feito com
os demais líderes.

O SR. JOSÉ GENOÍNO - Exatamente. Devem ser repe
tidas as duas condições para o acordo.

O SR. HUMBERTO SOUTO - Sr. Presidente, Sr!s e
Srs. Deputados, a Liderança do Governo manteve uma série
de entendimentos até chegar ao ponto de votar o Planin com
as três subemendas do Relator na Comissão de Finanças e
Tributação, Deputado Manoel Castro. As Liderança$ do PT.
PDT e PSDB solicitaram ao Governo que assumisse o compro
misso de transferir para o projeto da lei de informática o
acordo feito na comissão de Ciência e Tecnologia, Gomuni-
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cação e Informática, ou seja, incluir na referida lei, ainda
na Coriissão, as conquistas referentes a joint venture e à reser
va de mercado, para que o mérito fosse discutido posterior
mente pelo Plenário, com liberdade de voto.

O "Governo se comprometeu a restabelecer, no que lhe
for possível naturalmente - as oposições é que vão incluir is
so na Lei de Informática - o acordo feito na Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática a respei
to desse projeto.

E mais: consultado, o Governo concorda em que até
o 27 de junho não formalizará qualquer contrato de joiot
venture no País, independendo da votação da Lei de Informá
tica. Se o Congresso não votar a Lei de Informática. Se o
Congresso não votar a Lei de Informática no prazo, desapa
recerá a responsabilidade do Governo. Porém até este dia
o Governo não formalizará qualquer contrato de joint venture.

O Governo, atendendo à solicitação de um dos partidos,
determinou que se inclua no projeto de lei de informática
o seguinte dispositivo: "Quando for formalizando joiot ventu
re, que fique absolutamente caracterizada a obrigatoriedade
da empresa não nacional com a transferência de tecnologia".
Esta foi uma exigência de grande parte dos Srs. Parlamen
tares. E o Governo se compromete a acrescentá-la ao projeto,
mediante emenda de qualquer companheiro, e a se esforçar
para a sua aprovação.

Isso é o que foi solicitado pelos partidos, e o Governo
aqui solenemente os atende, para que possamos votar o pro
jeto com acordo de todos os partidos, ainda hoje.

O Sr. Vivaldo Barbosa - V. Ex~ me permitiria um esclare
cimento?

o SR. HUMBERTO SOUTO - Com prazer, Excelência.

O SR. VIVALDO BARBOSA (PMDB - BA. Sem revisão
do orador.) ;- Compreendemos - V. Ex' refletiu, todo o
entendimento ocorrido até agora - que, até 27 de junho,
data anunciada por V. Ex', se a Câmara dos Deputados votar
a Lei de Informática, o Governo não autorizará qualquer
concessão de joint venture. Pergunto a V. Ex~ também se
esta atitude do Governo inclui o período de 15 dias compreen
dido entre a votação" e a sanção da lei. Tendo a Câmara
votado o projeto, o prazo se estenderia ao período destinado
à sanção presidencial?

O SR. HUMBERTO SOUTO - Nobre Líder Vivaldo
Barbosa, a Liderança do Governo só pode comprometer-se
solenemente da tribuna da Câmara com aquilo que foi objeto
de consulta ao Governo. A minha consulta ao Governo foi
no sentido de que até o dia 27 de junho o País não fará
nenhum contrato de joint venture. Conseqüentemente, a lide
rança não pode comprometer-se com o que V. Ex~ solicita,
porque não teve condições de consultar o Governo a respeito
disso. Acho que todos os líderes estão absolutamente cons
cientes de que o Governo se compromete apenas com o que
estavam solicitando os partidos .de oposição e os que apóiam
o Governo.

Portanto, a Liderança do Governo se sente absolutamen
te tranqüila porque está resgatando da tribuna compromisso
assumido particularmente com V. Ex~.

O Sr. Cardoso Alves - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro). - V. Ex~ está
com a palavra.

O SR. CARDOSO ALVES (PTB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, pedi a palavra para cumprimentar
o Governador Leonel Brizola e o PT pela genuflexão que
receberam neste instante por parte do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa tem
conduzido esta votação com a liberalidade recomendável a
um acordo que percebe estar sendo construído no plenário
com as dificuldades que marcam essa espécie de entendimen-

. to. E se o objetivo é produzir uma boa lei, a Mesa não
perturbará o entendimento com o excessivo rigor.

Penso que os Srs. Líderes estão em condições de orientar
suas bancadas.

Vamos passar à votação da matéria.
Como votam os Srs. Líderes?

O SR. ROBERTO FREIRE (PCB - PE. Sem revisão
orador.) - Sr. Presidente, nos termos do acordo, o PCB
votará "sim".

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB pede à sua
Bancada que vote "sim".

O SR. NEY LOPES (Bloco - RN. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o Bloco Parlamentar orienta o voto
"sim" à subemenda supressiva.

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RI. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, a Bancada do PDT votará
"sim", nos termos do acordo aqui celebrado.

O SR. GASTONE RIGHI (PTB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do PTB orienta a
sua Bancada que vote "sim".

O SR. PAULO MANDARINO (PDC - GO. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, C! PDC também acompanha
o acordo e vota "sim".

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PT, reconhecendo que o
neo liberalismo não é o caminho para a informática, vota
"sim", pelo acordo firmado nesta Casa.

O SR. JOSÉ LUIZ MAIA (PDS - PI. Sem revisão do
orador.) - O PDS vota "sim" à emenda e se reserva o direito
de lutar para que se acabe com essa reserva no projeto de
informática.

O SR. ANTÔNIO CARLOS MENDES THAME (PSDB
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB,
nos termos do acordo, vota ·'sim".

O SR. JOSÉ CARLOS SABÔIA (PSB - MA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A orientação
é convergente. Todos os Srs. Líderes orientaram o voto "sim".

Os Srs. Deputados que forem pela aprovação da Sub
menda n~ 1 da Comissão de Finanças e Tributação perma
neçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovada por unanimidaêle, fica prejudicado o destaque
para a Emenda n° 45 de autoria do Sr. Deputado Vivaldo
Barbosa.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Comissão
de Finanças e Tribuntação, ao apreciar o projeto, ofereceu
ao Substitutivo da Comissão de Ciência e Teconologia, Comu
nicação e Informática e vou submeter a votos a seguinte:
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SUBEMENDA

N~2-

Suprima-se o item 3.2, V "Lista de Bens que serão objeto
da Política Ativa, constante da pág. 20":

"Durante a vigência do 11 Planin e até a implantação
de efetivos instrumentos de fomento e estímulo à produção
tecnológica local, bem como a implementação da Política de
Ciência e Tecnologia aplicada ao setor a emissão de guias
de importação para os bens de informática relacionados na
Portaria Decex nO 6, de 29 de abril de 1991, ficará sujeita
à prévia e expressa manifestação da Secretaria da Ciência
e Tecnologia."

O fim do regime de anuência prévia pela SCT ocorrerá,
na revisão anual do 11 Planin, prevista em lei, em que o Con
gresso Nacional considerar eficaz a Política tecnológica e
seus instrumentos, que vierem a ser implementados pelo Poder
Executivo.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Em votação.
Aqueles que forem pela aprovação da Subemenda no 2

perm~neçam como se contram. (Pausa.) Aprovada por unani
midade.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Comissão
de Finanças e Tributação ao apreciar o projeto, ofereceu ao
Substitutivo da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni·
cação e Informática e vou submeter a votos a seguinte:

SUBEMENDA

N03-

Suprima-se o parágrafo 2.1- "Classe de bens e serviços"
do anexo 1, constante do parágrafo 40, do Anexo I, do Substi
tutivo do Relator da Comissão de Ciçncia e Tecnologia renu·
merando-se os subseqüentes:

"2.1 - Classes de bens e serviços:
O bem ou serviço objeto da doação deverá ser projetado

e produzido no País ou prestado por empresa brasileira de
capital nacional. "

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Em votação
a Subemenda no 3.

Os Srs. Deputados que forem pela aprovação da matéria
queriam permanecer como se encontram. (Pausa.)

Aprovada por unanimidade.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, ao apre
ciar o projeto, ofereceu ao mesmo e vou submeter a votos
o seguinte:'

SUBSTITUTIVO, ressalvado o destaque.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Fica aprovado o 11 Plano Nacional de Informá

tica e Automação -PLANIN, pelo período de 3 (três) anos.
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publi

cação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

PLANO NACIONAL DE INFORMÁTICA
E AUTOMAÇÃO

11 PLANIN

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO .
2 OBJETIVO .

. 3 ESTRATÉGIA DE AÇÃO .

3.1 Uso da Informática .
Diretrizes . .
Metas e Ações .
3.2 Produção de Bens e Serviços de Informática
Diretrizes Gerais .
Metas e Ações - Tecnologia ,
Metas e Ações - Normalização e Qualidade .
Metas e Ações - Preços e Custos .
Metas e Ações - Exportação .
Microeletrônica .
Diretrizes .
Metas e Ações .
Programas de Computador .
Diretrizes .
Metas e Ações .
Processadores e Periféricos .
Diretrizes .
Metas e Ações .
Informática em Telecomunicações ..
Diretrizes .
Metas e Ações .
Automação Industrial .
Diretrizes .
Metas e Ações .
Instrumentação Digital .
Diretrizes .
Metas e Ações .
Prestação de Serviços Técnicos de Informática .
Diretrizes .
Metas e Ações .
3.3 Pesquisa e Desenvolvimento ..
Diretrizes .
Metas e Ações .
3.4 Formação e Desenvolvimento.de Recursos Huma-

nos .
Diretrizes .
Metas e Ações .

4. APLICAÇÃO DOS INCENTIVOS ..
5. ESTIMATIVA DE RECURSOS ..
6. ESTRATÉGIA DE ACOMPANHAMENTO ..

ANEXO I CRITÉRIOS, LIMITES E FAIXAS DE APLI·
CAÇÃO DOS INCENTIVOS

ANEXO 11 DADOS SOBRE O PANORAMA DA IN
DÚSTRIA DE INFORMÁTICA NO BRASIL,'
NO PERÍODO 1980-90.

11 PLANIN - INTRODUÇÃO
1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento da microeletrônica e a crescente digi
talização dos processos e produtos e a disseminação dos pro
gramas de computador generalizaram o uso da informática.
Suas aplicações estão em todas as atividades, da área domés
tica à espacial. Para o ano 2000, em âmbito mundial, está
prevista uma comercialização de cerca de US$200 bilhões em
componentes microeletrônicos, além de US$500 bilhões em
computadores. Estima-se que os programas de computador
alcancem o valor adicional de US$300 bilhões, chegando-se
a um total de cerca de US$l trilhão de faturamento de indústria
de informática.

A indústria nacional de informática, apesar de ainda não
ter alcançado padrões de preço e qualidade compatíveis com
níveis internacionais, está caminhando rapidamente para os
estágios finais da fase de implantação para ingressar na fase
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de sua definitiva consolidação. Os dados apresentados no ane
xo 11 deste plano, assim como as conclusões de análises realiza
das, demonstram os resultados alcançados ao longo dos últi
mos anos.

Os avanços da indústria brasileira de informática têm
sido dificultados pela ausência de uma articulação adequada
das políticas dirigidas para os vários segmentos do complexo
eletrônico nacional (informática, telecomunicações, automo
tivo, eletrônica de consumo e de entretenimento). A integra
ção dessas políticas é um requisito indispensável para dar
sustentação ao salto qualitativo e para a elevação do poder
de competitividade da indústria de informática.

Paralelamente, a atuação do Estado, de maneira suple
mentar às forças de mercado, deve assegurar estímulos ade
quados tanto para preservar os ganhos já alcançados como
para manter ritmo de qesenvolvimento de indústria brasileira
de informática compatível.

11 PLANIN - INTRODUÇÃO
Com os objetivos mais amplos de modernização da socie

dade.
A produção de bens e serviços de informática, ajustada

à realidade nacional, e o seu adequado uso, são de valiosa
importância na solução das graves carências sociais com que
se defronta o País, e na reciclagem de seu parque industrial.
A flexibilidade das soluções informatizadas permite ajustá-Ias
às grandes diversidades regionais, sobretudo se geradas nas
respectivas áreas de aplicação, estimulando-se a capacitação
local. Será indispensável que ocorra uma forte cooperação
entre produtores, universidades e institutos de pesquisas, para
consolidar a criação de competências em nível regional.

O Brasil ainda apresenta um quadro modesto no uso
da informática, sobretudo da microinformática. Assim deve
ser estimulada a informatização nos diversos setores de ativida
de, com vistas à melhoria em seu desempenho, isso demandará
preparação de usuários, em todos os setores, e o fornecimento
de produtos e serviços com crescente relação de desempe
nho/custo.

A Política Nacional de Informática, explicitada neste pla
no, norteará as ações do setor de informática no período
de transição dos próximos anos.

A consolidação do setor objetiva manter a capacitação
tecnológica nacional e propiciar a oferta de produtos de quali
dade, de tecnologia atual e de preços competitivos, que aten
dam a sociedade e possam disputar parcelas de mercado ex
terno.

Neste sentido, os programas de melhoria da relação de
preço e desempenho são parte integrante da estratégia do
Governo para o setor, e objetivam a definição dos produtos
e/ou segmentos que contarão com mecanismos de proteção
nos próximos anos, visando a obtenção dos padrões de compe
titividade que as empresas enfrentarão a partir de 29 de outu
bro de 1992.

11 PLANIN - OBJETIVO
2 OBJETIVO

A Política Nacional de Informática tem por objetivo a
capacitação do País nas atividades de informática, em proveito
do progresso social, cultural, político, tecnológico e econômico
da sociedade brasileira.

Com vistas a atingir este alvo permanente da política,
definem-se para o 11 PLANIN três objetivos:

2.1 Competitividade na produção de bens e serviços
de informática, através da oferta de produtos e serviços com
tecnologia atualizada, bem como preço e qualidade compa
tíveis com níveis internacionais. Entende-se, para efeito deste
Planin, por preço internacional, o praticado no país de origem
do bem ou serviço, acrescido dos impostos que lhe seriam
aplicáveis no Brasil.

2.2 Desenvolvimento tecnológico, entendido como a ca
pacidade de gerar, desenvolver, aperfeiçoar, absorver e sele
cionar tecnologias que permitam o projeto, produção e comer
cialização de bens e serviços com soluções próprias e inova
doras.

2.3 Informatização crescente da sociedade brasileira, vi
sando aumento de produtividade e modernização do País,
com ênfase na informática social e na automação dos processos
produtivos.

11 PLANIN - ESTRATÉGIA DE AÇÃO
3 ESTRATÉGIA DE AÇÃO

Para que o objetivo do 11 Planin seja atingido, diversas
ações coordenadas devem ser levadas a termo, envolvendo
o Governo, empresas produtoras e usuários de bens e serviços
de informática.

A orientação, coordenação e estímulo das atividades de
informática serão asseguradas, em nível governamental, pela
atuação harmônica dos órgãos da administração pública, sem
pre que necessário, segundo resoluções específicas de procedi
mentos baixadas pelo Conselho Nacional de Informática e
Automação - CONIN.

Em consonância com a Política Industrial e de Comércio
Exterior, a Política Nacional de Informática - PNI, conta
com um conjunto de instrumentos, tais como: apoio à capaci
tação tecnológica, política de importações, política de exporta
ções, utilização do poder de compra do Estado e política
de financiamentos; bem como mecanismos para a melhoria
da qualidade de produtos e serviços de informática. Adicional
mente, a PNI conta com os incentivos fiscais, previstos.na
legislação. Os incentivos fiscais do setor deverão ser priorita
riamente direcionados à capacitação tecnológica e reestru
turação industrial, com ênfase nos segmentos de microele
trônica e software.

A estratégia de açãodeste plano encontra-se desdobrada
em diretrizes e metas que especificam as ações a serem adota
das em quatro campos: uso, produ~ão, pesquisa e desenvol
vimento, formação e desenvolvimento de recursos humanos
em informática.

Sempre que recomendável, as ações descritas neste plano
deverão ser complementadas por planos setoriais, de cuja
definição participem o Governo, a comunidade técnico-cien-
tífica, as empresas produtoras e os ~suários. .

3.1 USO DA INFORMÁTICA

A generalização do uso da informática, principalmente,
após a acelerada propagação de microinformática e sua asso
ciação com as telecomunicações, além de sua disseminação
na vida doméstica e nas atividades de automação comercial,
bancária e industrial, têm contribuído para a transformação
de todas as atividades da sociedade, nos seus aspectos econô
mico, social, político e cultural. Essa disseminação traz refle
xos diversos sobre os indivíduo"!;, as instituições e a sociedade
como um todo.
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Tendo em vista esse caráter revolucionário de aplicação

da informática, deverão ser adotados mecanismos capazes de
proporcionar à sociedade os meios necessários à sua informa
tização.

Nesse sentido, a tecnologia de uso deve estar associada
com as demais. Assim, de modo a otimizar os benefícios de
informatização da sociedade, é indispensável contar com a
produção local de bens e serviços de informática, bem como
o País ter o domínio tecnológico sobre o ciclo completo desde
sua concepçao até o uso. Desta forma, os produtos tenderão
a refletir melhor as aspirações e especificações do usuário.

Por sua vez, o Brasil vem buscando dinamizar e acelerar
a automação dos processos produtivos (industriais, agrícolas
e agroindustriais), de modo a obter maior produtividade e
competitividade para os produtos brasileiros, especialmente
no mercado externo, em conformidade com a Política Indus
trial de Comércio Exterior. Assim, a automação dos processos
produtivos é definida como área prioritária, neste plano, no
que diz respeito à aplicação de infonnática no País, devendo
decorrer de Programas de Competitividade industrial - PCI,
tal como previsto na Política Industrial e de Comércio Exte
rior.

A melhoria dos serviços públicos de interesse social repre
senta grande desafio ao governo e a toda sociedade brasileira.
Portanto, a informática social, ou seja, os recursos de informá
tica aplicados à saúde, educação, segurança pública, trans
porte, abastecimento e previdência social, justiça, entre ou
tros, é também definida como área prioritária neste plano,
visando a modernização dos serviços sociais básicos e a valori
zação do cidadão. No contexto de modernização da adminis
tração pública é necessário dar prioridade, também, à informa
tização de gestão governamental, visando torná-la mais efi
ciente e ágil.

Atendendo à aspiração da sociedade brasileira e para
que a mesma possa ser beneficiada, o poder de compra do
Estado deverá ser acionado visando à aceleração do processo
de informatização, assim como a promoção do desenvolvi
mento do setor de informática e a melhoria da competitividade
das empresas brasileiras de capital nacional, preferencialmen
te pelo uso de tecnologia gerada no País.

Devem ser considerados e avaliados, nesse processo, os
impactos culturais, econômicos, políticos e sociais para que
sejam' promovidos os ajustes necessários ao treinamento e
aproveit&.:lento da mão-de-obra empregada, ao controle do
ritmo de introdução das novas tecnologias e a formação de
recursos humanos adequados a elas, para evitar problemas
de desemprego e desqualificação de mão-de-obra, ao acesso
aos bancos de dados e aos problemas ligados à transmissão
de dados transfronteiras.
3.1.1.0 DIRETRIZES

1. A ação governamental deverá ser orientada para a
informatização da sociedade brasileira, de forma crescente,
em proveito do seu desenvolvimento social, cultural, político,
científico, tecnológico e econômico.

2. O Governo e suas agências de fomento darão priori
dade aos projetos de informatização voltados para a informá
tica social (principalmente nos setores de saúde, educação,
justiça, defesa nacional, segurança pública, transporte públi
co, abastecimento e previdência social), bem como a moderni
zação da administração pública e a automação dos processos
produtivos (industriais, agrícolas e agroindustriais).

3. Na administração pública, a utilização de informática
deve promover a melhoria dos procedimentos, com vistas ao
pronto atendimento ao cidadão.

4. Os processos de descentralização política e adminis
trativa, em particular os decorrentes da Constituição de 1988,
deverão ser executados de forma a facilitar a integração e
a comunicação de dagos entre as diversas esferas de governo.

S. As aquisições de bens e serviço de informática, pelos
órgãos e entidades governamentais, serão realizadas de forma
c?ordenada e articulada, dando-se preferência àqueles produ
ZIdos por empresas brasileiras de capital nacional e, dentre
estes, àqueles desenvolvidos com tecnologia gerada no País
nas condições de qualidade e preço a serem propostas pelo
Conselho Nacional de Informática e Automação - CONIN.

6. Os órgãos e entidades governamentais deverão exi
gir, sempre que possível, nos processos de aquisição de bens
de infonnática, a certificação de conformidade às normas na
cionais e às especificações técnicas destes bens.

7. Será garantida a privacidade do cidadão.
8. Serão promovidas condições de forma que os órgãos

públicos forneçam ao cidadão informações de seu interesse
particular, ou de interesse coletivo ou geral, ressalvadas aque
las cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade
e do Estado, bem como recebam do cidadão reivindicações,
reclamações, críticas ou sugestões de seu interesse particular,
ou de interesse coletivo ou geral.

9. Nos processo de automação devem ser considerados
os fatores de natureza empresarial e também avaliados os
impactos sócio-econômicos à luz da legislação específica, prin
cipalmente quanto aos seguintes aspectos:

a) garantia de informação e negociação antecipada aos
trabalhadores sobre os processos de automação, inclusive
quanto à tecnologia a ser empregada;

b) ajustamento nas estruturas de e~prego e salário;
c) retreinamento e reaproveitamento de mão-de-obra;
d) preservação da salide física e mental do trabalhador;
e) necessidade de modernização do processo produtivo

da empresa.
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3.2 Produção de bens e serviços de informática
Neste plano, a produção de bens e serviços de informática

diz respeito às atividades de projeto, produção e comercia
lização nos segmentos de microeletrônica, programas de com
putador, processadores e periféricos, informática em teleCO"

municações, automação industrial, instrumentação digital e
prestação de serviços técnicos de informática.

A ênfase da nova fase de consolidação da indústria de
informática é a busca de competitividade dos bens e serviços
de informática, baseada no tripé tecnologia, qualidade e preço,
compatíveis com os níveis internacionais. Assim, como estabe
lecido em seu objetivo, este plano visa dar condições para
que a indústria de bens e serviços de informática alcance capa-'
citação tecnológica, bem como competitividade interna e con
dições para atuar no mercado externo.

O TI Planin é compatível com a Política Industrial e de
Comércio Exterior. Nesse sentido, está orientado para a inte
gração das políticas do Complexo Eletônico (informática, tele
comunicações, automotivo, eletrônica de consumo e de entre
tenimento), dada a complementariedade de suas ,atividades,
viabilizando o aumetno das escalas de, produção e o fortaleci
mento das empresas brasileiras.

Para viabilizar o processo de aumento de competitividade
do setor de informática são previstas: racionalização dos meca
nismos de proteção à indústria, definição de segmentos priori
tários; estímulo ao desenvolvimento tecnólogico; e novas
orientações para prestação de serviços técnicos de informática;

Na vigência deste plano. ratifica-se o entendimento de
que em joint-venture no setor de informática não poderá'ha~er

participação acionária da cedente da tecnologi:;t no capitql
votante da empresa brasileira de capital nacional. . ,

1) Racionalização dos mecanismos de proteção àindús
tria

A-racionalização dos mecanismos de proteção à indústria
brasileira de bens de info'rmática será implantada a partir
da adequação da estrutura tarifária dos insumos e de uma
política de importações para os bens de informática e progra
mas anuais de produção e desenvolvimento.

Adequação da estrl,lt,ura tarifária do.s insumos,
A estrutura tarifária, QOs insumos utilizados na produção

de bens de informática será revista e adequada, de forma
que as alíquotas incidentes, sobre a importação dO,s' insumos
sejam menores do que aqüelas aplicadas aos bens finais, tendo
em vista a busca de preços competitivos'para setor de infor-
mática. ' ,

Adicionalmente, a indústri.a de informática terá maior
liberdade no suprimento de insumos (sO,urcing),mediante a,
opção de adquiri-los nos mercados interno ou externo, consi
derando os aspectos de preço e qualidade, observada a política
para importações de bens de informática descrita a seguir. '

Política para importações de bens de informática .
A manifestação prévia da Secretaria de Ciência e Tecno

logia ~ SCTIPR, sobr'e as importaçõeS de bens e serviços
de informática será extinta em 29 de outubro de 1992, confor-
me disposto na Lei 7.232/84. .

Visando expor a indústria brasileira de informática à com
petição internacional, este plano institui mecanismo de substi
tuição gradual das barreiras não-tarifárias pela aplicação de
alíquotas diferenciadas, em consonância com a Política Indus
trial e de Comércio Exterior.

Somente estarão sujeitos à prévia anuência da SCT/PR,
para fins de importação e produção, bens de informática que

tenham condições de atingir padrões internacionais de compe
titividade, tomando-se como base a lista aprovada pelo Conse
lho Nacional de Informática e Automação - Conin, e os
programas de melhoria de relação de preço e desempenho
a serem apresentados pelo fabricantes, e aprovados por aquele
colegiado, conforme prevê o Decreto n9 99.541, de 21-9-90.
A relação dos itens sujeitos à anuência prévia acima referida
incluirá os bens considerados de relevante interesse para as
atividades científicas e produtoras internas, para efeitos de
aplicação do artigo 22 da Lei n9 7.232/84. Deverão ser estabele
cidos mecanismos que desestimulem a importação de placas
(completas/SKD/CKD), em benefício da indústria eletro-ele
trânica instalada no País (componentes e equipament~s), evi
tando a simples montagem de placas importadas em equipa
mentos considerados de fabricação nacional. Os bens de infor
mática não relacionados nas decisões do Conin poderão ser
importados sem anuência prévia da SCTIPR.

O Ministério de Economia, Fazenda e Planejamento deve
submeter ao Conin os ajustes necessários nas posições tarifá
rias e nas alíquotas correspondentes, para importação dos
produtos de informática. Em paralelo, o Ministério das Rela
ções Exteriores deve negociar a adequação dos ,acordos ,inter
nacionais de comércio à nova realidade, em especial os acordos
Aladi, que versam sobre produtos de informáti(;a, tendo em
vista a remoção de barreiras não tarifárias para uma série
de bens de informática, já a partir da aprovação da lista.

Adicionalmente, procurando incentivar os investimentos
no País, bem como integrar as políticas voltadas para o Com
plexo Eletrâncio e, ainda, considerando que este plano visa
à competitividade do setor é a capacitação local nas atividades
de informática, ,ser~ 'iinplaritada uma estrutura tarifária pro
gressiva para alíquotas de importação de insumos, 'compo
nentes e produtos, levanc!o-se em. consideração 'a cadeia pro
dutiva e a fase do processo tecnológico.

Programas anuais de produção' e desenvolvimento
Somente os produtos constantes da mencionada lista,

aprovada pelo Conin, estarão sujeitos à apresentação de pro
grama 'anual de -produção e desenvolvimento, sobre o qual
incidirá a manifestação; prevista no inciso V do artigo 8 9 da
Lei n9 7.232, de 29 de óutubro de 1984. Os bens de informática
não relacionados ,na lista poderão ser produzidos livremente
no País. '

.:No caso das empresas que não preencham as condições
do artigo 12. da referida lei~ seus progràmas anuais deverão
somente comprovar o atendimento às seguintes condições:

a) efetiva capacitação de seu corpo técnico nas tecno
logias do produto e do processo de produção;
_, 1)) apliçação no País em atividades de pesquisa e desen

volvimento tecnológico de 5% da receita total de cada' exercí- ,
cio, em atividades de pesquisa e desenvolvimento, diretamen
te ou em convênio' éom 'centros de pesquisas e desenvolvi
mento voltados pára'a área de informática e automação ou,
ainda, em convênio com instituições de ensino superior brasi
leiras, de acordo com os programas previamente definidos
pelo Conin.

c) plano de exportação, que assegure balança comercial
positiva;

d) programa de desenvolvimento de fornecedores locais.
As empresas brasileiras de capital nacional, que estão

. excluídas da apresentação de programas anuais comprovando
o atendimento às condições supracitadas, ficam obrigadas a
investir 3% da receita total de cada exercício na realização
de projetos de pesquisa em atividades de informática.,
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11) Segmentos prioritários
Do ponto de 'vista do projeto, produção e comerciali

zação, nó País, os segmentos de microeletrônica e de progra
mas de computador são considerados prioritários neste plano,
em função de constituírem o alicerce para o desenvolvimento
do Complexo Eletrônico,

Nesse sentido, 011 Planin prevê mecanismos de proteção
e estímulo 'indústrial, que permitam o domínio do País nessas
tecnologias. Um dos mecanismos a ser implementado será
um Programa de Competitividade Industrial-PCI, para esses
dois segmentos, complementando as metas e ações deste pla
no.

O segmento de microeletrônica buscará atingir os padrões
de competitiyidade iúiemacional,'assegurando a capacitação
tecnológi~a em todas as etapas das atividades de projeto, in
cluindo desenvolvim~nto das respectivas ferramentas, e fabri
cação dos componentes semicondutores, optoeletrônicos e as
semelhàdos; com' ênfase' nos circuitos integrados. Serão am
pliados significativamente os investimentos em P&D realiza
dos nas empresas, nos centros de pesquisa tecnológica e nas
universidades.

Será estimulado o segmento de progtamas de computador,
pela importância que tem para'ó desenvolvimento do Com- '
plexo Eletrônico. O desenvolvimento de programas de'compu
tador no Pilís será apoi1ido'pela'aplicação intensiva dos instru
mentos previstos para o estímulo ao desenvolvimento tecnoló
gico"especialmente 'no caso de sistemas operacionais abertos
com tecnologia desértvolvida no País.

1ft) .EstÍmulo' ao desenvolvimento tecnblógico
Com.o objetivo, de capacitar tecnologicamente o' País,

este plano il!-stitui sis~em~ diferenciado qe estí!nulo~para pro
mover à te~riólogia desenyçlvida nl? País sem, entretanto,'
impedir as alternativas de acordos ,de licenciamento de 'teCno
logia do exterior. Assim, as empresas brasileirâs de capital
nacional' do Setor de iljformátíca'poderão decidir suas estraté
gicas 'tetnológicas, optando .por tecnologia desenvolvida no
País ou por acordos· de licenciamento de tecnologia do exte
rior, tanto de processos como'de produtos ou de suas partes;
nos termos do parágrafo primeiro do art: 22 da LéiIi9 7.232/84.
Complementarmente; serão simplificados' os'proc'edinientos
operaciohais 'do Instituto Nacional de Propriedade Industrial
- INPI, para a transferência de tecnologia.

Ósprodutos de empresas brasileiras de. capital nacional,
com tecnologia desenvolvida no País, terão prioridade'nQ que
diz respeito acompras< do Governo (satisfeitos requisitos de
qualidade e desempeqho), financiamento à P&D, à produção
e comercialização, e, irtcentivos fiscais. ' '

IV)' Novas órieIiülçâos para a prestâção de serviços técni-
cos de infoi"maticà .,. " ", .

" .
A prestação deserviços técnicos de' informática está pas-

sando por alteraçõe~ p.o modo dç prodú~ã~ com suqsÍituição
das tecnologias, em particul,ar aquelas utihzadas na transcrição
e nós métodos de coleta de dados. Estas mudanças alterarão
o perfil das empresas e dos técnicos da área, reduzindo o
mercado das empresas prestadoras de serviços de transcrição
de dados. . '

O 11 Planin aborda aS medida,s necessárias paia que o
s~tor venha a se:: adequar à nova realidade, com,iderando a
necessidade de reciclagem da mão-de-obra em paralelo como
o processo de substituição tecnológica.

Esse plano remete" ainda, â esfera da prestação de servi
ços na administração pública, a necessidade de reduzir a con-

centração sazonal dos serviços através de mudanças de concep
ção dos sistemas, distribuindo a produção ao longo do ano.

V) Lista de bens que serão objeto de política ativa
Durante a vigência do 11 Planin e até a implementação

de efetivos instrumentos de fomento e estímulo à produção
tecnológica local bem como a implementação da política de
ciência e tecnologia aplicada ao setor, a emissão de guias
de importação para os bens de informática relacionados na
Portaria DECEX n9 6, de 29 de abril de 1991, ficará sujeita
à prévia e expressa manifestação da Secretaria de Ciência
e Tecnologia - SCT.

O fim do regime de anuência prévia pela SCT ocorrerá,
na revisão anual do 11 Planin, prevista em lei, em que o Copn
gresso Nacional considerar eficaz a política tecnológica, e seus
instrumentos que vierem a ser implementados pelo Poder Exe
cutivo.

3.2.1) Diretrizes Gerais
1. Os ativos construídos pela indústria brasileira de infor

mática (recursos humanos, materiais e tecnológicos) deverão
ser atualizados e fortalecidos, bem como ampliados os investi
mentos já realizados no País, nos segmentos que se revelem
potencialmente competitivos.

2. A indústria brasileira de informática, assim como o
restante da indústria brasileira, será exposta gradualmente
à competição com produtos estrangeiros, como instrumento
de estímulo ao aumento de competitividade.

3. Será aprovada lista de produtos, pelo Conin, os quais
estarão sujeitos à prévia anuência da SCT/PR, para fins de
importação e produção no País.

4. Será implantada estrutura tarifária progressiva para alí
quotas de importação de insumos; componentes e produtos,
levando-se em consideração a cadeia produtiva e 'a fase do
processo tecnológico.

5. Produtos com tecnologia desenvolvida no País por em
presa brasileira de capital nacional serão estimulados, princi
palmente através da prioridade no uso de instrumentos de
política, tais como compras preferenciais do Governo, finan
ciamento à P&D, à produção e à comercialização, e incentivos
fiscais.

6. A produção de bens e serviços' de informática por
empresas brasileiras de capital nacional será fomentada nos
ségmentos onde se tenha melhor condição de atingir éompetiti
vidade, em termos de qualidade, preço e tecnologia; particu
larmente na faixa de produtos de mâior relevância econômica.

7. As empresas brasileiras da capital estrangeiro deverão
contribuir para o esforço de capacitação industrial a tecnológia
do País, através de investimentos em P&D, desenvolvimento
de fornecedores locais e exportações.

, 8. Será estimulada a constante melhoria da qualidade
dos bens e ~erviços de informática, com vistas a atingir níveis
internacionais. '

9. Será fomentada a elaboração e a adoção de normas
brasileiras no projeto, produção eusode bens e serviços de
informática, visando à simplificação, à intercambialidade de
equipamentos e de processos afins, à facilidade de comuni
cação e interconexção, à racionalização, à economia, à segu
rança, à garantia de defesa do consumidor, à eliminação de
barreiras comerciais e à pesquisa e desenvolvimento.

10. Será fomentada a comercialização dos bens e serviços
de informática brasilerios no mercado internacional, de modo
a aumentar as escalas de produção, melhorar a qualidadf
dos produtos e ampliar o morcado-alvo da indústria.
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3.2.2 Microeletrônica
3.2.2.1 ( ) Diretrizes

1. O Governo estimulará a progressiva implantação da
indústria de componentes microeletrônicos, podendo envolver
as etapas de projeto, fabricação de máscaras, processamento
físico-químico, montagem, ensaios e homologação de compo
nentes, comercialização e uso (ciclo completo), tendo em vista
garantir a capacitação tecnológica e a competividade dos diver
sos setores do comp~exo e~etrônico.

2. O Governo deverá estruturar programa integrado de
Pesquisa e Desenvolvimento e de Formação de Recursos Hu- .

manos voltado para a capacitação tecnológica da indústria
envolvendo universidades, centros de pesquisa e empresas.

3. Será estimulado o uso crescente de componentes de
microeletrônica projetados e manufaturados no Brasil, com
qualidade e preço compatíveis com os praticados em nível
internacional, na produção e comercialização de bens em ge
ral, particularmente através da articulação das políticas os
setores que compõem o Complexo Eletrônico (informática,
telecomunicações, automotivo, eletrônica de .consumo e de
entretenimento, ou seja, todos os setores que se utilizam da
eletrônica para criar, complementar ou melhorar produtos
e serviços).

CÂMARA 005 OEPUTA005
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3.2.3 Programas de Computador (Software)
3.2.3.1 ( ) Diretrizes
1. Será estimulado o desenvolvimento de programas de

computador, de padrão internacional, através da crescente
utilização de metodologias e ferramentas que visem melhorar
a produtividade e qualidade, com vistas a aumentar a partici
pação no mercado interno e atingir o m~rcado externo.

2. Será apoiado o desenvolvimento da capacitação geren
cial, tecnológica e comercial das empresas brasileiras de capital
nacional, visando ao crescente fortalecimento e competividade
da indústria nacional.

3. Será estimulado o desenvolvimento de programas de
'computador baseados em sistemas operacionais abertos, em
conformidade com normas técnicas.
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3.2.4 Processadores e Periféricos
3.2.4.1 ( ) Diretrizes
1. Será estimulado o desenvolvimento de estações de tra

balho, visando ao domínio desta tecnologia e à oferta de ferra
mentas ao mercado.

2. Será apoiada a evolução dos microcomputadores que
explorem intensamente suas possibilidades tecnológicas e sua
arquitetura aberta, e dos supermicrocomputadores que utili
zem tecnologia ou características inovadoras, tais como imple
mentação RISC, aderência a padrões, conectividade, e facili
dades de comunicação.

3. Será apoiado o desenvolvimento de novas soluções
para automação bancária, comercial e de escritórios, que utili
zem arquiteturas abertas, aderência a padrões, conectividade
e t~cnologia no estado-da-arte.

4. Será estabelecido programa conjunto entre indústria,
usuários e centros de pesquisa para projetar, desenvolver e
produzir mini-supercomputadores, inclusive seus programas
básicos e aplicativos, com base em processamento paralelo.

5. Será criado programa nacional para projetar, desen
volver e produzir supercomputadores, inclusive seus progra
mas básicos e aplicativos.

6. Será estimulado o desenvolvimento e produção de peri
féricos, de forma seletiva, considerando o estágio atual da
indústria nacional e as tendências tecnológicas mundiais.

7. Será estimulada, no segmento de periféricos, a concen
tração industrial, tanto em termos de empresas atuantes como
de tecnologias empregadas, objetivando oferecer produtos
com qualidade, atualidade tecnológica e preços adequados
para os mercados inter~o e externo.

UlllClmlTES

1.040,0
(BlIDE$)

mllmlcu IILIIEI
(1lI1/S1)

mimfIIZI.cru

CÂMARA DOS DEPUTADOS

3:2.U.O PROCESSAOORES E PERIFiRICOS

Ims

I. ll~in'ir c~oHtiti_i.I.' no ILI Cril,lo ••P.,OClMO' in,lo J'/3 'IM. -õr,lo•••
••rudo ·mt.rno .. IIcrocoa- Iinh.s d. rinnculthto vlS~n- 6oo.rno
fI/.Joros • '" ~vPtrlicrocolPU- Jo • Jose_l_iunto ~ novu -A"nciu J.
lidons, ~ti 1~92, ti t.rlos ,tnçllu J. licrocolPUUdor's fo.ent.
J. preÇO' 1U1liJlh, tenJo e sl/Pfflicroco.,.,t.Joru. EhUJ.Jos ••
to.. rtferincli 0$ ni_eis Chss.
Intern~cioMi.. 1.2 InshhcSo J. hl>or~tdrios 2 ~nos -ASHT m,o

un itu.r'l n. c.rtiric~- -Univ.rsidad. (SCTifHOGTl
do h con(orli••d.. .ni- - Ctntros~.

lis.s eooplr.tivu'd. proces- ttS'luis~

'Uor" e nus ,.rireric.s.

2. Atingir ~o.Pttitivid.d! no 12.1 Ilplantac~o de prWII,i co;-
. atrc'" mttrM el produtos ptr.tiv. entre usuirios, 60-

h Autouc~o BinCiri•• "to- v.mo. indüstrii. b~ncos t
udo Co.erei.I,.ti 1992 ti coaireio pu. utiliz.cSo d.
tenos d. pr.co. Qu.1id.d., pw6.s d. co.unicac~o,inclu-

tendo co.. r.(.r.llei. ,os ni- siv•• S.rviç. d. Tnnshr'n-
'fls intern~cion.is. ci. EI.trõnicl de fundo;.

2.2 I.,hnbç~ d. pr09l"~U con
Junto .ntr. 60vtrnt • inda...
iril,visando • ido(~O d. ar
~uit.tu...s d. redes Iberta;
40 tipo 051/1S0. nos produtos
de iUtooaçlo "",ir i•• coatr-
ci.l. .

I ~no -õr9~os d.
~'Itl'no

-Agrnciu d.
fo..nto •

-E.prtSU
BTu••• ir..
h C.pital
lIKioMI

1 illO -Enti••d.s
h Clus.

-BRISA
-A8llT

• Custeio

Cust.io

3. tro,/tbr • produzir EsbçGts
4. lnhlho COl si'st... op,·
rlCiwl IbertO, .ti Im.

. -
3.I.I.plantlç~o de pr09l'1U coo

p.,ltivo entre universid.des
centros dt pesquisa t flpr.
n. w-.sil.ins de c.Plhl nl
c10111\ ,Pira o cOlPlI'tilhutn
to h recursos • construç~o

~t f1'otõtipos.

3.2 ronnt. 11 lIliutrsl'd.dts. Ctn
tros dt 'fS'lUin • ..".....
~lsíitiriS h clPibl n~cio·
ft.1 ..... Pts'lUi.., destnVOlvi
ltllto • f1'oduç6 do t'IUi,u.n
tos t ",09l"~u h CCIPutldor.

1 ltIO -õrtJos do
5oYtrno

-Agtnciu de
F.o....to

-EapreslS
....sil.iru
it Capital
lIKionil

3 InoS -IlniVtl'sida
m

-Ctntros dt
Pts'lUi..

(~-.
\[..1 ,-

Custoio



Maio de 1991 DIÁRIO no CONGRFSSO NACrONAI" (Seção I) Sexta-feira 24 7447

itJ.JJ'j."'~f:-f,
iff.~;';Pr.. cAMARA DOS DEPUTADOS

~~~? 3.2.UO PROCESSflOO~f.S E PERlFERICOS

IErum
CU IILIlES
miMe> "

UI.lUiUllU

S20,O
• (SCTtFHDtn

4.Projehr ~ produzIr proc~ssado-

rts cI~ ai to cluelptnho, COll

sisteu oper.clonai .berto:

aHe arl ic.ç~o geral,na faiu 6f
I inisuptrcolpUhdorts ,.tê 1~4.

Il)de al'I icaçtie~ Uf>fciricas, na
faixa de supercolPutadores ,
até 1996.

4.1 IIPlanta'~o.~ üPtriÇ~O cle pro
grala cooperatIvo .ntre cen
tros cle pesqUisa, uni~rsld.

des, elpresas e USuirlOS ~Je

inte9r~1 os esforços n.s fas~s

de projeto, produçl0 e cOler
cializaçl0,na r.ixa de aioi
supercolPuÜJdoru.

4.2 I.pl.ntaç~o e operaçSo de pro
grala nacional fntre centros
4. pesquisa, universid;d~,

e.presas e usuãrios que inte
grei os esforços nas fases de
projeto, produç10 e COlerCla
lizaç10,na faixa de 5upercoI~

putidorts.

3 ar~s -õr910s de
Govtrno

-!igencias de
fOIenio

-Universidad.
I-Cen~r~s de

IlfSqulSi
-EIPresas

3 anos

S20,0
(SCTtFHDCT>

4.3 Criaç10 de linha cle financia- 3 anos
unto ao cleseRvolviullto de
progralas de cOlpUtador et

ubitr.les de processadores de
alto deselpenho COI sistela
cPtf'acional aberto.

1.040,0
(SCT,FIIIEP)

S. I'lti 1992,.tin<Jir cOIPetitivi
de no lercado interno ti peri
lér icos .1etroudnicos ,part i
culanente di<;cos ugnfticos •
ri9idos ~ rlexiveis, ilprts
sóras seriais 'e fitas cartu
cho.

S.1. CriaçSo. operacionaliza,1o
de fin.ncia.ento visando.·o
desenvolvilento ~e novis ge
raç4es de produtos.

5.2. Criaçlo e operacional izaçio
dt PfOgrala conjUnto COI as
elpr,sls,visando luttntlr es
calas de.produ,lo • reduzir
-custôs, inclusive atrMs da
rttstruturaç~o t fuslo de
elpr.slS.

_3 .nos -ór910s de"
Gmrno

-1'l9encias de
Founto

-Entidades de
éIasse

3 anos -Elpresas

1.040,0
(B.HDES>

1S6,O
(SCTtflIlEP)



Maio de 19917448 Sexta-feira 24 mARIO DO CONORPSSO NACIONAl. (Seção l)--------------------, ----;....-;.....-...;..-----------
3.2.5 Informática em Telecomunicações
3.2.1 ( ) Diretrizes
1. Será estimulado o desenvolvimento e a .produção de '

equipamentos de informática em telecomunicações e progra
mas de computador específicos, para ambientes de redes de
computador que adotem soluções OSI, bem como serão fo
mentados os respectivos processos de ensaio de conformidade'
e interoperabilidade destes produtos.

2. Será fomentado o desenvolvimento e a produção dé
produtos que viabilizem a implantação da Rede Digital de
Serviços integrados - RDSI.

3. Será estimulado o aumento da participação de tecno
logia nacional no mercado de centrais públicas de comutação
do tipo CPA-T.

4. Será estimulado o desenvolvimento e a produção de
centrais pr.ivad~s de comutação digital.
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3.2.6 Automação Industrial

3.2.6.1 ( ) piretrizes

1. O Parque industnal brasileiro será modernizado utili~
zando técnicas avançadas de automação de manufatura ~ con
trole de processos.

2: Será estimulada a capacitação do faís no domínio das
tecnologias de manufatura integrada por computador.

3. Será estimulada a padronização de protocolos de comu
nicação para as redes locais, para automação industrial, basea
das em padrões OSI - Open Systems Interconnection, bem
como a installl'i..ãC.l.de centros de certificação de ,::onformidade.
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3.2.7 Instrumentàção Digital

3.2.7.1 ( ), Diretrizes

1. Será seletiva a poiítica de capacitação tecnológica em
instrumentação digital, visando atender áreas de maior expres
são sócio-econômica e/ou estratégica para o País, devendo
ser privilegiada a produção nacional destes bens para as classes
de maior demanda, bem como a de classes que redundem
em expressivos efeitos na redução de custo e melhoria da
gualidade dos produtos e serviços nacionais.

2. Os órgãos e entidades públicas estimularão o desenvol
vimento e a consolidação das empresas nacionais na produção
de:

Instrumentação digital aplicável em laboratórios de pes
quisa, desenvolvimento e controle da qualidade industrial;
equipamentos de teste automático aplicados na indústria ele
troeletrônica;

instrumentação digital integrável em redes de compu
tadores padrão OSI - Open Systems Interconnection, visan
do à automação de laboratórios analíticos, bem como automa
ção hospitalar, de laboratórios clínicos e de laboratórios de
aualidade em sªúde.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

3.2.1.2.0 PRESTAttO DE SERUICOS TfCRICOS DE INFORllillCA

empresas prestadoras de serviços técnicos de informática, para
terceiros, visando à satisfaç~o das necessidades dos clientes.

5. Será considerada a informação como um bem econô
mico, com valor intrínseco e de mercado próprio, e como
tal, deverá ser tratada como recurso estratégico e gerenciada
eficientemente como os demais recursos econômicos.

6. Será assegurado que os serviços técnicos de informática
referentes às informações estratégicas governamentais, vitais
para a institucionalização das ações do Estado, serão gerados
e controlados pela administração pública, devendo os critérios
de caracterização e disseminação dessas informações ser regu
lados por normas específicas, com a aprovação do Congresso
Nacjoll"l!1

3.2.8 Prestação de serviços técnicos de informática
3.2.8.1 ( ) Diretrizes
1. Ser-á promovida a crescente participação do mercado

de prestação de serviços técnicos de informática por empresaf.
privadas nacionais.

2. Será· estimulada a formação de empresas brasileiras
de capital nacional prestadora de serviços de estruturação
e exploração de bancos de dados.

3. Será estimulada a formação de empresas brasileiras
de capital nacional, cuja atividade principal seja a prestação
de serviços de manutenção e assistência técnica de produtos
de informática.

4. Será promovida a busca permanente da melhoria da
qualidade dos serviços prestados e redução de preços, nas
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3.3 Pesquisa e Desenvolvimento

Entre as razões do acelerado ritmo do avanço científico
e tecnológico do setor de informática, em nível mundial, desta
cam~l'e os investimentos maciços em pesquisa e desenvolvi
mento de novos produtos e processos.

Nos países com indústria de informática mais avançada,
os governos têm tido uma participação significativa no aporte
de recursos para as atividades de pesquisa e desenvolvimento
realizadas por empresas e consórcios de empresas, devido
aos elevados custos e riscos envolvidos, principalmente na
fase de implantação dessa indústria. À medida em que as
empresas se consolidam, cresce a participação relativa dos
investimentos privados nas atividades de pesquisa e desenvol
vimento.

Tendo em vista o atual estágio de desenvolvimento do
setor de informática no País, é fundamental o aporte de recur
sos governamentais à pesquisa e desenvolvimento, tanto bási
ca como aplicada. Nesta última, o apoio do Estado deve se
direcionar, preferencialmente para projetos de pesquisa e de
senvolvimento empresariais, dando prioridade aos que con
greguem diferentes empresas, universidades e centros tecno
lógicos.

Adicionalmente, é de grande importância que a ação do
Governo no suporte à pesquisa e desenvolvimento, especial
mente através das empresas estatais, contemple encomendas
didáticas de produtos de alto risco. Essa medida impulsiona
a ponta do processo tecnológico, dando oportunidade a que
se passe de protótipos a produtos estabilizados, com caracte
rísticas inovadoras e que possam competir no mercado interna
cional.

Considerando a capacitação nacional já alcançada, as con
dições do País e os objetivos estabelecidos neste plano, são
aqui definidas áreas tecnológicas prioritárias para o investi
mento em P&D.

O apoio às atividades de P&D nas áreas tecnológicas
prioritárias, visando a otimização do uso de recursos e melhor
acompanhamento e avaliação de resultados, deverá ocorrer,
preferencialmente, no âmbito de programas integrados, elabo
rados com a participação das empresas, instituições de ensino
e pesquisa e órgãos governamentais.

Os parques tecnológicos brasileiros, congregando empre
sas emergentes, universidades e centros tecnológicos e dispon
do de mecanismos de articulação entre essas instituições, têm
demonstrado sua relevância para o desenvolvimento cientí
fico, tecnológico e industrial, notadamente no setor de infor
mática. Essas iniciativas deverão merecer apoio governamen
tal par.a seu aperfeiçoamento e disseminação.

Os programas internacionais de cooperação científica e
tecnológica, no setor de informática, têm se revelado impor-

tante instrumento para a capacitação nacional, pelo que deve
rão ser mantidos e aperfeiçoados, com a adequada alocação
de recursos por parte do Governo.

3.3.1. ODiretrizes

1. As áreas tecnológicas prioritárias para pesquisã e de
senvolvimento são:

- automação de processos produtivos (industriais, agrí
colas e agroindustriais);

-processamento avançado de sinais (por ex.: técnicas
de computação gráfica, processamento de imagens);

-programação avançada (por ex.: técnicas de inteligên
cia artificial);

- - engenharia de' software;
- redes (equipamentos), software, protocolos) padrão

OSI - "Open Systems Interconnection";
-processadores de alto desempenho (por ex.: arquite

turas paralelas);
- microeletrônica (com ênfase em circuitos integrados

avançados MOS, bipolar, de arseneto de gálio e optoeletrô
nicos).

2. O Governo, através de suas agências de fomento
e empresas estatais, da:r:á apoio às atividades de pesquisa e
desenvolvimento, preferencialmente através de programas in
tegrados, envolvendo empresas e instituições de ensino e pes
quisa, orientados para as áreas tecnológicas prioritárias.

3. Os centros de pesquisa controlados direta ou indireta
mente pelo Governo, como o CTI - Centro Tecnológico
para Informática e o CPqD - Centro de Pesquisa e Desenvol
vimento da Telebrás, deverão desenvolver, em articulação
com outros centros de pesquisa e instituições de ensino supe
rior e empresas, pesquisas que ápóiem o desenvolvimento
da informática brasileira, notadamente nas áreas tecnológicas
prioritárias.

4. O Governo dará apoio à pesquisa básica e promoverá
o reaparelhamento e modernização dos laboratórios de pes
quis~ das universidades e centros de pesquisa, bem como in
centIvará a criação de laboratórios empresariais voltados para
as áreas tecnológicas prioritárias.

5. Deverá ser estimulada a concentração de esforços
na implantação e consolidação de parques de alta tecnologia
voltados para o setor de informática, envolvendo empresas
e instituições de ensino e pesquisa.

6. O poder de compra do Estado, será usado para o
desenvolvimento de projetos de empresas brasileiras de capital
nacional, inclusive com a aquisição de produtos inovadores.

7. As empresas do setor de informática serão éstimu
I~das a aplicar parte de seu faturamento em P&D, preferen
CIalmente mediante associação com outras empresas, universi
dades e centros de pesquisa.
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3.4 Formação e Desenvolvimento de Recursos Humanos
A carência de recursos humanos, em todos os níveis,

em quantidade e qualidade, tanto para pesquisa e desenvol
vimento como para a produção, comercialização e uso, cons
titui um dos principais pontos de vuinerabilidade para a polí
tica nacional de informática. De modo a enfrentar este proble
ma será Qecessário esforço intenso do Governo em várias
frentes,·com a cooperação da iniciativa privada.

Deverão ser fortalecidos os centros de excelência que
atuam nas áreas do conhecimento vinculadas à informática,
bem como apoiados os grupos universitários emergentes. Tal
apoio governamental deve estar condicionado à efetiva avalia
ção da qualidade e resultados obtidos dos programas desenvol
vidos,por essas instituições.

E fundamental, também, intensificar-se a formação de
especialistas, mestres e I doutores, particularmente nas áreas
prioritárias deste plano, com vistas às atividades do P&D
e de docência. Será necessário, para isso, ampliar a disponi
bilidade de bolsas de estudo para forniação no País e no exte
rior, garantindo-se os adequados recursos. Além da formação
acadêmica, as bolsas de estudo, no exterior, devem contem
plar estágios, cursos de especialização e participação em pro
jetos.

Paralelamente, será necessário promover atualização cur
ricular nos diversos níveis, visando a formação de usuários
e profissionais do setor de informática de maneira adequada
à realidade do País. .

Os recursos humanos de nível médio são de capital impor
tância para o setor de informática. Portanto, o Governo e
a iniciativa privada devem enfatizar o apoio a escolas técnicas
federais, estaduais e municipais e a escolas profissionalizantes
do tipo Senai, Senac e congêneres, cujos cursos sejam de
irtteresse para produção, comercialização e uso da informática.

3.4.1.0 Diretrizes I

1. Será efetuado investimento significativo do Goverho
na formação e desenvolvimento 'de recursos humanos, em
todos os ,níveis, de forma a atender às necessidades de profis- 1

sionais dedicados ao uso, produção, comercialização, P&D
e formação de recursos humanos em informática.

2. O Governo providenciará a disseminação de informa
ções sobre o mercado de trabalho, visando subsidiar o planeja
mento para a formaçãó e desenvolvimento de recursos huma
nos em informática.

3. Serão ampliados, anualmente, os recursos para os
programas de bolsas de estudo (CAPES, CNPq e RHAE)
voltados para o setor de informática.

4. Serão fortalecidos os centros de excelência de ensino
e pesquisa existentes no País, voltados para informática e
áreas correlatas, bem como apoiado o desenvolvimento dos
centros emergentes. .

5. Será facilitado e intensificado o intercâmbio entre
instituições de ensino e pesquisa e empresas voltadas para
o setor de informática.

6. Serão dissemirtados recursos computacionais no se
gundo grau, para que os alunos deste nível mantenham contato
com essa tecnologia, despertando o interesse para as profissões
ligadas à produção, P&D, comercialização e uso de bens e
serviços de informática.

7. As empresas de irtformática deverão desenvolver pro
gramas de formação e desenvolvimento de recursos humanos,
preferencialmente de forma cooperativa, envolvendo universi
dades, centros de pesquisa e escolas técnicas.

8. Serão estimulados programas de reciclagem de mão
de-obra de empresas que adotem sistemas de automação, de
modo a garantir o aproveitamento dos funcionários nas áreas
automatizadas.

9. Serão apoiadas instituições de ensino técnico tipo
Senai, Senac e congêneres, para que promovam curs9s profis
sionalizantes, voltados para produção, comercialização e uso
de irtformática, notadamente das áreas de microinformática,
programas de computador e automação industrial.

10. O Governo realizará revisões e adaptações nos cur
sos de graduação e'pós-graduação, periodicamente, de modo
a adequar os currículos às necessidades educacionais e à forma-
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ção de ptonsslOnals para as atíVidades de projeto, uso e produ
ção de bens de informática, bem como para áreas afins.

11. O Governo providenciará a criação de novas áreas
de especialização, em campos de conhecimento cuj!l: interface
seja necessária para o desenvolvimento da informática nas
áreas seguintes:

a) novas tecnologias (mecatrônica, biotecnologia, novos
materiais, química fina, etc.);

b) área social (saúde, educação, economia, sociologia,
ergonomia, psicologia, direito, etc.);

c) avaliação dos impactos sócio-econômicos;
d) qualidade e competitividade (comércio regional inter

no, comércio exterior, etc.).
12. Será estimulada a formação de recursos humanos

em programas de mestrado, doutorado e pós-doutorado, no
País e no exterior, sendo que os profissionais oriundos destes
programas participarão do esforço de crescimento e de moder
nização da informática, através de consultoria, cursos, pales
tras, junto à empresas, universidades e grupos emergentes
de pesquisa.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

3.4.2.0 rORnACiO E OEsr""JOlVIlltIlTO OE RECURSOS HuronHOS

I.
i

IEm. '(lU IU1U. UEl1n

I

lumm.!
lus "um!1lUiMU I

UlllClmun

; t.tonSlllldlr • '''''lndlr os' un- ! 1.1 tonsolldl'~O' r,rorco dOS 10 13 .nosi 'ôr9~os dl
I trOI~' CIP.C1tICI. d. rte.....o.' pro,..... d••••, .."•• 3 d. I S•••rno

I Iwunos tolS iru! tfcnOIÓ"c3S I doutorldo fi ..iorlitlCl ,xls-I -Mincil!
~f1orjtiriiS.Plrl lt.nd.r lS t.nt.s 00 Ylis,lfdllnt. con-', !.i' foltoto

I d"Wu d. proi,ssion.,s qUl'" .uslo d. rlcursos (in••c."os, -Uni.tr.,d.
liticado. poro '05,no" ..qU''', • ~ols.. d...tudo.. -E.ti d.d..

I
I ·il\OYlcSO t.cnolÕ91C1 • is M- , d. Cbss.

cfS.id.du ~. pu.o.1 po.. o 1.2 lapl.nt••lo d. 5 novo. pro,..- 3 lno. -EIPrtSiS
"tor produti.. priVldo • Plrl I IIS cI. Itstrldo • 3 d. douto-

•
' 4S or,aniJlos fOvernlltnUls. rIdo fi IMor••ticl,prerer~n-

-'r cilll.nt. ti irus tecnolô,i-
j CIS ,rioriUri.. IIOd. nlo
I at.ndid,. pell PÕS-".ldUIC~O' I'
I ftO Pais, ucli ..ntt I conct55io

de rteursos (inlnc.iros • boi-I ,
su cf. utudos COl pot.ne iaI I I
de cfu.nvclviaento.

t.' rIPlu.ntlcl. ~. prOgcu's ..- f 3 ano.
flC iI is d. rorllc;o d. c1 i.n- .
ui. pa... I pÓ'-9"duaç~0 .1'-
diante I cQncnsSo •• 200 boi-
SlS d. inicilc;O ci.nUfica
no "h/s.

t.4· Col>cusSo •• '40 ~.ls15 por 3 .no.
lIlO ti progrlllS de Intrado
• 4wtorl4o,inclusivt u irus
IIins ) iorordtjc~.

t.5 A,oio • pro.iftos d. cooP'''- 3 .nos
(;0 ticniu nacion.l fiOU in
ttrllKiona' .nvolv...... éUr-
50S cf•• I..tudo. 'doutondo f
il1Stitui(6" ts~illizad15. I

624,0
eftEC,CAPES)

450.0
eftEC,CAPES)

868,4
(SCTiCKP~ t
lIECICAPES)

2.2 ,"rt.icomnto d. Ifcnicos •
docent.s, ltrluis d. visitu,
10 ,.is t no utft'ior ,bu co.o
ltnvis d. pror"soru visi
tlftUS do 'lterior ,para ativi
4Hts d. dccinci•• ,esqUISl,
d...... I otin.ir 500 ~sti9ios

"0\1 yisibs por .no ti mforai
tiCl • ir.as lfins • contrita
do dt 30 'fS~uiSldorts ""
trlll••i,.. tsl'fCiol il,tll .1

2. ClPlcitor "Hcillistas ,.r.
oSftor d. intonititl nu
irflS !".Idll, Ifmitl
~.ntf.

2.1 Of.rt. d' oportunid.du d. ,s- 3 .nes -õr.lo. d.
-ptCili iml0 por. 2.000 pro- 6ovtrno
fissiOlllis,volhdos PIr' • se- -A9incilS
tor cf. inrordticl nu ir..s d. roaento
,ertneiol.llrhtio, • loderni- -C••tr.s ~•.
l~lo di produl;;o, aedilnU PU'lUisl
lPOio is instituiç8.:. d•••si- -Uni_Sld.d.
no supfrior ,u••strUturiC:O -Enti'ldes
". cursos .propri.dhs. ". tllSSf

-Elpr...s
3 .n.s

11,9
C/lECICAPES)

,700.0
(SCt~)

+J



Maio de 1991

"""...."'. I

72,8
(llEc;éAPES)

Imims

I
mmms
miMe>. .

mmsum

'3 anos

um

I
tecnologias avançadas ea in- I
tor.ãtica pari universidades
e centros de P.SqUIU.

2.3 Oferta de 200 bolsas para ~S

tagiários cOIP!uentanCl seu'
treinaaento acadelico ea ati
viclacles ele P40 e. intor.àtica
nu eapreSiS pr ivadas e órg.
nislos 90vernuentai•.

DIÁRIO no ('ONORE~SO NACIONAl (Seção I)
.......:.......:_...;;.-.----------
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3.4.2.0 FORnACÁO f OEWllJOllJlnmO DE RECURSOS HUMnHOS

l'
I·
I

2.~ Cap~itaç30 e reciclagel de 3 anos
f00 téçnicos de niv.l supe-
rior, ti prograus de (llJalida-í
de e .xporta'.~o et mforaãti-
CI.

1&&.0
(SCTtCHPq)

2.5 Criaç:o cle progrna ele atuali- 3 anos
uç~o de 2000. técniCOS cle ni-
vel superior para. atuarei fi

progrnas cle inforr.àt ica SQ-

ei41 (saü~t, transport!, JUS-
tiça e segurança püblica,entr.
outros).

124.8
(SCTtC!lPq)

2.6 Atua1iZiç~o teõrico/prãtica 3 anos
de 300 prol'i5sionais cle enge-
nharia t letrõníca e de citn-
eias ela eoaputaç~o, el proj.e-
to de eircu itos í nt.gracros !
respectil1ás ferrnentas. in-

- élusive através de técnicas
tipo ·Projeto nultiusuários·.

Cust.'io
7,8

(SCT/CTI>

3. tllpl iar, el 20z ao ano,a ofer
. ta cf! !nsino tecnico para tiS

ü.u de produç~o e de uso da
inronitica.

3.f IIPlantaç30 d. progral. de d.
senvolvil!nto cle recursos hu
unos pan o setor de inforli
tlcl no SEHAI.

3.2 CrÍlç;o ! instala,1o cle cur
sos têenleos, no sistela for
..1 de ensino, par. 1 róru
ç~o cle do-de-obra par~ o se-

. tor de inforlitica.

3 anSlS -ór9~os d•
Governo

-AgtllCiu dt
FOlento

-SEMAI
3 anos -EnHalclts de
.' CIUSf'

-EIPI"su

62,4
(SCTlCIlPq)

Custeio

4.Criar UI si~te.. para aprovei
taaento doi recursos hUlinos
de Mve I dt põs-gracluaç;o ,pt lo
Itrcaclo cle trabalho do setor de
inforlãt iea.

4.1 Estabt Ieeiunto de progr.- 1•ano
I' que facilite OI contr.taç~o

d. pessoal dI alto niv!1 ~lls

.11lf'.SiS , insti tu iÇ~fSodt en-
sino. p.squiu ••

4.2 F:stakltcilento d. progr.. 3 lnos
I' par. protissionais qUI te- •
nhi. eÚfudo /lIstrado, Douto-

-õrglos clt
60\1trno

-Agineia clt
FOlento

-Entidiclts
clt Classe

Cust.io

Cust.lo

p

V
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':t.MARA DOS DEPlJT..DOS

3.~.2.() FORnACÃO l DESENUOLUlnEHTO OE ~ECURSOS HUnAHOS

telES '~6ze

rado e Pós DoutoradO no exte- I.
rior, pira atuarei COlO con
sultores e professores a~hoc i
jUnto a elPresas, unlverslda- ;
des, centros óe peS!lUISa, es- .1
peciallente .pOlando ~rupos :
eaergenus.

4.3 Apoio técnico a projetos de
.prove- itatento de- re-cursos hu
tanos quando da instalõç~o de I
sisteaas de- autolação indus- I'
trial.

i6.mn Immu I
as mms
ImIem> I

156,0
<SCltCHPq.>

I

I

''''''''''''''1
""I

!

a}cursos de e-specjalizaç~o ou
aperfeiçoaaentOi

~)cursos de lestrado e doutorado;
c)estãgios el inforlãtica educa

tiva.

i s. Capacitar recursos t,uunos noi dOlinio da tecnologia da in
forlHica educativa, para a
condU'~O clt tOS rr,o e pes
!luisa, no iabi to das institui
ç6u di e~slno ÓO P~is.

i 5.1 !lPlantaç~o de UI progr11a de
I desenllo Ivi Ie-nto de recursos
I hUlanos el infor.ãtica educa-

tiva conte-ndo;

I3 anost-AgenciasIde ,'olento
-Escolas
Ücoicas
fedtrais

-SEDUC
-SEIlAC
-SEIlAI

I "60 O I, t··· 4r ~, 1 li par ICINÇ.O J

I (MEC/CAPES)I Uni~o representa 7Cz \
I 11. óO va1or do proJeto. 1

I Assi ••sua ilPlisntO(;SO I
. fita condicionada b I

recursos dI'! cO(l'trêNf~

tida dos Estados.

S.2 Atualiza'~o de 1.S00 profes- 3 anos
sorrs e técnicos que atuai nos
sistelas de- ensino de 12 e 22
graus.

5.3 Especializaç~o el inforlãtica 3 anos
educativa cle 1500 professores
f técnicos que atual no sist~-

la d~ ~nsino de 12 e '22 9raus
de Educiç~o ~spec'al.

5.4 Articulaç:o fntrt organislos 3 anos
nacionais t internacionais
para obttnç~o.f distribuiç:o
dt ~olsas ele estudos para os
cursos dt forlaç~o ele recur-
sos ~Ulanos na área de infor-
lãtica educativa.

5.S IIPlantaç~o de cursos de lts- 3 anos
traelo f doatorado e. infor.á-
tica tducativa, fi duas insti-
tuiç/lts dt tns ino superior
~rasjl.iras. a partir da qua
lificaçJo de 60 docentts no
e~tfrior, fi nivef de douto-
rado.·

608,0 A participaç~o d&
<"EC/CAPES)l Uni~G representa 50!

do valor do projeto. I
•Assil.sua ilPhntacSo .
tica condicionad~ o I
recursos &f contrap~r~

t ida dos Estado~

Custl!io. ,,~,

J'

Custl!io
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'-' Ium
/umm I ......---......

nns &nU UEllrs tU lllmsl ·cmltllmrrs
r Imumuf I

/6.1
i I

Cri,r SInta' para assequrlr i.pl'nt,ç~o ~, COliS530 intt- ! 1 ,no I Custtio
CÇod i,6e5 4. tecichqe. oa 9rida por rtpr.sentintes. do °1 Ilio-Je-obrl , ser 1ib'trad, ti GOl/erno, Sindicatos e Unil/er- I

:onsequenc ia ~e pr.()jetos o, ,idades COI a finalidadt oe I
\utoaaç~o Industr i aI . planejar, prog,a.ar e nor.ati-

zar as ações a ser'l .xecuta- I
diS par, cUlprilento da let,.

6.2 Esta&el.cil.nto, p.las cOlis- If 'ano Custeio
s~es a lIive1 de eapresa, COI- I
postis por r.prenotaçóes SI n-
óicais e I..bros da adlinis·

ItraçJo, ele nortas e pr oced i,-'
lentos de laneira a garantir I
o cUlpriunto da uh estabe-

, , cida.
i

. Dotar. os cursos cle Processa- ,I?\. Aquisiç~o cle. no ainito, ua T3 anos - IIEC 2.000 -.l
aent.o de Dados ,d.s Universida- sisteu cOIPutaciooal cOIPle-1 ,- Universi- (IIEC.lCAPES)
eles fee/era is el.e si steaas COI- to, de grande portt', para ca- dades fe-
putacion~i$ e equipa~entos ne- da Universidade ftderal COI denis

, cessir ios ao .ns i no e i pes- curso de processa.ento de da-
'luist, ll,eiu~lllS instituiç6's. dos, destinado ao ensino e ã

pesquisa da instituiç~o.

,-- ........
.--,'

~.
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APliClÇIO nos INteNTlVOS f UI f •• f' ,nforll'l'ttca, lU lo e~ftC'C1ldO. Pilo COPeI", ·'s eMp",••

• t •• lltIUI'" C"ltl. njClonli. di ncardo CO", ••••gD'ftt•• cn-'
rltr 11el:

A Po,4tlttl haclon,l de IftiOrm'tlea cona'lHa, entr. 'UU1 l"aUu

~• ....to~. , IlHltltUlclo dr fI9Ime"uPflc'lll di COnee!lll.D ae Iftc.ntl'"'

'toe. trlput:Hloa e finanCeiro!.. ~ft1 fAVO:' {te _",pre,." tlrUllelr'~

d. cUltal nl!lCIGIUI. f!l8eS Incentlvol CSeHltlnlJ",-'e 110 creSCIM... to

Ca••tlvJOaGelI; d. lnfo,m.tIC ... 0ItI9d'0", .. eaptlCIUl:66 ucnOló,l;

CI • ao forUlecnnllnto econtlfl'UCO-flnaftCttrD e comerC'a1 d. empre

SI nlClo'flml c!)m duenvOIVlmllnto tecnológico prODrlO. tleM como 11

tÍfnulo • reCluç'\C di CUltO' dOI prOdutos c serVI,C:OI. VI.• ,nGo 11

c«ncar cofftpetttlVlda,,1 Int.r"lclon.I.

Hea•• contllxto, foram ""tltufdoe Inc.l\tlvo, *ISCIII' nl .LII nlt

7232/B" e 1\1 Lt!1 nO 7646/87, DI'" coma co'!stltuicos dell' fU"GO~

e8,eCI,11 para promover o a.unvolVlmantO a. c'lItcnlelo n,ctdnll

1'111 ItlVfCltde~ de Inform6tlCI:

1.() OI ,Ialtos di IlIc.ntfvoI dlVlrlo •• r lueft'lttldol'ltrlvl:. CI'I

"I't,m'l .-,6,r.lOI ou contrltl401 dt t.reetrol.

2 ,ro'tal'lal cOII)unto. r'll IZ'dO' di for". co.operatlVO 0'01 ~~lft

lote "cU i

~ p••, ••" •• I.t.' V.IVI '. <:1 •• tlfItO' e -
'6slco tlm'l nfou.'tl CI, r •• 11 tlCOS Junto , l-neU tU l;b'l ••

,,,lIno .u,.tlor. C"lttO' ,. p~lqui•• (lu .n'tldltl'8· con••n....
r•••

fundo para Atlvldlitlet de Infor""tIC. - f AI. criado oelo.Otcreto
nQ 84.067/79, alterado pelos Oftcreto. nll 94.268/"19 e nl

87.BBD/C2, I\OS termo, ao .rt. 17it, ,.r'tr'fo 2g, 40 Decreto ft'
200/B7.

fUDdO ESPlell. de Inform'tlcl e tutoll1lclo - .'flA, Uttttufdo

pt" l.1 .~ 7232/81.

i!.O , ••""r •••• blift,1lCI'rfls de IfteentUoI dtv .. rlo IPt"lClr ••

,'.tre"'l& OI crllclo. creeenvofvlln'ftto ou 'd'Ptl~io tecnOl6

'Ica e", Irtfor""tICI ••,rovado' PIII SCT/PR, ftuantl.6 correl

'ond.nt~1 •• ,.rcent=Wglr.s, I eereM fl •• II'. no _to ae conç••
110 '01 Inc.ntlvol, Incutnt•• t10Dr. UM dOI f.tor •• IU'Ulr.

ti';

a"I.r.C1II.es Incent\vcs fIScaiS. nl vI96nCII CIO I PlANIN. terellt
,IdO .,lleado3 De forma reatrltlVI. os result.aoa IndiCam 'UI re

lev'f1ctt corno In,truMento par•• conaecuelo do' oDJetlvO'.1 Pa
I ftlCI M,clo",' de InformatlC:íI.

Por InsuflÇl!nCHS de teclH'O'L o FII III,utou-se alllnas li dlr SU

Qorte flnanCetro ~ "'.'tll.cio I ~S ItlvllUde! da Secretar 11 fspe

CIII 00 InfOl'lTlâtlcB - Sr:1 e co Centro TecnológiCO 11'1" lnfor""tl

CI - Cll. O fUA. IIor nlo t~rent $Ido definidas •• fontes o. re
curso.. t um estabeleCuJas '1$ cO"dlelliea ,.r. O•• tIClonllll.a,lo,

nlo.fOI .Jtlvaao clt!! o "'t)ll1ento.

, receltl I íaullIa DrovI"tente da comerelll tlaclo ac 01"1
~"rv",COI d. Infotlt'litlcl;

a o lftontant.e aos Inclntlves ,,~fer'lGI)&. excluindO' o IncentiVO

1"leclflCldo no .tl,., 41.1.3

.• () O IllC.fttIVO orevlsto "O- art. 13, InCllO 111. Jline. b. d.

lU 7232/8... aeri reg"lado .~ prouto -de 1" 'IDeeffICO I 'er.

e,u"'''tsdO iO congrelso HICIO".I.

A "'llr .~o .ttIDetecIO" a. alrltr'leS p-ara I conelslia aOI IA

c.ntUoI ,revlltol lU I.• t .. tac~o e. lnforrn,uca.

4SIIIO, 0.1'. os efeItos dd iHev"tO no drt. 315 ,as OIIIlPa-IC'OU

Constitue lona" Tr.nu:tór 111. f tca ratl f I caao o Fundp...... tl.H. Atlv 1

O.d'l fi Il\form'tlcl-fAI que D••'I a Iftcorpor.'-: 'nclulue. 1i

fuftc5,s orlgtnlllnente or~Vlltle ,.r, o Fún;O [SDICI" di InfOrl"':"

tlÇ:1 • iutom.ç.to - r:e:U.

r~el.tI sentlGo. definem-,a, ne~tl '181\0. algum,. fontes a. reCur

Sooa ,ur. VttOlllur o funCIonamento dao referidos fundOS, COM 0"

fiM .,.eeiflco de promover, de forml uetlvli, o' dls.n,oIVllftlntO

1Ia c,~.clt'elo naClon.1 na, atlVldldes de Infortnitlcl, dOi agen

tiS enOIVldos (produtore, ao bens e servlCOI d' IftfOrlft'tlt' l

ulujr,os. tnstltulCões de ensino e centros OI ,eStlUIII>' ,.tI
rICIC~nlllt"r. eetltleleee-,e. UIftD6m. I 1u,Io aes ••1 fUnGOS.

TeAto ... "i'ta \) GU~O$to !'iO artilO 'Q, \t\CltlO III .• ,.r',rlto

eg, ti. LI' 8.'03"'. a,'1a de .~rll .11990. oa ..... frCIOI file'"

preVI.~à.1 "O .rt. 21 lU lei 7232/8'4, ne art. 32 OI L.I 784115/97,

ais I," 'COMO o Incentivo. f.ormaclo. trltnUIf!fttll e· IPerfalCalM.nto
d. recuraos humano' olra ai atlvldadel ae 'snforllÍt,cl prey,.to 80

II\CIIo- Y ao art. "3 d. Lei nSl 7232/8'1. '30r"0 rlvllldadOI <li ,artlr

dO .xe re f c I o 1 I"ance I ro de 1992. corre.Jlon~ente aa .. rf 0110':....

OI 199'.

5.() O.· "!lllIl'lntOI ef.tuadOs nl ••UISI~io di tecnologl~ dll.nl"ol
..... 'OI' ee"trOI .t ,.,qUIS" ,",ntldol por .tl.oa Jurf41CI CSt
.d Ir11 to DuDl, co ou I ftlt'l tu. c.a,••e .n.. fta bras III1,.a. POdl

r'e ,er C;OMPutI4a., ,.n f,ns •• '''C'''tIVD, COMO e"PIII" ~I

PI.t1U SI' e d,Slnvo I li IInento;

4.0 O· ueentlvl) C1e tlue trlta o art. 1i, Incua V. di t.el fll

1232/Bai fJc. IIMltl" • 1lI0"lt ao tlIIDoltô (Se rend. dlVlllu, ••

-e.to 'dteIO"I' 'd. Im,osto. obaervado I) dlsoOStc no 'rt. 11

CIO o.ereto-L" nl 1378/7... com I a.terat:io preYlSta no ,rt'l,;(1
'ta. InCI'lSO IV". dO Oecreto-UH n,R aa97/S7 .. o trlCen'tlVO ~.ri

CalClflaao medflntl 11 a.'lcaçAo di allQuota do tr.outo ~obre

• lIontant.e d'l e'lS)t"S r'llltld•• na prouto a"rov ••e.

'ROOUZ I DOS POR e"PRf5U BRIS lle I RAS De CIPI TAL NACIONAL

/
....o ',ne'lt'YD prntsto no art. '1, ,I.r'gr'fO· !inICI, 111 í~" I.
7 ••232/81 SI·rã co"e"I'o .0. ulu';rlo8.d. COMDon,nte. Il'ltCrOI"
tr6"lCOs. :).'" como d' 'IUS IflIUlnDS. ,.rl lIuell' it.ft!l cu. Clltn-·

.'OYI'."lnt' tefth•• o Dr.c ...... nto fiSlco-euíMfCO relllt ..... 1111
olil.

I.() O ••llftvIlIVlmlnto ••t' O -I.,-aut- celfft.lIto. f. Circuito.

I"tetr • .r:Io,,· SI ti •• u,ptrl.O, p.ra ffn~ a. "anc ••são ao I"CIlIt

tI'Vo Ilte.." .. ta ",' 'ft.. \~ •• LI' 1.i!32/841o. ~ "aGuclo GI _ti"
Clt IIl"CrOtH.tra"ICI.

4.2.0 INCfNTIVO AO' USUUIO Df B~NS"f S~ftVIÇOS Df "ICROfltTRDNICA

15 DA4.1.0 INCfNTIVOS PRfVHTOS NOS ARTIGOS 13. 14

lf I N~ 7232/114

O. Iftcentlvo, preVistos nos .rtlioS 13,

'nl 7232'/84, por. as .tlvldades 'e P"'''UISI,

tlUGIO • 'Comorcll111Belo de tlel\s e s.rVlç.os

COMO f.r",.clo • dOl,nvo I v '.'"tO lIe recur.o&

11 15 Cfl LlI

deal"vo I v".,Into, ,ro
Ge InforM'tlca. U1ft

l'IUIIIIIO. IUt. Ii ttl-

ir A' ~I'IO'I lutiOlc,. 10GlrAo usufrUir II Incentivo ""f~rHto ftt

,'te«,"" .ater 'tu. s••altu I r I tlM II compon.ntes li Iri tl,...nteGI 'M
ar••• ·.,OGutor. ou itr,vil OI reVlnatdOf••· 001' ell·:lutorl~-3dOll;

O t IIClfttlVO fD Irt. 14, "",'Ife titl (CO ••1· li' 7.232/81, .,,, t-
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Cê-&8 ás u,pr~t'6 ~u. contratar,," o a ••e"yolvllnentO.1 Clre .. '

,/:C1Z l!'Iu,rldo, referldOI roa Item- ",l.B.

..\.3 '!iC'iNTIYO À DOACIO [lI':: l!I!NS t SERVICOS Df INfORl1"TICl PRODUZI

ooa POR fflPRfSAS MAS I Lf IRAS Of CAP I TAL NAC I ONAL.

""1108c10 d' .ben5 e servlços,dI Iftforrn'tIC. prOl.tidO" produtl

(105 no pira i In6tltulÇae~ ce '''\llnO flue aUnal"" 90 dl'POlto no

(1(1:.213. Incisos I t li, ai constltulçlo federa' ou. cantros de

p~a(jlllsl J"lntIGo& por petSOIl Jurídicas OI dlrllto ptltlllCO • G.,

tln3~08 ~ formaçilo e deStnvOIVlr.1ento de f.curlSoe t\umlnoa OU • re

ollnelo CI atlvlOlldCs de PCSqUISIlI ti dese.nvolvlmento, ser' ~I:IUI-

DOUltll, par. "'feito de caneeealo de Incentivos, .allelclo ''''.
"ro:eto~ de peSQUISI e de,tnVoiy.'f'len1:0 !:lU dt formacAo e deeenvol

ltlMP,nto di recure.os humel'tos. A581m, l1l!1 pes,oa, Jur(C:lcas Que doa

rem t3iS 138'" ou ,erVlçoe calCUlaria a IncentIVO fle.cal nl forro.

00 dlOflosto no 'ub-It~m <4.1.41', UnGo como ba,e de C'ICUIO o, 91"-,
to~ reellUaOS.,. aquI51çio ou proouç~o d05 bens e serviço. CIO'::"

dOG.

".4 cnIHRIOS. L1f11TES .E rAlHS O~ APLICACIO

r10 Anexo I d.llflnem-,e, plra efeitos dO. dl8POstO no ert. 115 ClI 1..1

flQ 7232/91. as cla"e$ de bens e ,ervlços. ,U,,,,\ como OI crltt

rios, liMites e f.alUS de 8Plicaçl1o,

'.q.5.{) FINANCIAHENTOS

1 Aa emoreu, IHaSlleltes dê cIPltll nlClonl1 ;lrOdutora, a. uns
e 5crlj'.ço. ae lnfo'rmatlca, COI'i\ tecnologu Cle,eflVOIVlal no P.is,

terIa prlarla3e1e no, flntncllmentos dlretotl concea:ldCl~ por Ins

titUições financeiras -:ederIIS, ou nOI IndlretOtl ••tr",6s de

rePIsse de funaos aClmlnlstr-a(10$ por aQuelUI II1~tltulçõetl. desde

flue colftl'rovem (I Investimento de, no lft(tll!"D, 3'- ~a rlJ'Celta total

08 ca(la tUrciCIO n. rt!tllu;lo ae'projetos de peSQUISI em Itl

viCl3tles eu InfOrlnitlC"

a"Pora IItencllmento ao diSposto no .rt.ê2, InCISO 11. OI Lei nO

1232/81, " empretlas que nlo preenChlm os requISitos CIO art.12

f1(1 mesml lei. aeverlo aplicar 5" de 'UI recelt. total 1.'1' CICl'

ourCrCIO.

(IM atlvfdaele& de pe:lquJSI e Cle,envolVlmento diretamente ou ,m
tot'lv!nlo com centro~ ae pesQu,·sl e desenvOlvlmlntCl vOIUdOS.·

para I 're.a Oe In'forln6tlcl e atltomac:Ao ou, alnda,- em ~.o.n'l.nlo

com lnatltulç.lha de ensino superior br.sllelr.}'.... e.... acorClo

co", l)rogramas Ilrevlamente definIdos peIO~GaNIN.

o~ I'ecursos ·do F"unoo p.ra AtlVICla4ee cse Informátlcl - fll d.~e

rito ser apllcaC!03 par. promo",er I CItOlcltaelo nlclOntl nlS Itl

uldeaes de Inform4tlca, podendo contem"tlr os prOllutarefl ae

Deft' e serViços de .Infotm'tlca (no BitOlo à P&D, caPICltlclo "Ih
I

recurflOS num"no!., ~umento ae proautlVlelaae e melnorli ae qua"-

<:l3de, ~romoc;1o comerciai ~ euortaejo oe Dens ~ ,;\erVleOS), os

uSU8rIO, de bens e servleos etc 'Informlitlca (flnanClanao progra

1111& de Il\fot'mlltlzaclo 405 'ltVICOS sociaiS aaa atiVidade,

orooutlvlS, l1S~lm como ,orograma. de reCiclagem orofl,&IOnll DI

ra reaproyeltamento 1:13 mlo-de-ODra liberada em ol!!correnCla di

'f'Iformltll.~câo). ,l~ InstltulcOefl C11 ensino (recur,os oarl aqul

;IÇ.\O ct l)"n$ c :.\crvlt;Ofl iJe InformatICJ,. ~ormacAo ~ oesenvolvl

mento oe recur~Ofl human05- ;lIra o setor 1.115 Inforlllitlca, ,Jesen

yolvlmento oas tltlv1a,)ae~ de P&O em Informat.lca, bem como l'Jlf~

$10 :ttcnlcO-CIt'lntiflca. ~$tudo' e peequlsas reUtlvas li Infor

matlça)·e Ol' centros tle P'Sq"lSl em Informática (recUr8Qfl "ltI

IMPlantlcAo, mooernlzaclo e ampllaçlo oa Infra-e,trutura fl.l

CI, desenVOlVimento de proletos e dlfusio Ucnlco-clentlfICll.

5 ESTtHATlVA DE RECUnSOS flNAflCE1ROS o

.1 vlaOllll1.ae oe'!te :lldnO OolSI8, leceS&.rtamente, pala l!IartlcíPI

';lla_dtIU oe tOdOS 05 :setores dli ~oc'eoade enVOI"ldO' com sua

IIxtcuClo c seua telultaaol. No Que "refere aOI r,curtloa Im-. ".pt •• Clndivllt " lu.ecuçAo di' acOt!s IS ao'" cnnSeqUllnte "tll1Qlmento

Oi •• meta!!. exuter.1 dlVertOI agentes e f 01"111155 em QUI IUt. olrtlel

pacto SIri 8fttl v'da, a .,tler:

i, elluree•• dO setor Cle Informitlce. Itrav •• do' Inv81tlnlento Im

'.'QUlal~. desenvolvimento, formaçAo de reCUtlS05 numlr.O:l, 11I'l

Pltnt.cAo di IIl)oratórlos e n. mOllernl711ç,\o de SUl' IlnrlftS d.

IHodoclo.

01 ú5UltlOS, ~uer ::lUDIICOS ou prlvaClos, atr.v.,s da ilQUI:SIC50

dos e.r.' e. ,erv'eo& ~er'dOS 'elo setor de Informitlca;

o fstadO, DOI fleu, dlv15t$QS n'vel, (Fedt:r8I, !:stadual e I1'JnICI

PII) e entld"ad." <aarnlnlstra,lo dlreh, funlfllci5es emprefl'S

PÚDIICU,.1S de 'economia ~ISUI). :luer no flnlnClamento do ~etor

prOdutivO Itrlllvê, "de ~eu. Dlncos dt aeS&nVOIVlmento, quer no

flnlnClolm.nto, a ~tJntlo perdidO, iJa, pesquisaS nas unIversidades

• centros de pesquI'., nl formaçJo ao recur$OS numano" na

ctlulo ou aparelh,amento C11 laOoratórlos e n. g.r5~Ao dOS meios

neClssarlOS '!O deulnvOlvlrften'to 00 5~1:0r.

A JI1llotll daI .. ~Oes constantes deste Plano Co de'tllflaaas no Capi

tulo 3, por segmento,. neces,lta, para a !ou. tl(ecuç.lo, ae recur'Ol!

l)úbllC05 ou ·prlv.a05. As .l:Oes Que. 'nos 'respeCtiVOS QUlaro", ae
ron6trat,vos. nlo eMtI!Clfl~'11 recurso. ,erlo flnlnclaóas pelo GO"':

verfto "'.aere' através ellS dotac15e, ord'nárl~' de CU6HIO dO$ ór·

!Jlíos tnVOIV"doS na ;tçlo. N-IQUelaS aue e~peclflcam recursos, ~ó

vaiare, se r.ferem exclUSivamente ,j,.oar1:lcIPacolo do Governo i'ede

rll tJftbora mUI·tas r:telas en:,olvam reCIH'Ofl ou da IniCiativa prlva

111, ou dO'5 orçamen:t0s estadu,,:s e munlcloai~, ou CIO orça.mento 03S

estat'als, 'ou meflmo recur:so!! eAternos Oriundos de flnanClamento~

p.ra o setot CientifiCO e tecnológico Co ,pa(l. Nes"l:es casos.

COlun., ·conolClonantes· Inalc.' .!5 fonte~ complemen"l:ares ae reClJr

Soas.

A caDeia 5.1, • seguI", tiJlreSeln.1 os valores Igr~9aaos p.ra aQue-

las açõ., em que o Governo "'eCeral partiCIPa alretamente,' '3eJI. .
como a!lente financeiro sesa _través da!5 cotações dO orçamento ai

Utllio. COMO Pode ser oC,ervado, ,.~ta PlrtlçlPIÇ30 910"'1 e!5tá .es

tl"'.Cla em Cr, 82.171,35 I'llllnlJes (a preços de mllo/90) nos tr~s

anos de vIg!nC18 de,te 1I PlANIN. Por ~U. vel. •• tlb"la !';i.2

figura I permitem a V1SUIIIZlÇJO Gesta partlclPaçjo Dor ,egmento

IlO ~etof oe Inform6tlca.

00 montante total eltlmlao. I' citado. 69,S" referem-5e a flnan-.

ctamefttotl lO setor pro~utlv~. pel"'Os agentes financeiro, aa unlAo.

conforme consta 08 tabela 5.3 e oe flgurtl " "egU1nte,. E,tes fi

nanciamentos tam IS seguinte" origen,:

!JND~S, UI um montante estlmldo para o período 1991/1993 de (;r'
37.700 !!II lha"., que represen'tam 60,6-" 00 total de recursos.

~enao que Cr' 32.7riO ntlln4es referem-se a financlam·ento. a se
re'" concedldO,,,o setor IHOdU1:I\lO usuáriO n. aqulslçlo ae eQul

pamsntO, de aut.omQcão IndUStrléll ~ II\'trum~ntaçáo dl!J1tal. e

FINfP, num total da Cr$ 5.778 mllhOes, repre,entanOo' 9,3'" do

totltl da.. recursos.

IA aloeaclo de recursos dO'-BNDES refere-se ••stlll'l.tlv•• de aPII~
cacOes, uma vez que o,.funaos Ol!leraOOfl pela InStltulcio nAo ":!A.G

de orJgem orcamentárla. OaStlndo-se em auto-geraç;io. erêdlt08 ex

ternos; poupanl:1 compulSórta e \Ioluntãrltl. Deata forma. orça

meftttl (10 eNOtS filo e"ti D.".lao em llocaçõlSS set~rlal8 especifi

ca. nlo oodenoo Dor'Unto ser alocadO como o:s demll, orçamentOs,

aependentes ae funao, ai Untlo. No entanto, o, recu"oa do eNDfS

uue devem ~IJt alocados p.ra o setor de Informática ~"tar;1o :,'IUJei

tO' a av.llacOe, semetltral, ,or parte dO CONIN "a .lVall .. ç~etl

ttllnastrall ao fÓrum ele AcomOlnnfuuentO do I1 ?lANIN, ·iJeflcrlto -(;0

I tetn ti deete pl eno ...
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·Os restantes 30,1~ referem-se ao or~ament~ aa União, em suas do-

tações de Investimento e bolsas de estué , , Jnelo;

Cr$ 13.148,60 milhões, ou seia, 21,2~, que deverao constar do

orçamento ela Secretaria da ~iênc'la e Tecnologia da Presidência

da R'epubllca - SCT/PR, e

Cr$ 5.547,76 mllllões, ou seja, 8,9" que deverão estar alocados

nas dotações orçamentárias do MinistérIO da Educação.

Convém sal tentar, finalmente, que os montantes estimados para ca

da uma das ações levam em conta os ajustamentos pelos quaiS passa
a economIa brasi lelra, suas conseqÜênCias no setor públ ico, em

espeCial no setor de Informática, bem assim as álflculdades áe-

co r r·e nte 5 •

TMaA 5.1 - ilCôES COII RECURSOS PARA INIJÇSTIlIOOO E60LSAS DE E511lllI

1m

1H.m,&I:
52.m,m
52.....,61:

UMH,e91

m.'",":

149.76U&1
m.m,«:
53.t#,t4:

t,U:

1992

BUe....:
52.Ift.":
52.m,..:

184.98....:
~'If.u••••:

OISUISUICÃO 'M'lW.

156.......:
52.eM,":
52.t~"":

194.1M,":
312.......:

!\EC
!!EC
nEC
~.rc

rORlIA

-------- ----:~.---

312.Ht.tt:
312.tH.":
265.2&M6:
5'l.~.ttl

26,4,u....: stTIl'IIDCT
15U~"": SCT/PNlJCT
156.m•••: SCTIPIllJCT
312••eUt: FIM. PtlllLICO 1

1.5lt.U....: fIlIAlIC. PúBLICO :

0&'1J
(GJ

OSU :
001I:

V~LOR

ESlllífilO

~.'i"": 00\1 :
15Uet,etl DGU :
156.m,n: OOU :
312••",n; FIlIEP :

1.56M".": 8HDES :

• •J I

I AC10 l
I I
I I·

I I
I I

: 1.3. :
: 1.~. :
: 1.5. :
: U.:

: 3.1.: 312.eel,":
1).2.: 312.C~.H:

: 3.3.: 265.201."1
.: M. : > 5'l.~',ft:

SEGKEIIIO

rrtl/llOGIA

·.USO DE Illf~~TJCA

lFOlITES: ~AlllR PIli :
Fillfi:: :-----------

: : .1991
--..·----1-1---1--.:···...·---I-----I----i---------

: 56.16M.: 1e6.lB....1
: 169.2.....: 93.ut,":

153.92Mil ~.2U,":

5Utt,f.: ....:
------1-: .:--:

; 1.7.: 31.2at,tII CGIJ 1 31.2~M': SCT/OOQ
------1-.i---i--I---

:-1.2. :

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

KICRrmtRôlIlàl : 1.2.: 55t.m.1Il llSU :
: 1.3.: 62Utt.tt: OOU I
; '1.4.': 43"'",11I FIllEP .:
: 2.2'.: 312.&";": Flft'EP :
: 2.6.: 55"'8.,": OGU :
: 3.1.: 1.73t.tn,": oou :

.......-----:-1-----1-:----------------- ----.:
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f~OO2Mr,s DE W1'J'UTAri(K1: 1.3. I.UU6t ...: FlIIEP I i.U-4.m.H: fl~JIC. PilBLICO : ~IU".tt: ~6U".": 52Uft,f.:
I 2.1. S2t.'H.tt: OGU

, 52t.t&t.CC: SCl/CTI 156.6it,ff1 156.m."1 2eS.tit.te:,
I 2.2. 2U.IrIt.HI OW I 26....e-t•••: 5C1IPHOCT 52.&0""1 7B.1tMI: 13........1I

I 2.3. 2tU».HI oro , 2tS.HMtl SCTIPHOCT 52.m...: 114."......: 52.m.":I

I 3.1. 312.U....: fIliEI' : 312."'."1 fItiM'C. PIlBUCll 1 ~!tu.....: l'UIM.: nUM.":
I (,1. 261.m.ttl BNDES : 261"HI.'01 FIMAAt. Pll:lLICll : SI.m... 9t.m... 9"'''."::----1--: I

Pio:OCESSAlJOl!ES E : i.l. 1.eU.m."l BHrA:S : l.m.eu.H: FIllAIIC. PúBLICIl '26M«.": 339.t&t.ttl 442.'".":
rEmÉRlcoS : 1.2. 2iS.m.m OGU

, m.m.": 'SCTIPllOCT .114.1".": 52.'''.11: 52.Mt,If:,
13.2. 416.m."1 oro ,

26"""'9: SCTIPIlOCT 15Utt...: 52.U....: 52.lOt...:,
I I FIKEP I, 156.... ,..: FIlWte. Pll3LICIl 52••eUII 52.m...: 52....,":
I 4.1. S2t.UU': oro: 52t.tM,et: SCTIPh1lCT 52.'H.": 156.UM': 312.Uf,t9:
I 4.2. .52f.t&t,Ul lJGtI

,
52t.eit.H: SCTIPUOCT 52.ta••u: :~.,".tIl 312.0t9.tt:,

: 4.3. 1 I.,u.m.ttl BllOCS : l.tU.t".MI FIllA.';f;. POOLItO : 2U.H',": 312.Ifl,": 4bB.iit,H:
I 5.1. : 1.~'.m,U: ílitiS : 1.l-4f.'''.tt: FIliMt. PúBLICO : 261.m.ttl 338."'.": m.M1,":
I 5.2. 1 156.seM': FINEI' : 156.m...: FIM. PúBLICO : .52.«Ut: 52.Ht,": 52.Ht,tt:
:--1 ':--( (-----'I :"-~--l

JllfilRllÁTICA EJI ~ 1.2. : 312.ttt,ttl HHEP I 312.tM.MI fllWlt. PúBLItIl I leUiM.: 16U6t.M: nu",":
lmCOIUlJ~S : 2.1. : 312.U....: mu : 312.tW.ttt FIIWle. PIlSLICIl : !tU".U: HUM.": 1~."Mi:

(--: (--I I'
tmoorao : 1.1. : 31.m........: 8JroE5 : 31.2ft."'.": fIXOC. PIlSLICO': 5.m."'.": iI.ut.......l 15.6(i."'.":

I 1.2. : ~6s.tt4,..1FIllEP 1 4bll.tit.": fIli/tHt. PtYaLICO I lSb.HUt\ 1~.e.Utl lSb.K.....:
: 1.3. : ]ll"'''.'': O!XI · 7st.UI.UI SCIlPlIDCT m.......I: ZM.IU.": 2M."'.":•
1-: • I !-·---l

,,--, I

IHSliUliOOtaD : 1.1. : 1.56'.UI,": BIIllES : 1.561.ut.": FIlMl/C. PilBLICll : S21.m."l ·~2t.....HI 5e."t....,H:
; 1.2. : 1~.e~'."1 HN[P : 156.m.U: fIK.'iIe. PllBLICll I 2.1~.ut ~2.etu.: 52.l".14I
: 2.1. : 156.eit.Ul FIHtP : 156.eeM': FlHAl/C. fllSLICO : 52.m.n: ~2.eat.etl 52.iH.Ul
1-: I! 1 '---1,--,----,

srn'ICOS : 2.3. : 1S6.m.u: FIliEP : 156.e".et: HlWlC. PIl8LIClI : 52.m.": .52.8H.te: 52.Ht.Ul
(-1---------:--...- ~--------~ :-_._~----:

PIO : 1.2. : 2.m.tu,": CGU , 312.eu.ttl SCT/ClG'i MI: 156.8fl,etl 156.m.t3lI

• : oou , 1.21B.etf,tt: SWPlIOCl ~1-4.Uf.tIl Jt4.......: m.m,":, •,
I : FIIlEP : 7st.eM."1 FIHANe. PúBLICO : 26UeUtl ~U.""": 261.Ut,HlI

: 1.3. : 312.'",ttl OGU 312.HMt: SCllOOi lt4.~t.U: m.nt.": 11-4.......:
1.4. : 1.219........: 000 1.219.m.": SWPHDCT 456.eH,tIl 55b.eet,M: 2%.IIi,etl
1.5. 1 476.»O,UI OGU 321.1'....: SCTIPHDCT Ist.ttt,": eUIt,tt: 6U4t...:

OOJ I, lS6.ei',": SCTlCllPi Mt: 52.I~,": 11-4."'.":,
1.6. : 312.m.ttl 0llU I 1S6.ftI,U: SCllCllJ'i 52."1.": 52."'.": 52.... ,..:-,

I ~~ ~CBt( : 156,iOt,tt: KEC 52.... ,..: 52.Mt,H; 52....,"1I

I.]. : m.m,,,: FIItU : m.ou,,,: f1llAl!C. PUBLICll : bl.m,ttl 71.tu...: . 71.Itt,OtI
--,-I 1-- '-'

,,
~EClJRSOS lnJl\M'OS :.1.1. : 624.......1 L'G1l 62Me....l lIEC/WES m.m.": zas·.....t: ~t8....,..:

:,1.2. I ~5t.t~.eel OGU ~Sf.OU,HI m/CAPES 1~I.eet.U: 15UH.HI. 1St.m.ft:
I 1.3.1 sa.Ut.tt: 0G\l 88.4et,etl llEC/CIJlES 29.121.": 27.6U,": 29.6tt,":
I 1.4. : 86ll.4U,ft: CGU 8S.4af.et: 1WCAPES .'9.12M': '29.M',U: 29.64'.141
: • oro ]SU~I,ttl SCl/~Q 156.m.ltl 26M~MI: Jó.4.m...:•
: 1.5. : 239.2U,U: GGU 239.2M,Ot: !!EC/CAPES 79.56&,11: n.56Mt: st.lst,.e:
I '2.1. : H.96f,": 0llU 11.9ó....: íltC/CfJ'ES 3.64I.U: 4.1ó....: 4.161.11:
12.2. I ]M.......: osu m.IU,"l SCTlCKPi 231."'."1 23UM.H: ' 24...H.tt:
I 2.3. 1 72.8tM': OOIJ 72.BM.et: !'.EC/CAPES I 23.921.Ct.: 24.~.": 24.4#,tI:,
: 2.4. : 156.ee.,ff: OGU 156.6~.ttl SCTlClt'Pi ,

52.m.tll 52.m.H: 52.'H,":,
I 2.5. I 124.BN.": mJ 124.llM,tt: SCTlCIIPi I

~I.ó","l U.6tt,": 41.ó",ttlI.

I 2.7. : 7.SU,"1 oro l.BOM': SCT/CTI I 2.6ft.lf: 2.6";": 2.Ut,"1,
: 3.1. : 62.m,tI: 0GlJ 62.4ct.'I: SCTlCllJ't 2'.BM.": 21.8».": 2t.8.. ,..:
l 4.3. : 15M",tI: !lStl 1Sb.«O.etl SCT/CllPi 52.......1 52.ttt.": 52.191.":
: 5.1. : m."I,&t: OSU 261.U',"1 !\EC/CAPES 52."'.": !tu...ftl 114....,..:
15.2. : 618.1u.n: OGll' : 6Iuu.ee: htCICAPES 212.tH.tll 233.IM,": 2t3.m.":
:' 7.1. I 2.IIUtt,t.: oro 1 2."",",.t: ~.EC/CAPES 666.Ift.ttl W.itf,tt 667.'H.":I

1--'-1 1--': ' ',
TOTAIS I 62.174.3ót,tt: 162.174.361,": : 14.721.44',": 21.439.16....: 27.113.761,1"
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: 11 PLAlHH :
I TABELA 5.2 - RECURSOS POR 'SEGMENTO

EII CrS mil (r"aio/lf0):: ....... -------------------._--...--- t

DISTRIBUIC!O ANUAL r
SEGMENTO VALOH :

ESTIMADO :--------------------:--------------------1
1991 1992 1993

:---------~-----------------t-------------~-------------:~------------f-------------:
lUSO OA INFORMÁTICA : 949.000.001 379.080,001 257.920,00: 312.e00,0~:

;TECNOlOGI A : 31.200,00: 10.400,00: 10.400,00: 10.400,001
:NORHALIZACÃO EM INFORH~TICA: 2.548.000,00: 676.000.00: 832.000,00: 1.040.000,00:
:'~ECOS EH INFOR~ÁTICA 5.200,00: 5.200,00: 0,00: 0,00:
IEXrORTAC~n EM !NfORH~TICA 187.200,00: 62.400,00: ,62.400,00: 62.400,OO:
IHICnOELETRõNICA : 4.192.009,001 1.414.000,00: 1.124.000,001 1.654.000,00:
;PIQGRAMAS DE COMPUTADOR : '2.964.000,00: B60.~~0,00: 1.000.000.00:-~.104.000,00:
;PROcESSADORES : 4.940.000,~0: 1.~4B,000,001 1.508.030,00: 2.1H4.~00,e0:
lINF. EK TELECGMUNICACôES 624.0013,001, 208.e013.00: ~0B.000,00: 208,000,00:
:AUTOHAÇ~O INDUSTRIAL :32.448.000,001 5.616.~00.0e:10.B16.000,00:16.016.e00,00:

:lHSTRU!1€HTACÃO DIGIiAL : 1.872.13013,00: 624.000,001 624.000,1113:' 624.000,001
IPRESTAC,í10 DE SERVICOS 156.000,~0: 52.000,00: 52.000,00: 52.000,001
IPESQUISA E DESENVOLVIMENTO: 4.828.00e,00: 1.568.000,00: 1.786.000.00: 1.474.000,00:
IrOllH. DE RECURSOS HUMANOS : 6,'.429.760,00: 1.998.360,00: 2.158.440,013: 2.'272.960,00:
I ::
I..-----------~-------------I-------------I-------------~-------------:-------------:

'IT9TAIS :62.174.360.00:14.721.~40.00:20.439.160,00:27.013.760,00:

I··--··~-----------------~-I-------------[-------------:------~------t-------------:

I~"'-----·----~---~---~---' ------------------~---~~----------------------------------~-----------1
I II PlAHIH
I
&

,
"TABELA 5.3 - RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL POR FONrES 1

EII trS Di! (aaio/90):
:~.,....., ~---~-------------------------------------------------------------------------------------1
I & OISTRIBU1C~O ANUAL
I FONTES : VALOR : PARTICIPACÃO :
I 1 ESTIHADO 1-----------------------------------------: PERCENTUAL:
t _~991 1992. ~ 1993 - ;, :
, ··----------------I------------~I~-~~------~--I-------------I-------------J-------------'

.. scy
- tlEe

~

I I. OItAKENfO,DA UHI~U.' ' "

I
t
~ TOTM.

:,,
I 1 : • ,
113.H8.6eQ.eel 4..091.000,001 4.185.8e'0.011: 4.871.800,001
1'5.547.766,00: 1.874.440,00: 1.809.360.00: 1.863.960,00:
118.696.360,00: 5.965.440,00: 5.995.166,00: 6.735.760,001

21,2%
8,9%

30,1%
I·~··~···--,--··~~·~~.. ·--------------------------------------------------------------------------------,
•• 2.-F.lHANCiAKÊHTO PuBLICO.
,. 1 I I
I - BNDES 137.700.606,06: 6.892.000,00:12.518.060,00118.290.006,001 60,6%
• - FINEP 1 5.778.006,06: 1.864.0~e,00: 1:926.000,00: 1.988.006.00': 9,3%
I , TOTAL • :43~47B.006,601 B.7S6.00e,00:14.444.~0e,0e:20.278.e0e.061 69.9X •.
,.~-------.---~~---~--------------------------~-----------------------------------------------,
I' fOTAI~ 162.174.366,06114.721.440,00120.439.1613,013127.013.766.001 1ie,eX :'0••~•••; ~-- • ~ ~ ~_______ • "_I
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It,.ECURSOS POR SEGMENTO

r~·t

Autar.'tt;.ll'> InJIJ!ttrt.ll
~2,21.

rl·OCCSs.1Õ<.rcs
7,9\

Hicclclctrênic.l
6,n

Cr$ 62 bUhõcs

10,31.

OJtrolÕ 0,7.

In.jl. DicJ1L:1! J~O"

1,O~

RECURSOS DO GOVERNO ~EDERAL POR FONTES

FIWM II

Q(õU/NU:
8,9'i.

CT$ 62 bilhões

8 UTRATtlf" Df ACDIIPAlltlAllfllTD DO li PLAItIIl' ,

NI intuito .1 IYII lIt • ,"cuclo Dormlnor nldl a. CIO' di rltr It.
-"'Itl • Icla eetlUIeCIU n·o.fI PLANIH-' I,sigur., que os oD'Utl'"

~o. tru"ol pr'oauuII OI r"UltICOS previstos. Hei criado o f'6-·

tu,. •• ~COlft•• nl'l ••• nta '0 I (·PlAHIN.

!
O '6'''. " ACDM, ••".JUl\to r.unl r-.'-' • CI" tl"'l"".tre na" Ca.ll~

• 1. I' Cil ..ét~•• TIC"OIÔS"" CDMUftIC.çlo • "Infor..itlca da cllAlra

ClOI O",utIClOI - CC'Tel -., "'" Integr.40 00; B (OitO) ....m.rOI

••• tl C'"I'llo. 1'111 COMO ,or • (OI'tO) "1"arOI CII .eCledlà' CiVil.

COMIt r'endl•• ' ."tU.... .., ·r•• r••••t.. .. ,u.. •• .••••••Ii
dt bens I •• tYlÇOI •• 'Afor••tlca, .1 tr r••• I c .

c Ilnt i f IC... ticno 1611ca. I.'. Ii ••••••••r I, ..... t. .'Itr••
'Iber. Clb.ri 11 cercl I IA.tclel••••••ti •••••••, -,. fi;" ri
:"Isenur ftO P'6runt.

Para .'t.to,,, ..a. uUa .. '1 PUNI", ......U •• ,.1,,'•• : 'lI f'

.rt: 7' " LI. nl '7232" •• 21111/.4, Hei. c _.e ••••' "
Il\fOr"'i'tlcl • luto••el. - co..,"'••; ••••••••, ••, li c••••••••
Mie I 011.1 ••••• I•••t •• It' • '11 21 '.1 ••tC'. .. ••••••• '1"'-"'.
cra CI.I .u.,trlZ•••tl • lei. 'lft'I". r"I'I,. II li' ..
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m:;ntt ,ntltlor, (stl DoalçAo 5'" anlllaeCI "to, f6rl.:l'Il tUI ~COItJJl''''

"'hamel'lto, Que IUI'tnat' rtlator par. tllDor.clo dó par.cer ,!Ia

Ilyl') ã .fetiVl eucuç'o 00 11 PlANIN,

Ct);np..et. ,G Fórum d' "complnn.mtlnto~

" avslIH • 'ucuclo tiO II PLANIN;

O) (JlflfH" 1"!lIcltore, $I,Illltment.res qUI PUlnlt"ftt o IcomPlnumon
to r,l()tlfl.nOrllldD (10 1,1 PllNIN, SODtetuClo Plr. '5 ll:lretrlll!l5 Que

010 forem Ceta' n.aal' em meus e 1C6elS; I

c) oiCOlflo ....nlr o efetivo oe!eml)ol~p (1'0"5 recursos financeiros', cs-

u~cl"lmenTe o!t t'(lêur~o5. I\Ao orçíJff1t1ot,~rIO&.

In dcomp."nar , relaç:,\o tle preço, dI :lrcauto, estrangeIro, no

Dr"II, conDlSrandO-O'S com 05 (105 pai,e5 118 origem; ..

l!1 definir :J11l,rOet de au~lldaae coerentes com a realldaae !tleIO·

na I,

t) ,ugerlr pOlltlcas oe l"on90 prazo p.HI o setor de Informatlca.

9) acometnhar a evoluclo da leglSlaclo ae IAforrdtlta. InclusiVe

por.tarla, e .tO" norm.tlvoSi

,h> 'VIII.r os Impactos "oe""5 deCorrefttes d' aPIlcac30 da '.

PlAHtN;

I) av'llar oetIOdtc.!amente·&, rel.c.lo Cle iteno constlllte! d~ lista

de AnuêncI' Prévl' d' SCl (Plra fins G' fl'ftportaeJ:o e ",'oduClo).

Pltl COleta de dldos qUI PU'ft'llum a v.rlflc.clo CIo eLo '''''Imlnto

,CIOS cH>,etlvo" CIo II PlANIN. O F6rUM de Acompanh.mento sot Ic'ltarA

.a Inforrn.çfte~ nec•• a" •• s '1) poaer, E.X~C9tJVO e. l. efttlCladl, da
soeleGaGe civil pertlnentel.

À partir dl.lvellaclo ao f6rum de _campanAaMento •• Comlsel6 d.

Ct~nclJ e tecnOlogia. Com,j,IICaGJo tt Informl.tlca .a Clmara GOS 11

p~tados POder' ela'O,ra,. proposta de flScalllaclo I! Controll no.

termCG (105 art,. 70 e 71 (Ia Constltutclo federal e doS aru. 80 •

61 dO Regllnlnto Interno cU CIma r e••

o Governo dever' aptllUftt.r lO congresto NaCional. l'J.nt~o 4e eo,

tsessentl) aliO \I~ PUbIIC,'t30 do II PllNIN.;1 resultado dOS es

forCOI! f!ltetl, no combate 8'0 contraoClndo (te bens ,oe InfOrln'tlcl
q~e. noJe. !IDldamente preluG.ca de forma acentuao,a o, p.rdpe In

dustrial do setor flO er.tll.

o' Fórum de ACOMPanhamento aevor' reunir-se. p" ...·1irlmelr., vez. eM

90 (noventa) dUS a contar di oata de DU.bllcaçJO dO H PlANIH.

1'1 PlAUIH - ANfXO I

loc.l QuaRto a!) escopo dO pro,rame ou oroJeto pae.e{vet de ~p;r ln-

1el"tlvaaO: o programe ou prOjeto aeve Ittenaer. peta menos,'
• UII doa: IttOPósttoo flUfo~ no 3rt. 19 di lei nV 7~3::!/a"l.

ISllm COm.O enquadrar-se eM QUllo.quer esl, dlretrlua. meUs

011 ,çOes eatGDell!cld38 neste ptanc~

1.2.2 Ouanto • 'IlIbllldlde dO IHf)!,ramB ou projeto de P•• ,.UlSl.

d.llIJnvol"lfrlento ou prOduc!o:

1.2,1.1 A capa~ u&o=o t'cn Ica/econ6ml CO-f j n,"celra d.

,~,cl.ltota/DrUPDnente dever' ser ~OMPetrvel C~lIt e nature
uJ,ort! ao prC~f'8me cu prOjeto prO~015'to;

l.a.I.i:! 08 aspectos técniCOS e eeon6nUCo-flnencelros do progrlml
ou prO!eto proposto deVem se"'·conel~tentes com scU~ otlJe

tlyoa. ,razos I demais tlPeelflcacihe.

.2.3 Quanto àl ~rlorldl!deS na conceso40 l1e IncenttVOI: os Incen

tiVOS serlo conCUtoos de forma .Clfertncqula. priVilegiando

os segmentos de mtcroe'letrOnlca e prOirames de computador.

geneticamente. eis árels tecnológicas Pt'iorltártas (con

forme Item 3.3.1.1 deste Plano>, nos casos de Drograml, ou

ItroJetDs 'de ~eSqUISa e desenvolVimento ou 10rmal;I0 e desen

lIDI'IlmentO de recursos humlnos. e Ilnaa. 1"10 campo de produ

çlo. os progremu ou projetos com teenol091i1 desenvolvtda

flO I'.r,.

1.e."t Ouant.., ao acompanhamento e IVI.I tl;10 CIos progreml••ou "o.!

Jlto. Incentivados:

1.2 ..... 1 Na an'tlSe aos pleitos C1e Incentlvoa. o!Il~m doS fatores J6
Citados. aever30 ",r tevados em con,Slderacãc. Quando for

~ caso. ti Utsell1J)enno dl& proponente,~/execu'tor4~na execu

elo doa programas ou ,roJetos anteriormente InCtntlv.uoa:

'.2.'l.c Na Ivallaç:lo dlll execuclo dOS pr09r"m.~ ou prOletos Incen

tiVadOS deverIa ser COnSJderaoos. p'rlnclollmlntft, oe re

sUltlaos p.rclllo ou flnlll obtlaos (ave;llanUo Uluo n{
yefl de .GerII\CII eM relaclo lOS propostos,eul' "equt

çGe. em terrn04 00 atena Imento ls neees! I dloes dO ft1e~clao.

SUl' COlnPltlbllldades COrA -o nrVII oe desenvolvlrneAto tec

nológico vIgente no pi,s.. SUIS contrlbulçOes para I 'IPI

CltlCl'o nlCIOft11 nas litlVldacas ae lnformat.lca. seus '01

nl.'clol econ6mlcoo e ,oClaf5, .-etc.'>.

'.2.~· 9~into • a~llcaclD em IHO!lrlml4 de cra.cio. de.envolvlmento

0\1 adlPtaclo tecnológica, conforme estaoellclCI. no Item

'4.1.2 Oelte plano: os recurS08- dfJVerlo ser IP' ICldos. pre

ftreftcUllme"te; em peoClUI,a aollcada (proprla ou reallzaaa

,11\ conjunto com.,,~n'tltuIÇlo oe en,lno superior ou centro ·de

peSQUIIII) e em deoanvolvltnento ou aprimoramento 01 proces
80S ,rO(lutavQ,.

l.3 Limites e flUI'

CAIUAIOS. liMITES FAIXAS OE" APLICACIO GDS INCENTIVOS. ,

Pua (JS efeitos 00 dl$oosto no ari:. la di lei nll ,7232/841.

ll!'~taD~leCldos os S~g~ln~ell r~QUJlSttoo Plra I concllslo di

tI vos:

f IClm

I ""c.,,·

".3.1 Incentivo, prevI,too nos 1I'1CII" 1.111 e IV do 1ltt.13 di

'·.lll flQ 7Z32/8~: 'er' ae tSlnclo par. progremlS ou pro,etos

prtorlt'rtos. conforme a'f,lnldOo. no- I tu!' 1,2.3. e ae redU

cio de 30'1. • 80.. nOI demllS eleOI.

1 IncentiVOS IH(jYlstos nos art'lgOS 13. 1-. e 1541 li' nA 7232/'~:

1.1 cauus de bena t servlço:s
,~ , \

0'5 fl'lcel'ltlVD'9 pari as .tlvld.de, o, dl,envOlv,merlto. ,roduelo

e comerclllllZaç3. 5Ó serlo cone.cUGos la Cllesc. C11 DI'" •
5ervICOS·. aer." definidas PeJO' CONIN.

1.3.a· Incentivo previ.to no tflelSO Y elo .rt.13 da Lei nA 7232/81:

:.3.2.' p.rl atiVidades de pesquisa e ae,envol'lllllento: deduc),o in
coo". RI forml ce excluslo do luero "QU'dO ao valor dos
,a.to. rllllzldos.

1.3.2.i Pita fOfm,clo e duenvOIVlmlntG ,de ·r.curso, numano,: .1

duçlo de 200'10 o. f 0'''1 di .. llclelo OI' 1i [OUOtl CUlvll.
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.~(\ IMPOlto •• ReftClI lobr. Ot , •• tOI r,I',tItlOllo. or.• .,,,a4o

O' IIMltl •• 10" (deI por c.nto) CIo iI'IIJlO!'tl# dlVH'O;

1.3.3 Inet"tlVõ OtU'l.to na IUm ".1,3 leltl ClI.no: cr.4lto ti,

lDD~.

1.3.1 InclntlvOI fif".vl.tos noa 'rts. 141 e l' CI. LII fia 7il3ê/U4IJ:

eOftfer,,' dl.,alto noa referidos artigos.

1.3.' ".r. IJltICI~!O em programe! Ctl crl."'u, oeeenVOIVlm.ftto ou

aal,taclo tecnCIÓ!ICI deveria 5er fl"'08 0& eesulntl, .. ,-,

cUltualt:

1.3.5',1 ae ~,,'i 0''''(1' ·re.ceru I iaula, dO perio12o. proven.,nte ~.

comerclllluclo' de -'Ele"," e serViços de ,nfDrlnitICI. em CI

ClI e.ercfC10 ,oelAI, C111rlnte o IltlZO de Vl9tnc'l e11 con

e.Sl.O OOt Incentivo" "evenGa o, ev~ntull!. débitos 'trem
"llcados.no tAerCICIO SubsOQUente ao t6rwIlno do'refel"rao

prlZO da vlg!nc •• , corrl~fao' mOnetarlall'lente.

1.3~5.• 2 de 40" , IO~ dO montante ooa Intentlvos auferidos, corrl
glClOs MO"lt'l"llmlfttt, (fur.nU o prazo ai VlglnclI di con~

cenio aos incentivo" ou, no II'I'XlmO, at6 o encerri"l.nto
ao exercício soelll 5ubsequente 110 t~r1rtlno dO re'f.rldO

",lio "tl v.lgjnCI.o

2 Incentivo' ao.elo di benl ••erVlCOI at" Inforlttatlc':

a,' CI.tua a. flens t elrVICOI:

o tem c.u senteo OI)Jlto di dOlçlo aaver' ser proJet.dO I ",ro

iiUl!OG no Pila ou ~rt'tlC'O POI' emlHes. tlraslle.,.· di capital

naCtonat.

2.2.1 Os bllls ~ ~ervlco, otlleto ai dOlelo (Iev-erlo ser r,OIle:atfvels.

C,,".- ."- cIP.clalU~e de U'O lU' In,t,tuleftes reCIDllna'r'ae;

C,i:!'.ê NI .n'"fle 4'0 Plelto o SI'" t.mb~1ft Itv,Clo em conUClerlçlo.

Qu.ncro for o CII50, o dese.mPenfto óa aonaUrla no uso dO$

b'en5 e ,ervl;o8°antetIOrmfnte recebidO' Dor 1S~1,;I.o Inc.ntl"

vaaa.

ol!.Clue"o de 200'1., na forma oe aPllclçio da ai fouota c•• 'vU CIO

Imposto ae Renaa ~ODrt o preço Cle IQUI51ÇIO ou custo- de 121'0

DuçlO dOS DenS e ~erVICOs ClOlaos, l3t1servaao o limite a" 040'1.
(QUiH.enta por cento) dO Imposto aeYHl.o.

1I PUN/N - ANEXO II

DADOS SDeRE O PROGRAIlA DA INDllSTRIA DE INfDRIlUICA NO BRASIL.

NO PERIDDO DE 198D-DD.

INFORM-ATi'CA - SEGMENTO INDUSTRIAL
YhTURAH~-~TO IJRUTO

US$ bilhôas

c.~
li

1930 1981 1982 19tH 1984

"ACIONAL 0.3 0.4 0.6 O, ? 0.9 1.~ . 2,1 .2.4 2.8 4.) -1,4 .,

KULTIN1\ClmJAL O.G 0.7 0.9 0.8 0,9 1.3 1.3 1.6 2.3 2,7 3, 1.

~ HULTI}u\CIONAL

Fonte: SCT/fll\PlN

.• Estimativa ADICOMr

G1W'IOO 1 des. ruI;rr.:.Iler
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PARTICIPAÇAO NO FATURAMENTO
Empresas no Mercado Brasileiro

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990'

Sexta-feira 24 7461

e:::Jl-Jacl0nal
Fonte: STC/DEI"IN

• &!itlmativa 1t.DICOJoltt

~ultinac10ni11

G lCO

I I

US$ milhões

1400

1200

1000

800

400

Fonte; SCT/DEPIN

IM PO RTAÇÕES.
PRODUTOS De INPORAATICA

565

/Ir. n 0-&

<>lAI'ICO 3

I

1277

1<
\ .
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SII:'rOR DE lNtORIIII"lCA SECHEN1'O INi>~'i....f,tlIl.

lHPORT/lÇÔES·X .FATUPAHENTO DRUTO

50l

40\

20\

10\

0\
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Nllo-NACIONAIS 33~ 22\ 22~ 2J\ 16\ 17\ IH 23\ 22\

NACIONAIS 22': '1)": n 22\ 20\ 151. 15':. 151. 16~

~ Não-NilC10na1s;;·

Fonte: SCT/DEPIN'

dcs. EUUrilJcr

DIsptNDIOS E~ ,P&D

SEGMetrl"O NACIONAL

US$ milhões

lEO

.~4.0

120

100

,80

~ 60

40

20

O

1982 1983' 1984

~ rroccssamcnto de Dad.os.

Fonte: SCT/DEPIN
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~ISPÊNDlOS EM
S.~':NTO (HIJUSTRIIIL

P& O

lao;......:u::.:S:.::$~.~l:;lh:::õ::";.;.:- . .,

lO

40

. 20,' .:....-
10~ ~__~~-------9~

OL_-,:1~3_.....==~2:::::;::.;=::.:=3;a::::=====-5:;:""~2C::::-==:;r-::;4;:.-:::_~_::;_= ....~__J
lMe 1005 1~1J6 1987 I'JlJa

." .
-_ - Aut.anLlç50 lndustrlnl

----- 1nIlU'•.Oi9~ul

~ ·MicroclctrêniCc"l

CIWIOO 6 . dcs. nbmicr

DE

:. E CU. li; o S 11 U " li H o S N li I H D Ú S T. I li

Qu;lnUdado

600'0.0

• 40000

2DOOO

°
Total Hacl..... l

Total Batra"gulr...

15734 31513

10010 21457
40591
20091

'43514

12412
47203
ll159

53612
nt15

55605 4a~*

14776 ln76'

_.ICrJlDDl
"~ ~_ti.. MIlXH'

• Total .Estrangeira CJ 'rotal RlCl.cn11

'GWICO'7
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INFORMATlCA - RECURSQS HUMANOS
PROflSSIOHAIS DE NíVEL SUPERIOR

300000
Quantidade ----_....

I~ ESTRMIGEIRA C3 tlACIONAL

fonl.:SCT/D[PIH

GRAflca '8

I -----.. __.

SERViÇOS TECNICOS DE INFORMÀ1:JCA
Comercialiiação 8ruiq - Evolução

US$ biinões

2500

2000

1500

1000

500

1036
996
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Mil' empregados

1
so·
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Selor Pu~llco --;;~-I 043." 1--"2~~--' --,-;;--
Selor Prlvodo 17.6 _ 18.8 ! 19 .. 20.

FOI".'.:· SCT/nEPltI

CR...rlcn tQ

.í! SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Aqueles que
fOl~,pela aprovação da matéria permaneçam como se eltcon
tl'~.n:((Pausa.)

Aprovado.
Estão prejudicados o projeto inicial e todas as emanda

de plenário, inclusive o Projeto de Lei n9 109/91, apensado.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Sobre a mesa
requerimento de destaque, de cujo teor o Sr. Secretário dará
,conhecimento ao Plenário.

.E lIdO o segurnte requenmento:

"Sr. Presidente, na forma regimental, requeiro a V.
Ex' des~aque para rejeição do seguinte dispositivo do
substitutivo ao Projeto de Lei n9 2/91: Prestação de servi
ços té~nicos de informática.

Item 3.2.8.1 - diretrizes. Subitem 5.
Sala das Sessões, 22 de maio de 1991. - Roberto

Campos." .

iO SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vota-se, primei.
'a!Dente, o requerimento que admite o destaque.

Em votação o requerimento do destaque.
O Sr. Secretário fará a leitura do texto destacado.
É lido o seguinte destaque:

"3.2.8-.1 - diretrizes.- Item 5. Será considerada a
informação como um bem econômico, com valor intrín
seco e de mercado pr6prio. E, como tal, deverá ser tratada
com recursos estratégicos e gerenciada, eficientemente,
como os demais recursos econômicos."

.o S;. Gep'ebald!, Correia - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.'

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, tendo em vista o acordo
feito, acredito que a Liderança do PDS poderá retirar esse
destaque. Se não o fizer, haveremos de rejeitá-lo.

O Sr. Roberto Campos - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS - RJ. Sem revisão
do orador.) - SI:. Presidente, mantenho o destaque do tópico
inserido no projeto do Planin, um tópico que cria uma censura
indiscriminada a qualquer i1]formação transmitida por compu
tadores, passando-elas a ser consideradas informações estraté
gicas e gerenciadas, segundo critérios indefinidos, por perso
nalidades misteriosas. Proponho que se elimine esse tipo de
censura do projeto. .

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Mantido o des
taque pelo seu autor, a matéria vai à deliberação.

A Mesa esclarece que primeiramente se votará a admissão
do destaque, o 'requerimento do destaque. '

Em votação.
. Os Srs. Deputados que forem favoráveis a.o requerimento

de destaque permaneçam como se encontram, e os que forem
contrários levantem o braço. (Pausa.)

Rejeitado o requerimento de destaque.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Há sobr,e a
mesa e vou submeter a votos a seguinte Redação Final: .
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PROJETO DE LEI N9 2-C, DE 1991

Dispõe sobre o 11 Plano Nacional de Informática e Auto
mação - PLANIN.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica aprovado o 11 Plano Nacional de Informá

tica e Automação - PLANIN, pelo período de 3 (três) anos.

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

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 23 de maio de 1991. - Deputado Nilson

Gibson.

PLANO NACIONAL DE INFORMÁTICA
E AUTOMAÇÃO

II PLANIN

INTRODUÇÃO

1. INTRODUÇÃO

O desenvolvimento da microeletrônica e a crescente digi
talização dos processos e produtos e a disseminação dos pro

l gramas de computador generalizaram o uso da informática.
, Suas aplicações estão em todas atividades, da área doméstica

à espacial. Para o ano 2000, em âmbito mundial, está prevista
uma comercialização de cerca de US$ 200 bilhões emcompo
nentes microeletrônicos, além de US$ 500 bilhões em compu
tadores. Estima-se que os programas de computador alcançem
o valor adicional de US$ 300 bilhões, chegando-se a um total
de cerca de US$ 1 trilhão de faturamento da indústria de
informática.

A indústria nacional de informática, apesar de ainda não
. ter alcançado padrõe's de preço e qualidade compatíveis com

níveis internacionais, está caminhando rapidamente para os
, estágios finais da fase de implantação para ingressar na fase

de sua definitiva consolidação. Os dados apresentados no ane
xo II deste plano, assim como as conclusões de análises realiza
das, demonstram os resultados alcançados ao longo dos últi
mos anos.

Os avanços da indústria brasileira de informática têm
sido dificultados pela ausência de uma articulação adequada
das políticas dirigidas para os vários segmentos do complexo
eletrônico nacional (informática, telecomunicações, automo
tivo, eletrônica de consumo e de entretenimento). A integra
ção dessas políticas é um requisito indispensável para dar
sustentação ao salto qualitativo e para a elevação do poder
de competitividade da indústria de informática.

Paralelamente, a atuação do Estado, de maneira suple
mentar às forças de mercado, deve assegurar estímulos ade
quados tanto para preservar os ganhos já alcançados como
para manter ritmo de desenvolvimento da indústria brasileira
de informática compatível com os objetivos mais amplos de
modernização da sociedade.

A produção de bens e serviços de informática, ajustada
à realidade nacional, e o seu adequado uso, são de valiosa
importância na solução das graves carências sociais com que
se defronta o País, e na reciclagem de seu parque industrial.
A flexibilidade das soluções informatizadas permite ajustá-las
às grandes diversidades regionais, sobretudo se geradas nas
respectivas áreas de aplicação, estimulando-se a capacitação
local. Será indispensável que ocorra uma forte cooperação
entre produtores, universidades e institutos de pesquisas, para
consolidar a criação de competências em nível regional.

O Brasil ainda apresenta um quadro modesto no uso
da informática, sobretudo da microinformática. Assim, deve'
ser estimulada a informatização nos diversos setores de ativida
de, com vistas à melhoria em seu desempenho. Isso demandará
preparação de usuários, em todos os setores, e o fornecimento
de produtos ~ serviços com crescente relação de desempe
nho/custo.

A Política Nacional de Informática, explicitada neste pla
no, norteará ~s ações do setor de informática no período
de transição dos próximos anos.

A consolidação do setor objetiva manter a capacitação
tecnológica nacional e propiciar a oferta de produtos de quali
dade, de tecnologia atual e de preços competitivos, que aten
dam à sociedade e possam disputar parcelas de mercado ex
terno.

Neste sentido, os programas de melhoria da relação de
preço e desempenho são parte integrante da estratégia do
Governo para o setor, e objetivam a definiãoo dos produtos
e/ou segmentos que contarão com mecanismos de proteção
nos próximos anos, visando à obtenção dos padrões de compe
titividade que as empresas enfrentarão a partir de 29 de outu
bro de 1992.

II PLANIN
OBJETIVO

2. OBJETIVO

A Política Nacional de Informática tem por objetivo a
capacitação do País nas atividades de informática, em proveito
do progresso social, cultural, político, tecnológico e econômico
da sociedade brasileira.

Com vistas a atingir este alvo permanente da política,
definem-se para o 11 Planin três objetivos:

2.1 Competitividade na produção de bens e serviços
de informática, através da oferta de produtos e serviços com
tecnologia atualizada, bem como preço e qualidade compa
tíveis com níveis internacionais. Entende-se, para efeito deste
Planin, por preço internacional, o praticado no país de origem
do bem ou serviço, acrescido dos impostos que lhe seriam
aplicáveis no Brasil;

2.2 Desenvolvimento tecnológico, entendido como a ca
pacidade de gerar, desenvolver, aperfeiçoar, absorver e sele
cionar tecnologias que permitam o projeto, produção e comer
cialização de bens e serviços com soluções próprias e inova
doras;

2.3 Informatização cres~enteda sociedade brasileirli, vi
sando ao aumento de produtividade e modernização do País,
com ênfase na informática social e na automação dos processos
produtivos.

II PLANIN .
ESTRATÉGIA DE AÇÃO

3. ESTRATÉGIA DE AÇÃO

Para que o objetivo do 11 Planin seja atingido, diversas
ações coordenadas devem ser levadas a termo, envolvendo
o Governo, empresas produtoras e usuários de bens e serviços
de informática.

A orientação, coordenação e estímulo das atividades de
informática será assegurada, em nível governamental, pela
atuação harmômica dos órgãos da administração pública, sep:.t
pre que necessário, segundo resoluções específicas de procedi
mentos baixadas pelo Conselho Nacional de. Informática e
Automação - CONIN.
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Em consonância com a Política Industrial e de Comércio

Exterior, a Política Nacional de Informática - PNI, conta
com um conjunto de instrumentos, tais como: apoio à capaci
tação tecnológica, política de importações, política de exporta
ções, utilização do poder de compra do Estado e política
de financiamentos; bem como mecanismos para a melhoria
da qualidade de produtos e serviços de informática. Adicional
mente, a PNI conta com os "incentivos fiscais, previstos na
legislação. Os incentivos fiscais do setor deverão ser priorita
riamente direcionados à capacitação tecnológica e reestru
turação industrial, com ênfase nos segmentos de microele
trônica e software.

A estratégia de ação deste plano encontra-se desdobrada
em diretrizes e metas que especificam as ações a serem adota
das em quatro campos: uso, produção, pesquisa e desenvol
vimento, formação e desenvolvimento de recursos humanos
em informática.

Sempre que recomendável, as ações descritas neste plano
deverão ser complementadas por planos setoriais, de cuja
definição participem o Governo, a comunidade técnico-cien
tífica, as empresas produtoras e os usuários.

3.1 USO DA INFORMÁTICA

A generalização do uso da informática, principalmente
.após a acelerada propagação da microinformática e sua asso
ciação com as telecomunicações, além de sua disseminação
na vida doméstica e nas atividades de automação comercial,
bancária e industrial, têm contribuído para a transformação
de todas as atividades da sociedade, nos seus aspectos econô
mico, social, político e cultural. Essa disseminação traz refle
xos diversos sobre os indivíduos, 'as instituições e a sociedade
como um todo.

Tendo em vista esse caráter revolucionário da aplicação
da informática, deverão ser adotados mecanismos capazes de
proporcionar à sociedade os meios necessários à sua informa
tização.

Nesse sentido, a tecnologia de uso deve estar associada
com as demais. Assim, de modo a otimizar os benefícios da
informatização da sociedade, é indispensável contar com a
produção local de bens e serviços de informática, bem como
o País ter o domínio tecnológico sobre o ciclo completo desde
sua concepção até o uso. Desta forma, os produtos tenderão
a refletir melhor as aspirações e especificações do usuário.

Por sua vez, o Brasq vem buscando dinamizar e acelerar
a automação dos processos produtivos industriais, agrícolas
e agroindustriais, de modo a obter maior produtividade e
competitividade para os produtos brasileiros, especialmente
no mercado externo, em conformidade com a Política Indus
trial e de Comércio Exterior. Assim, a automação dos pro
cessos produtivos é definida como área prioritária, neste pla
no, no que diz respeito à aplicação da informática no País,
devendo decorrer de Programas de Competitividade Industrial
- PCI, tal como previsto na Política Industrial e de Comércio
Exterior.

A melhoria dos serviços públicos de interesse social repre
senta grande desafio ao Governo e a toda sociedade brasileira.
Portanto, a informática social, ou seja, 0& recursos de informá
tica aplicados à saúde, educação, segurança pública, trans
porte, abastecimento e previdência social, justiça, entre ou
tros, é também definida como área prioritária neste plano,
visando à modernização dos serviços sociais básicos e à valo~i

zação do cidadão. No contexto de modernização da adminis-

tração pública é necessário dar prioridade, também, à informa
tização da gestão governamental, visando torná-la mais efi
ciente e ágil.

Atendendo à aspiração da sociedade brasileira e para
que a mesma possa ser beneficiada, o poder de compra do
Estado deverá ser acionado visando à aceleração do processo
de informatização, assim como à promoção do desenvolvi
mento do setor de informática e a melhoria da competitividade
das empresas brasileiras de capital nacional, preferencialmen
te pelo uso de tecnologia gerada no País.

Devem ser considerados e avaliados, nesse processo, os
impactos culturais, econômicos, políticos e sociais para que
sejam promovidos os ajustes necessários ao treinamento e
aproveitamento da mão-de-obra empregada, ao controle do
ritmo de introdução das novas tecnologias e a formação de
recursos humanos adequados a elas, para evitar problemas
de desemprego e desqualificação da mão-de-obra, ao acesso
aos bancos de dados e aos problemas ligados à transmissão
de dados transfronteiras.

3.1.1. DIRETRIZES

1. A ação governamental deverá ser orientada para a
informatização da sociedade brasileira, de forma crescente,
em proveito do seu desenvolvimento social, cultural, político,
científico, tecnológico e econômico.

2. O Governo e suas agências de fomento darão priori
dade aos projetos de informatização voltados para a informá
tica social (principalmente nos setores de saúde, educação,
justiça, defesa nacional, segurança pública, transporte públi
co, abastecimento e previdência social), bem como a moderni
zação da administração pública e a automação dos processos
produtivos (industriais, agrícolas e ag).'oindustriais).

3. Na administração pública, a utilização da informática
deve promover a melhoria dos procedimentos, com vistas ao
pronto atendimento ao cidadão.

4. Os processos de descentralização política e adminis
trativa, em particular os decorrentes da Constituição de 1988,
deverão ser executados de forma a facilitar a integração e
a comunicação de dados entre as diversas esferas de Governo.

5. As aquisições de bens e serviços de informática, pelos
órgãos e entidades governamentais, serão realizadas de forma
coordenada e articulada, dando-se preferência àqueles produ
zidos por empresas brasileiras de capital nacional, e, dentre
estes, àqueles desenvolvidos com tecnologia gerada no País
nas condições de qualidade e preço a serem propostas pelo
Conselho Nacional de Informática e Automação - CONIN.

6. Os órgãos e entidades governamentais deverão exi
gir, sempre que possível, nos processos de aquisição de bens
de informática, a certificação de conformidade às normas na
cionais e às especificações técnicas destes bens.

7. Será garantida a privacidade do cidadão.
8. Serão promovidas condições de forma que os órgãos

públicos forneçam ao cidadão informações de seu interesse
particular, ou de interesse coletivo ou geral, ressalvadas aque
las cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade
e do Estado, bem como recebam do cidadão ·reivindicações,
reclamações, críticas ou sugestões de seu interesse particular,
ou de interesse coletivo ou geral.

9. Nos processos de automação devem ser considerados
os fatores de natureza empresarial e também avaliados os
impactos sócio-econômicos à luz da legislação específica, prin
cipalmente quanto aos seguintes aspectos:
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. a) garãntia de i!1formação e n~gociação antecipãda aos
trabalhadores sobre os processos de automação, inclusive
quanto à tecnologia a se!;" empregada;

b) ajustamento nas estruturas de emprego e salário;

CAMAIIA DOS DEPur,1.005

_~ 3.1.2.0 USO M 1I!f0000lCA

c) retreimimento e reaproveitamento de mão-de-obra;
d) preservação da saúde física e mental do trabalhador;
e) necessidade de modernização do processo produtivo

da empresa.
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3.2 PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE INFOR
MÁTICA

Neste plano, a produção de bens e serviços de informática
diz respeito às atividades de projeto, produção e comercia
lização, nos segmentos de microeletrônica, programas de com
putador, processadores e periféricos, informática em teleco
municações, automação industrial, instrumentação digital e
prestação de serviços técnicos de informática.

A ênfase da nova fase de consolidação da indústria de
informática é a busca de competividade dos bens e serviços
de informática, baseada no tripé tecnologia, qualidade e preço,
compatíveis com os níveis internacionais. Assim, como estabe
lecido em seu objetivo, este plano visa dar condições para
que a indústria de bens e serviços de informática alcance cap~

citação tecnológica, bem como competividade interna e condi
ções para atuar no mercado externo.

O II Planin é compatível com a Política Industrila e de
Comércio Exterior. Nesse sentido, está orientado para a inte
gração das políticas do complexo eletrônico (informática, tele
comunicações, automotivo, eletrônica de consumo e de entre
tenimento), dada a complementaridade de suas atividades,
viabilizando o aumento das escalas de produção e o fortaleci
mento das empresas brasileiras.

Para viabilizar o processo de aumento de competividade
do setor de informática são previstas: racionalização dos meca
nismos'de proteção à indústria; definição de segmentos priori
tários; estímulo ao desenvolvimento tecnológico; e novas
orientações para a prestação de serviços técnicos de infor
mática.

1. Racionalização dos mecanismos de proteção à indús
tria

A racionalização dos mecanismos de proteção à indústria
brasileira de bens de informática será implantada a partir
da adequação da estrutura tarifária dos insumos e de uma
política de importações para os bens de informática e progra
mas anuais de produção e desenvolvimento.

Adequação da estrutura tarifária dos insumos

A estrutura tarifária dos insumos utilizados na produção
de bens de informática será revista e adequada, de forma
que as alíquotas incidentes sobre a importação dos insumos
sejam menores do que aquelas aplicadas aos bens finais, tendo
em vista a busca de preços competitivos para o setor de infor
mática.

Adicionalmente, a indústria de informática terá maior
liberdade no suprimento de insumos (sourcing), mediante a
opção de adquiri-los nos mercado~ internos ou externo, consi
derando os aspectos de preço e qualidade, observada a política
para importação de bens deinformática descrita a seguir.

Política para importações de bens de informática

A manifestação prévia da Secretaria da Ciência e Tecno
logia - SCT/PR, sobre as importações de bens e serviços
de informática será extinta em 29 de outubro de 1992, confor
me disposto na Lei n9 7.232/84.

Visando expor a indústria brasileira de informática à com
petição internacional, este plano institui mecanismo de substi
tuição gradual das barreiras não-tarifárias pela aplicação de

alíquotas diferenciadas, em consonância com a Política Indus
trial e de Comércio Exterior. .

Somente estarão sujeitos à prévia anuência da SCTIPR,
para fins de importação e produção, bens de informática que
tenham condições de atingir padrões internacionais de compe
tividade, tomando-se como base a lista aprovada pelo Conse
lho Nacional de informática e Automação - CONIN e os
programas de melhoria da relação de preço e desempemnho,
a serem apresentados pelos fabricantes, e aprovados por aque
le colegiado, conforme prevê o Decreto n9 99.541, de 21-9-90.
A relação dos itens sujeitos à anuência prévia acima referida
incluirá os bens considerados de relevante interesse para as
atividades científicas e produtoras internas, para efeito de
aplicação do art. 22 da Lei n° 7.232/84. Deverão ser estabele
cidos mecanismos que desestimulem a importação de placas
(completas/SKD/CKD), em benefício da indústria eletro-ele
trônica instalada no país (componentes e equipamentos), evi
tando a simples montagem de placas importadas em equipa
mentos considerados de fabricaçM nacional. Os bens de infor
mática não relacionados nas decisões do Conin poderão ser
importados sem anuência prévia da SCTIPR. .

O Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento deve
submeter ao Conin os ajustes necessários nas posições tarifá
rias e nas alíquotas correspondentes, para a importação dos
produtos de informática. E~ paralelo, o ,!dinistério das ~ela

ções Exteriores deve negociar a adequaçao dos acordos mter
nacionais de comércio à nova realidade, em especial os acordos
Aladi que versam sobre produtos de informática,tendo em
vista a remoção de barreiras não tarifárias para uma série
de bens de informática, já a partir da aprovação da lista.

Adicionalmente, procurando incentivar os investimentos
no País, bem como integrar as políticas voltadas para o com
plexo eletrônico e, ainda, considerando que este plano visa
à competitividade do setor e a capacitação local nas atividades
de informática, será implantada uma estrutura tarifária pro
gressiva para alíquotas de importação de insumos, compo
nentes e produtos, levando-se em consideração a cadeia pro
dutiva e a fase do processo tecnológico.

Programas anuais de produção e desenvolvimento

Somente os produtos constantes da mencionada lista,
aprovada pelo Conin, estarão sujeitos à apresentação de pro
grama anual de produção e desenvolvimento, sobre o qual
incidirá a manifestação, prevista no ínciso V do art. 8g da
Lei ng 7.232, de 29 de outubro de 1984. Os bens de informática
não relacionados na lista poderão 'ser produzidos livremente
no País.

No caso das empresas que não preencham as condições
do art. 12 da referida lei, seus programas anuais deverão
somente comprovar o atendimento às seguintes condições:

a) efetiva capacitação de seu corpo técnico nas tecno
logias do produto e do processo de produção;

b) aplicação no País em atividades de pesquisas e desen
volvimento tecnológico de 5% da receita total de cada exercí
cio, em atividades de pesquisa e desenvolvimento, diretamen
te ou em convênio com centros de pesquisa e desenvolvimento
voltados para a área de informática e automação ou, ainda,
em convênio com instituições de ensino superior brasileiras,
de acordo com os programas previamente definidos pelo Co
nin;
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c) plano de exportação, que assegure balança comercial

positiva;
d) programa de desenvolvimento de fornecedores locais.
As empresas brasileiras de capital nacional, que estão

excluídas da apresentação de programas anuais comprovando
o atendimento às condições supracitadas, ficam obrigadas a
investir 3% da receita total de cada exercício na realização
de projetos de pesquisa em atividades de informática.

11) Segmentos prioritários

Do ponto de vista do projeto, produção e comerciali
zação, no País, os segmentos de microeletrânica e de progra
mas de computador são considerados prioritários neste plano,
em função de constituírem o alicerce para o desenvolvimento
do complexo eletrônico.

Nesse sentido, o II Planin prevê mecanismos de proteção
e estímulo industrial que permitam O domínio do País nessas
tecnologias. Um dos mecanismos a ser implementado será
um Programa de Competitividade industrial-PCI, para esses
dois segmentos, complementando as metas e ações deste pla
no.

O segmento de microeletrônica buscará atingir os padrões
de competitividade internacional, asegurando a capacitação
tecnológica em todas as etapas das atividades de projeto, in
cluindo desenvolvimento das respectivas ferramentas e fabri
cação dos componentes semicondutores, optoeletrônicos e as
semelhados, com ênfase nos circuitos integrados. Serão am
pliados significati~amente os investimentos em P&D realiza
dos nas empresas} nos centros de pesquisa tecnológica e nas
universidades.

Será estimulado o segmento de programas de computador
pela importância que tem para o desenvolvimento do com
plexoeletrônico. O desenvolvimentos de programas de com
putador no País .será apoiado pela aplicação intensiva dos
instrumentos previstos para o estímulo ao desenvolvimento
tecnológico, espedalmente no caso de sistemas operacionais
abertos com tecnologia desenvolvida no País.

UI) Estímulo ao dtsenvolvimento tecnológico

Com o objetivo de capacitar tecnologicamente o País,
este plano institui sistema diferenciado de estímulos para pro
mover a tecnologia desenvolvida no País sem, entretanto,
impedir as alternativas de acordos de licenciamento de tecno
logia do exterior. Assim, as empresas brasileiras de capital
nacional do setor de informática poderão decidir suas estraté
gias tecnológicas, optanso por tecnologia desenvolvida no País
ou por acordos de licenciamento de tecnologia do exterior,
tanto de processos como de produtos ou. de suas partes, nos
termos do parágrafo primeiro do art. 22 da Lei n9 7.232/84.
Complementarmente, serão simplificados os procedimentos
operacionais do Instituto Nacional de Propriedade Industrial
- INPI, para a transferência de tecnologia.

Os produtos de emprl'.sas brasileiras de capital nacional,
com tecnologia desenvolvida no País, terão prioridade no que
diz respeito a compras do Governo (satisfeitof requisitos de
qualidade e desempenho), financiamento à P&D, à produção
e comercialização, e incentivos fiscais.

IV) Novas orientações para a prestação de serviço~ técnicos
de informática

A prestação de serviços técnicos de informática °stá pas
sando por alterações no modo dt) produção c0.!.ll substituição

das tecnologias, em particular aquelas utilizadas na transcrição
e nos métodos de coleta de dados. Estas mudanças alterarão
o perfil das empresas e dos técnicos da área, reduzindo o
mercado das empresas prestadoras de serviços de transcrição
de dados.

O II PLANIN aborda as medidas necessárias para que
o setor venha a se adequar à nova realidade, considerando
a necessidade de reciclagem da mão-de-obra e.m paralelo com
o processo de substituição tecnológica.

Esse plano remete, ainda, à esfera da prestação de servi
ços na administração pública a necessidade de reduzir a con
centração sazonal dos serviços através de mudanças da concep
ção dos sistemas, distribuindo a produção ao longo do ano.

3.2.1) DIRETRIZES GERAIS

1. Os ativos construídos pela indústria brasileira de in
formática (recursos humanos, materiais e tecnológicos) deve
rão ser atualizados e fortalecidos, bem como ampliados os
investimentos já realiz~dos no País, nos segmentos que se
revelem potencialmente competitivos.

2. A indústria brasileira de informática, assim como o
restante da indústria brasileira, será exposta gradualmente
à competição com produtos estrangeiros, como instrumento
de estímulo ao aumento de competitividade.

3. Será aprovada lista de produtos, pelo Conin, os quais
estarão sujeitos à prévia anuência da SCT/PR, para fins de
importação e produção no País.

4. Será Implantada estrutura tarifária progressiva para
alíquotas de importação de insumos, componentes e produtos,
levando-se em consideração a cadeia produtiva e a fase de
processo tecnológico.

5. Produtos com tecnologia desenvolvida no País por
empresa brasileira de capital nacional serão estimulados, prin
cipalmente através da prioridade no uso de instrumentos de
política, tais como compras preferenciais do Governo, finan
ciamento à P&D, à produção e à comercialização, e incentivos
fiscais.

6. A produção de bens e serviços de informática por
empresas brasileiras de capital nacional será fomentada nos
segmentos onde se tenha melhor condição de atingirtompetiti
vidade, em termos de qualidade, preço e tecnologia, particu
larmente na faixa de produtos de maior relevância econômica.

7: As empresas brasileiras de capital estrangeiro deve
rão contribuir para o esforço de capacitação industrial e tecno
lógica do País, através de investimentos em P&D, desenvol
vimento de fornecedores locais e exportações.

8. Será estimulada a constante melhoria da qualidade
dos bens e serviços de informática, com vistas a atingir níveis
internacionais.

9. Será fomentada a elaboração e adoção de normas
brasileiras no projeto, produção e uso de bens e serviços de
informática, visando à simplificação, à intercambialidade de
equipamentos e de processos afins, à facilidade de comuni
cação e interconexão, à -racionalização, à economia, à segu
rança, à garantia de defesa do consumidor, à eliminação de
barreiras comerciais e à pesquisa e desenvolvimento.

10. Será fomentada a comercialização dos bens e servi
ços de informática brasileiros no mercado internacional, de
modo a aumentar as escalas de produção, melhorar a quali
dade dos produtos e ampIíar o mercado-alvo da indústrial.



7480 Sexta-feira 24 DIÁRIO DO CONGRFSSO Nt\CIONAJ, (Scçt:lo I) Maio de 19<.1

ttUICII••ITES
IIEUIS" I

"

CU IILIIESI
I CUIM., I
I '

I CusttlO I
Ifmll·
, I
I I

Ims

1.1 Estilulo .0 d.s.nvolf,llunto I 3,anos j -or9~os clt

;.2. U.O TtCllOlDôlA

. '-'

I1TU

1.0ispor. d' l'oru cnscenu, o.

·i b.ns • s.rvlços d' Infonitic~ ! ~. t.cnoI091' no Pais.atrlllfs I GOIItf'no I
I t.cnoi09lcillnu atual izados f ! d~ prlorldu. nas COIPriS dO I -Entidad.s

II Id,qu.dOS .5 ntC.ssld.4ts do Gov.rno, financllltnto • r.o. di Classr
I Pais, it. 1995. ; produ,io I i courelal iz.- -E.pr.s~sI

I

çlo • d. ConcISS.O dto inclnt i- -Unilll!f"SllÍ'-

\lOS riscaiS. oU
-ttntros fl
Pesquisa

t.2 SilPliticaçjo H proc.diltri- IlIdl". I....;·
I tos OPtrKiOMis • rtvido-dos to

II

j qUlRtit.tivos dos "9t1tnt~

i
na trwt.rencl~ d. tKnol09i~

ut.rn••

1.3 Adoça0 ft ItcaniSlos «11M tsti- -IUl... produc~, no Pais, por
flPf"SlS lIUt nlo pr.tnelll4 os 1 Ino Cust.io
rtClUisitos cio Irt. 12 di l.i
7232J84, di produtos na pOnta
Ja t.çncl09ia.

t.4 [sUlUlo i cri.do di protra- 31nos Cust.io
us di cooPtncSo tntr. ti"...
SIS, lIIiVtrsid.dts • c.ntros

f- d. PfSlIIllsa, visMdo o cltl.n-

I "Ivi'tnto clt tKIlO'"i. Hc)-
pria dt proJtto, prOllu;Io •
usO ti. Mns • strvicos clt
interIUic••

,

1.5 Orltntlclo tios protrlllÍ" d. 3 Il105 .. Cust.io
COOlltl'aclo inttiliKiontl ,ir,
a rtll indo di P'O prkOllll-
titlva ftIS ireIS tecnolõticls
prioritlrlu.

1.' i'tPoio , .laoraclo dttstu40 3 anos 31,2
s., ..triz ttcnolõtlc. Jo (SCTICIIP4I)
Ator 4It intorlitiCl.

,
-f\.(.:
~:

-



Sexta-feira 247481DIÁRIO no CONGRESSO NACIONAl. (Seção I)
,---.~~"';"'----------

Maio de 1991

23

CIIIlClmlltS

i .
I

Forlacio t dtSfllYO 10... -1
unto di recursos hu- i

I"nos na iru de le- I
tro IOlj i a,noru i iZiÇ~O i
e qualidadt. I

I
i
I

Cust.io

tS6,0
(SClIFIlDCT>

IIEClUIS I
'I' cu IILIlESI
, CUI."., I

I 156,0 Conscitntim~o • par.

I<SCTlFIHEP) ticipado do s''Jlento II industrial na .Iabora-
o 312,0 IçSo de nOrlu ticni- I
(SCT;FIIlEP) m.

t&EJ1tS

I I
I".ZI i
I !

-I
I ano I - ABHT

I - S~ISA

I - õrlj~os de ,
I SOl/erno I
i - Agénciu i

d. foltMO!
- Entidad.s I

de Classe i
3 anos ,- E:spresu I 364 ,O ,

I - L3bomõ- (SCTifIlDm\
I rIOS <1 I

I
, i. ~:~:rsl- 'I [I

, I-Centr~s deI
Pesqulsl

I '
I

telES

I
I

1.4 R'CJlstro c!e,no ainiao, 18 'nor-, 3.nosl
lU brasileiras de inf'orlitica I

1.S fOltnto • autol.tlz.çlo' dt
'M.ios • test.S'na proclucb
dt Itens di inforlitica, pelas
elPf'tslS dI) setor.

3.2.1.2.0 HORllRlIZAClIO'E QUALIDADE EM !NFORMliTlCA

uns

.~j~~,
_.~~

'l"·-hiV:f:.V

I,

I,i
I
j.

I
r
!
I

. ~.

I! 1 r"

i 1.Atinglr níveis de qu.lidade 11.1 Criaç~o df uCinislo$ pari
i que PUIIUI a COIPttltlvidade I ~l.borar eSPfClfic.çlles para

'1 dos bens e ser"IÇos de tnt'ór- I' aqulSI,lles gOl/ern.ltn'tais .COI
I .ática no rais e no exterior,. i bue ti norus nacionais e I
I ltt 1995. I' tnternaCI~nil$, bel COlO p<lra: I' ,'i .tI/ uso etetll/o. '

;! ~
i I' 1.2 Aparelhllento, capacitado e
'I crtdtnciutnto de laboratõ-

riOS par. atuac:~o COlO orlj'I !lislO 'de Ctrtific.ç~o de con-
I ,'orlldade, Interoperabilidade
1 e Intercontctil/idade de insu-

I, aos ,produtos e processos para
OSI - OPtn Svstus lnttrconI nectioo <LAS OSI)

1.3 Apar.Ihalento , capacitado e 3 anos
cr.dtnctal.nto d. I.boratórios
p.r••tu.do COlO organislo
integrante d. Reclt Kac"00.I
~t n.trologia,p.r. rutreabi-
Iidaclt clt .quipilentos, slste-
IIS • instrUlentos n. irei dt
infonátic. <IHFORIlETRO>.

U Finailc:iutnto a prC)CJrIlU dt 3 allOS
qu.lidJelt t norl.lizac:1o el
tll'f'tSH do Sttor d. inforli-
\icl.

Ü60,O
(BIIlES>

A.7 Itt>lantaclo d. ctrtiticlçlo 3 InoS
clt conforlldadtno s.tor dt"
intorliticl, d••cordo COI U
norus ISO sirit 9000.

Cust.io
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! .,

,.2.1.3.(: PREÇOS E CUSiOS EI1 IllFORn"TICA

lelES
I
!PUla
I

IlEtnsu I
mms 'cu mnES I

!(UIM., I
clnttlmnIS

·.1

:. 1 Ident I f ica,àil aOS fatores ae
terl inahtts h; foraac~o' at

custos e pr~,os' dOS bens e
serlllCOS de ihfor.;tica ..

1.3 Adequa,~o dos indices dt na
ciOlliI iza'~ dos produtos dt
intorl.tica lIisando redudo

,de custos.

., ~. Obter redll'~o ae pre~os auS
orodutos e serlllCOS dt I hfor
tlca. o, joru i .. lh9lr hj
lIels de cCIP.titillidadt Col
~rodutos e serlllCOS estrange ,
ro! COlerCI ai Izados hO Pais,
ate 1995.

I
!

:1

i

I
,i
I
il
I,

"

1 ano i~õr9~os G~

" ôoverno
-Entidades
i de c1asn

I I-EIPresas
'.2 Liberado seletilla e 9raditi-l' 2 anosl-Unillerslda-

lia de barreiras h~O ·,arlfã- I dtS ,
riu. assocladt ã: I
i) adeqUi'~O das tarifas I

altande9irias de insulOs e ! I
produtos de inforlàticaj i I

!» adtqu~~o cios acordos I
internacionais de co.trCio,', i
preservando o Principio da

prot"~o ~a~itki~ .~eti~a 'I
e o PrinCIPIO da Industrla
nascente. bfl COlO a neee5-
5 idao. de ba Ianço de paga-
untos.

I
t lA Estilulo i criaç~ dt consõr

cios ou assoeiac3u de flprt
sas para a COIPU de insulos
no pais e no exterio~

5.. 2
(SCTl

Rfduc~o dos precos elOS I

I insUlOS. tanto nac I o- ;

[

h&IS quanto i.porta-,
dos. que faZeI parte I

I da cadeia produtiva 1

I· dos bens e 5trlll COS
de, in/'orlitica.

'I

I

I.S Fonnto .11 PIO prf-cOIPttiti
113, cOlpart iIhadi entre el~

prtsu. de forla a reduzir
custos de destnllÓlvi..nto.

1.6 [stilulo i adoçJo de prititas
eapresariais que lIise. o
aUlento da produtivididt dos
processos industriais< Just·
in· ti.., Kanban••te.).

J

1.7 Desrf9\llmntacJo • dtslluro·
. crltiZlç~ de proeediltntos

do Governo que onere. os cus
tos diS .apresal produtoras
d, bens e prestadoras ~ ser
viços h intorutica.

,Ir\,

~.
V·

1 ano

1 ano'
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2S3.2.1.4.0 EXPú-KTACZD En IHfORMT1C~
.,/

"'lO"""
., flAZI I I

J musas I IJ

i .ms um aGEITES cumms CtlllCIIIUlIS !

nmm> I i
I I I

I I I
!

2 anosI. õrgios d.
i

I.ExPorur ~O% do hturu,nto IU Id,ntlt'ici'$o d, oPOrtunId•.: 187,2 OPtraclonallza'~ de I,
; anu.1 obtido COI • cOlfrci.1 i- dlS no I.rcado externo, ti SOllffno (f IHEP e linhas d. crédito parai
! uçSo dt btllS t s,rvicos de t.rlOS de produtos , sirv iços, - A9inciu scn o t inane: ilI,nto dul
! infonitlCl, .t' 1995. btl COlO d. P.iSfS. d. foltnto txPOrt.'6t$ d. bfns • I
i .- Ent idaclts servicos de iMorllti-, 1.2 Utilizlcio dos Iteanislos dt 1 ano de Class. Custeio CI pari fllpnsu bra- I
I proaocSo cOatrcial' , de co- , - EaprtSlS sileins de capital
i operacio inttrl\Kio~1 pari -. fUIlCEX nacional.

.\
,

conhecilento de atrndos! u-
: ttrnos, li I si/ldo • eOlfrc III i-:

zaçlo dos produtos, serviços Ibrui leiros nesses 'ercados.

1.3 Prolodo da 'xPOrta(lo de ·3 anos

i bens e serviços d. infor.iti-
I c. '9I"t9ados • bens e servi-

(OS COI tradi(~ no 'trcado
externo

1.4 OperKionllizacSÕ, COl as par- t alIO
ticularididts cabivtis, du
elCPOr1lC6ts ,Jt pr09l'IUS de
co.pvbdor • dtuis strvicos
Ucnicos dt intoraiticI.

i
!
i 1.5 ObttnC~ d. bailA(I co.trei.1 3 inos.~

I positiva pt las npresu.qut

n~ Pt'ttnehaa 11 condicGfs do
i arti90 12 di Lti n27.232/84.

1.6 SilPlitlcaç~ dos controlu 1 11\0 Custeio
DfIfl'Kionais t rfYislo da ts-
trutura tributiril, visando
, cOlp.tibil iZlç~ dos i.POS-
tos cobrados 110 Pais COI iqvt-

les vi9ft\tts 110 "nirio int.r-
nacional.

.rt\~

1
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"3.2.2 MICROELETRÓNICA

3.2.2.1.0 DIRETRIZES

1. O Governo estimulará a progressiva implantação da
indústria de componentes microeletrônicos, podendo envolver
as etapas de projeto, fabricação de máscaras, processamento
físico-químico, montagem, ensaios e homologação de compo
nentes, comercialização e uso (ciclo completo), tendo em vista
garantir a capacitação tecnológica e a competitividade dos
diversos setores do complexo eletrônico.

2. O Governo deverá estruturar programa integrado de
pesquisa e desenvolvimento e de formll:ção de recursos huma-

, nos voltado para a capacitação tecnológica da indústria, envol-'
vendo universidades, centros de pesquisa e empresas.
.-. 3".-" S-erá estimulado o uso crescente 'de ·componentes de
microeletrônica projetados e manufaturados no Brasil, com
qualidade e preço compatíveis com os praticados em nível
internacional, l!a produção e comercialização de bens em ge
ral, particularmente através da articulação das políticas para
os setores que compõem o complexo eletrônico (informática,
telecomunicaçõ~s, automotivo, eletrônica de consumo e de
entretenimento,ou seja, todos os setores que se utilizam da
eletrônica para criar, complementar ou melhorar produtos
e serviços).

rms

3.2.2.2.0 I1ICROElETRclUCA

'(lES rim
IECnm

CUlllum
nUlm)

ClUICI.WlIS

Consol idar, .lti 1993, a pro
duc~o dt' COlPOMnttS dto 11
cro~lttr5nica po~fftdo trwol
vtr projtto, conft"~o dt
t~SCilr iS, prOCUSiltnto fiSj

co-quilico, lonh9c!, ttst.,
ctrtific.çio dt confoflid.dt
t cOlerel.l ila;~O.

1.1. Estabtltciunto dt I inhi clt 1 ino
finlllCliltnto para i.pianta-
çlo, uplllçSo ou aocltrniu-
ç~o dt plantas industruis
dt proCfSSlllento fisico-qui-
lico.

1.2. funclORlltnto plfno dos labo- 1 ano
r.tórios dt' ctrtitic.çlo d.
contorlidaflt • anilisf dt fa
IMs,COlO JUport••0 Colpl.-
xo (l,trõnico.

l-õr9~~s de
60'J"rno

-flginciu d.
rennto

-Elll'ffSas
-C.ntros d.
PHquis.

-Üniv.rSlcl.

i ....

Pirticip.do financ~I-1
rI ~$ a9fncliS a, to-I
unto.

550,0
(SCVCTI>

1.3. ItPllnb,,~ cio projtto con- 1 ano
junto dt dtstnVOlvittnto tte
nolÓ9ico d. tmuu t Cf
prototip.9t1 ripidl cI, cir-
cuitos intt9f'., tnvolVfn-
do o CTI, CPqO, fUCllli, Ctn-
tros clt PtSClUISI • EtprfSU.

620,0
(SCTtCTI>

1.4. DtsfllYOlviunto • c1issflint- 3 anos
"lo ela ClPKidlclt • projtto .
e uso di circuitos intf9f'1-
cios, illClusiyt cc. ~ crilÇ~

d. bibl iottei centrll iz~
d. cilulas.

430,0 &artic;ip~So tina.'lC.i-
<stTlFlIlEP) rI dI SHC t Slla.~

Estitular a crescente ocuPa
ç~o cio urClclo inttrno cI. COI
pontnttS clt .icroelttrõnicll
produzicloJ por 'Iprtru brui-

"lfins clt CIPitll ""ional.

2.1. Estallotl,cilento clt Itunislos 1. aM'
CIIIf ..ti.ul... COIP'" . ·d.
COlflOl\tnttS clt licrotl.trõni-
Ci prNlzillos por Hprnu
bnsil.ins clt capital Meio-
nll.

2.2. Est.lteiltnV • lInhK d. t Wl

tllllllCilMato,... rtlllzl-
ç~ clt ""o,,,tos • circuitos

-õr9~OS clt
60Ytr110

-Agências cI.
"fOHnto
-ElprtslS
-etfttros d.
P'sl!Uin

-Universid.

"Cust.io

3t2,Q
(SCTIFIHEP)

Int""~1o cIas pOlíti
cu IlrlSil.iru volta
das p.ri os s~tortS

CIUt COIP6ttt o eoap.lt
xo EI.trõnico <inter
titicI, ttlteONlica
çGts, .1.trõnicl d.
COIISUIO. ~tOlOtivo).
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~~ .' 3.2.2.2Cl nlcr.OELE1RõHICli
.., -

f .1l~ .._-- Imllsss I I

IPUle I I
um .UES a6Elm ,tU IlIUIES! ctll IC IIUIltS !

I I<w.../U) !I
i

inUgrIdOl no Pai•• lClUi.i- o-
I .-

~Jo ót ttrrlltntas ót prOje-
tos.

2.3. Ilpltltntldo cio pr09f'.' ti. 31nos Cust.io
eOll'OMfttizacJo cio Sist.u
ót CoIUtJCIo lIIc iOl\Il TRõP I-
CO, vi".. ..,1 i. sua coa-
PttitividW~

..

I , I

2.4 Utiliza~io do POd.r d. cÜlpr. 13 inOS! Cust.io I
do Estldo, .tr.vts das tIPr.- I ISll nos div.rsos s.for.s do I
COIPI.xo Eittrõnico. para a I
.CIIllsi~lo ~rfferfnCill dt b~
fi~is qUI S. utilizlI d.
circuitos int'9f'ldos proJeta-
dos ou difundidos no Pais.

2.5 Estabtltciltnto d•. prQ9ral! 3 anos! Cust.io
dt Pldronlza,So d. tSPtClfi-
CI~6ts • IPi iCK6fs dt o,tQt-
l.trõnicos. dt forn I dir.-
cionlf' as aquisiç6u para os
COIPQntfttts produZidos no Pais
t .dtsta fOfla. gerir ,sclla
d. procluçlo pan a indústria
nKional.

2.6 Apoio. UniVtrsidlót. C.ntros 3 WI$ 550.0
d. PtsllUifl • ElPl'"tsl 8rlSi- (SCTtCTI )
ti. Capital NaciOl\lI. pan PIS-
quin. dtStrIYOlviltnto • pro-
~Io ti. ftrraltntas dt 50ft-
"•• ,., li pro.;eto autollti-
zado tIt circuitos ínt'l)r'ados
(CAD-E>. vislnto a dis"'loa-
ç~o ela cap~jdw ót projtto
blS'leIo ta softNIf" nlcional'
par. dtsrnuolvtr circuitos in-
tttrl4los.

Otserwollltr. ati 1m, bellO- 3.1. laplllltar • optrlr' pr09l'W 3 &noS -õr~cIt 1.730.0 Rtc\I'lOS par. Itivitll"'
lotllS r.ftrtntts I: intttrlOo di \lfSCIIlin • cltstrr 6ovtrno (SCTlCTI > dts .. unilltrsi4Hts

volviltllto, • di forlJCIo ót -Agincias clt prwlstos no Protrau
-CircUitos intt9l"Uos ....iH- . rtc1Fsos huunos .. liuotl.. Fottnto . Intt9l"1llo lft PtS4IUin
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~~ .' 3.2.2.20 nlCROELETRatllCA
• if.l.ti..Jo.o"

.ms Ipuze
I

umn IIECI"" I
ltu l'UlEstIml.,m.

ti

tlDlCllUlm

cio.cot resoludo tiniu inf.
rior I u•• icrOtttro,

-Circuitos intt!rldos d. IrS'
lItto clt gilio;

-Circuitos Intl9f'Uos Optotl.
trÕllicos PIr' prllClSSiItllto
óptico, cOlUtlCJo fotcSnic"

·lIostradortS • infomeJo M
.Itl ftsOl-a..

trõniCl;HWõlvtftdo institui
çGts clt fIlSillO • Pflwin • t

elPrlSU, IIOltaclo Pir, i capa
cib~1o tecllOlÕ9ic. da indüs
tril.

-centros •
PflwiSl

-\IniYfl'S idU.
-E.presas

t DisttWõiVlitnto • -di '
ForucSo dt RtClrSOl

1MIllOI" Inforúti
ca <aclo 1.2 - Pes.,i
n •.Dtstnvolvittnto).

3.2.3 PROGRAMAS DE COMPUTADOR (SOFTWARE)

3.2.3.1.0 DIRETRIZES

1. Será estimulado o desenvolvimento de programas de
computador, de padrão internacional, através da crescente
utilização de metodologias e ferramentas que visem melhorar
a produtividade e qualidade, com vistas a aumentar a partici
paciío no mercado interno e atingir o mercado externo.

2. Será apoiado o desenvolvimento da capacItação ge
rencial, tecnológica e comercial das empresas brasileiras de
capital nacional, visando ao crescente fortalecimento e compe
titividade da indústria nacional.

3. Será estimulado o desenvolvimento de programas de
computador baseados em sistemas operacionais abertos, em
conformidade com normas técnicas.

~~ 3.2.3.2.0 PR06RA1lAS DE COIlPUTMOR

nm rim .alUlU
mlms I

tU IIlIlES tlllft IIUllES
CUII"I> !

30

1.404.0
(SCT/fl~EP)

fiUl:fnUr Piri SOz do fatun- 1·1.1. l.plil\U'~o d~ proqnu
unto b'ruto al'Klll do 5e9- I .rticull<lo d. COIIPI'IS do 90-
unto a PirtICipi'~O dos vemo que diuulW' .ntecipa-
prwuu de COlPUtU~ diHftte SUIS e5PtClficl~c.S

destlillOlviJos M Plis. .t' e lItCissldadts,e pnftrfllClt
1995. pr'09f'11I1S c/t cOlPUtIdor de

senvolvidos no Pais. por fl
pr"SIS bnsiltins Cf ClPib-1
t~1 niciONI.

1.2. íshbtleciltnto c/e .eclflis
lO tri~irio, visando ,s
tilulAr o desenvolvi.tnto t
pr'MlçIo dt pr09f'UIS dt
coiPUtUor' no Pais.

t.3. Crildo d. IinlllS ti. tinan
ciutnto Pir.. dtstnvolviltn
to, COIH'cilliudo t ,qui
sido clt pr09f'IIU clt coapu
tador • f!lPf'tslS brui I.i
ns clt c,pital n"ciOlllI.

1.4. Est;IIIlo i clPlCitlClo dt
tlFf'ts.tS bnsil.iru • (IPi-

1 inil

3 anos

t illO

3./IOS

-õr9~Os de
6ouerno

-A;tncias I
de Foltnto

-EtprtsiS

8rulltiru
de Capital
llicion..1

-Ent idaclts
cle Chs5f

Custeio

Custeio

Cust.io

Adoç~o dt siste...,
clt 9ir~tiu flui
v,is plra tins dt
tinwiaatnto.
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3.2.3.2.0 PROGRNIAS DE COllPiJTAOOR

I
.

0-"-

minIS I iIETAS I(IU ,Itlt I~~m~ tu IIllnl mmllUlltS I

I (IUl/tU I I
til nxional puI 9ft'tnC iar

.•. •••J • I·

, cltStllYOlvtr prOljfUU dI
cOIPUta<lor dt gnnd. port••
cOIPI.xiliUt p.n os pur6t$
inttrnacion.is, COI ClIlII iéi~.
, pr.ços cOIPttitillOS.

Allltntlt' .1 SOx I produtilli- 2.1. ContinuitÍadt do ProJtto Fi- 3 iIlOS -ór9Jo d. 520,0 PuticiplÇJo tinln-
Jade lIrui Itira no ciclo d. lIrica cI. $oHMar.,"lo C11, 6oYtrno (SCTtCTI) ctira elo 8MCO do
cltstnYOlviltnto d. pr09f'IUS EII8RAl'A I Bwo do Brui I, • -Aginciu Bru i I t EIIBRAPA ,'1
di cOtPUtldor, .ti 1995. CftsCtMI 4isSHin'do lia sv. clt fOltnto ,artlS i9U.is 10

.,todol09i•• (trrlltlltu U -Ell'f'tSlS« ' err.
"",tSIS lIrasil.iru di Clpi- Brasil.iru
tal nacional. clt Capital

HlCionll
2.2. Apoio. proJttos • Erl9tfIhe- 3 ws -Entlclldts 260,0

ri. clt Sott.... .. ~jvtf'- clt Cln" (SCTlfHDCT>
siAclts • Ctlltros clt Ptlqul- -ttntros clt
$I, vinndo 10 dtstnYolviltn- "'lftIlS'
to • IttodolotilS, tkni- -Uni~sicli-

CIS I ttrrlltllt" par. I" élS
Ihor ia cIl produtivicIlcIt •
d. IIUII i41c1t ~ sottNlrl.

2.3. 1.,llIltado. c"acitlClo 2~ 208,0
clt laIlorltõrios dt 'rdJlo (SCT/FKlICU

ttpar••tuar.. 111 ..... ctr-
Utlcado clt contoni....
nor... pldrhs nacionais
• inbnlaclonais ...U"
... sottMan~

___0______--- - '-- -
Expor~.r 3D x do (itur~to 3.1. Cr i.do d. uc~nls.os ~ f i- 2 l!lO5 -õrq.los dr I '312,0 I
iIlII.i obtiôo COI ~ cOltreliI j- naneia..nto pu, tXPOfuçlo 6oIItrno (SCTtF IHEP)
nelo clt progriUS d~ COlPUU- dt progrnu dr COIP'JUdox' -A9inciu
dor d'5fnvolvidos no Ptis, dtsfnvo I" i dós pçr flj>rfSU di fOltnto
tU 1995. bruil.iru d. caPltl1 naelo· -Entidadts

RII ou por IstU t. coop.,,- dr Clus.
/çlo COl 'lpresU Clut nJo -EI""tI"

prttnelft " condieGts do -FUHCEX
do artigo 12 da l,i n2
7.232/84.

3.2 Estilulo is 'l""tstS IIr"i I.i- 2 anos Custtio I
ru clt clPlbl ftKIOMI PI1'I
Clut P'SS'I a buscar contratos
dt dtstnVOllliltnto d. ""0".-
las cI, cOlPUtador no .xt.rlor.

"

"

3.3 11,llIltaclo dt proJtto nKio- 2 lIIOS Cust.io
nal, lulti-institucional, vi-
slI'IlIO CIPI(itar .tprtUS llra-
sUtiru dt npital nacional
••tuar.. no Ifreado txttrno.

Maio de 1991
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"
.3.2.3.2.0 rROGRAAAS DE C01IPUTAAOR ........ I

musas I Ium acm ", nuns tu IllIIU UUlCIIUlltS

, UIII,tI) , I
Secl iItntlr a capac i tiÇSo tec- 4.1 CriaçSo • oPtucionalizaçSo cI. 3 anos - õr9Sos cio 26Q,0
nolõgic& do Pais no ~stnvol- I inhu clt fil\lllCiutntCJ vislIl- 6oYtrno (BIlDES)
I/iltnto cio ciclo cOIPI.to clt cio ao clt!tflYOll/ittllto clt sis- - Agincias
sIstelas oPtraclon&is ibErtos telas oPtracjo~~is ibertos, d. FOIento
aU 1m. cIütnYollI.i4los no País por EI- - Entidadts

prtsas Br&sileiras clt Capit.1 clt c1ust
HKiwl, d. IOdo a lanti-los - Elpresu
COIPItívtis Col .S ültilu - Ur!ivtrsi-
IItrS6fs·1 nivtl inttrllKicnal. clidts,

4.2 1.,I&ntiÇSo clt Pf09f'IU uti- 1 ano Custeio
cullclo clt COlPl"lS 40 9O\Itrno
~ ISsttUr.·lquisiçlG .xclv-
'Silll clt sistou OPtf'lCiOlllis
ibtrtos totllltnt. m.nvollli-
cios por fIlIl"tsH ilrlSi I.ins
clt capibl nacional.

t
.,,

3.2.4 PROCESSADORES E PERIFÉRICOS

3.2.4.1.0 DIRETRIZES

1. Será estimulado o desenvolvimento de estações de
trabalh<t, visando o domínio desta tecnologia e a oferta de
ferramentas ao mercado.

2. Será apoiada a evolução dos microcomputàdores que
explorem intensamente suas possibilidades tecnológicas e sua
arquitetura aberta, e dos supermiçrocomputadores que utili
zem tecnologia Oll características inovadoras, tais como, imple
mentação RISC, aderência a padrões, conectividade e facili-.
dades de comunicação.

. 3. Será apoiado o desenvolvimento de novas soluções
para automação bancária, comercial ede escritórios que utili
zem arquiteturas abertas, aderência a padrões, conectividade
e tecnologia no estado-da-arte.

4. Será estabelecido programa conjunto entre indústria,
usuários e centros de pesquisa para projetar, desenvolver e
produzir minissupercomputadores, inclusive seus programas
básicos e aplicativos, com base em processamento paralelo.

5. Será criado programa nacional para projetar, desen
volver e produzir supercomputadores, inclusive seus progra
mas básicos e aplicativos.
,- 6. - Será estimulado o-desenvolvimento e produção de
periféricos, de forma seletiva, considerando o estágio atual
da indústr!-a nacional e as tendências tecnológicas mundiais.

7. Será estimulada, no segmento de periféricos, a concen
tração industrial, tanto em termos de empresas atuantes como
de tecnologias empregadas, objetivando oferecer produtos'
com qualidade, atualidade tecnológica e preços adequados
para os mercados interno e externo, 1.- I

3.2.U.O PROCESS~DOI1ES E PERIFERI.COS
'.9LJ-

Imum I I
rms tUES um mms cu Ilumi ClUltllllUTES "

______-l. .__~i~--+I---,i-(-u-II-"-I-)t!------11.

fltir'\lir co..Pttitivi';41d~ no 11 1.1 Cril'io t optnclonelin,S.o 01) 3 anoS!.Õ"9~OS de 1.040,0 I I
lercado interno u·llCrocolo. IinhiS de fininCliunto vlsan- Governe (SliDES)
puador.s t til SlIperllCrOCOlWl)- do o d~st/!YOl ... il~llto de novu -Ac;incliS de
tadores, ate 1392, ti t.nos 9triç6u de eicrocoilPlltaoons foltnto
de preço t qual ida.!., tendo ~ 5UPtrlllcrocoaPUtadorts. -Entidadu dt
(0110 reftréncia 05 nil/eis Chss.
internaCionaiS. 11.2 lnst&la,So de hbontõrios 2 anos -ASHT 208,0

para atuartl na c.rtifica- -Unil/frsiclad. (SCTlFHDCT>
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I
U!iltIWllES

---------1-----,---+--4---:---+-.--+------<
,·t::\4ir co~~titillidaclt no
~t(rJdo interno .u' produtos
d' Autou.to Saneãr i I I Auto
IIGlo Coarrti.I, aU 1992 ti

terlos d. prlGo. qUllidid.,
t.ndo COlO r.itr~h.::i. os ni
IIlis interniciQllais.

2.1 tlPI~hdo d. prOl}t'illi coo
ptr.tivo .ntn usuirios, Go
verno, indüstrii. bancos e
cO'frcio pir. uti I iZil;1o de
Pidr6tS d. cOlunicaG~o,inclu

SIII. o Strllico d. Trans(trin
ci~ El.trónica d. Fundos.

2.2 IIPlanbdo clt pro<J!"w cao
.iIIIto entr. 6owrno f inM-~

tria,viWlclo i ido<1o d. ir
~uit.turlS·d. r.dts .btrtu
Jo tipo O$l/ISO, /lOS produtos
dI MOII(Io blllCiri•• COltr
ci.!.

1 ano -õrglos d.
6o~rlll)

-A9fllC1U de
FOWIto

-Elpresu
Bruil.ins
clt Capitil
HKiOMI

1.M -Enticlu.s
• CllSst

-BRISA
-AM

Custeio

Cust.io

Cust.io

520,0
(SCT/FHDCT)

416,0
(SCT!FIIDCT
• FIHEP)

I 520.0
(SClJfIiOCT)

~jl\

3 anos ~ór91Os d.
6oYffno
~~Ias d.
rOltnto

-Uniu'Tsiela.!.
-C.ntros d:
\lts.,.isl
~EIPf""u

3 anos

1 iM -õr'ios di
6oYtrno

-A9inc ias clt
FOlfl\to

-ElprtslS
Bras i1. irIS
clt CiPitil
HaciOftlI

3 anos -\ln iwrs icIi
m

-Ctntros clt
PUlIVi..

4.2 Illlhrlhç$o • op.riC~O dt pro
grlli nacional .ntr. c.ntros
.I. "'4lUis., univtrsid.m.
tlprtsU t usuirios qUI lOte
gr" os u(or~os nu hSfS a.
proJfto, produ;~ • COltt't11
I indo.n. hixI li. SUlltt"coa
putadons.

3.1 IlplilltacSo clt pr09f'iai coo
ptr.tivo entn lIlIivtrsidadts
centros Cf PtSquiA. tlpre
5.1 ~.sjl.ir.s dt~iPit.l n.
cional,par. o cOll'lrti lhutn
to d. rtcurS05 • cOMtrudo
di protótipOS.

3.2 Founto a ooiVlt'sid&dts. Cen
tros .. PtSllVin • fIllf'fSlS

bruil.ins ~ upibl l\iCio
011 plra PtSllVi... mtnllOlvi
Itnto t produç/S ••quiplltn
tos • Pl"09t'lIU clt cOCIP4rtIdor.

ProJttar • produz ir Est~6es

dI Trab.lho COI sistel' Oflt- '

ricion.1 at.«to, di 1m.

.Projeur t produz Ir proc"5:do-l ~. ~ hll)hntaç~o • oPtr~10 d. pro-
res clt- ilto duelPC'l'lhO, COI griu coopentivo tntre ctn-
slsteu op.nclonal aberto: tros dt pesqulsi, universldi

des. flpr'JI~ ~ u*Uirio~ que •
int.gr'l os ufonos niS hsts
d~ rrojttCl, produdo • -CCller
cill izaç~o.nl hixa .I. lini
5UPlrCOlputlGorts.,)J• • pl iClG6H .s/>tCiricIJ, n,

faixa d. suPtrcolPutadoffS ,
itli 1996.

,)d. apliciç~G 9eril;tlJ hixa clt
Ilni supercoIPYUdons ,at; 1994.

4.3 Criado dt Iinhi el. fin.nci"·
Itnto lO ~Iyiltflto d.
flf'09I"WS clt cOIPUbdor ti

3 inOS 1.040,0
<StTtF IHEP)
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.ms ems

_itnt.. dt proctSudortS dt
alto dtsuPtllhO cc. sistell
oPtt'lCiOlllI .wto.

'IAZI '.E.TEI

!

IEUWS'
m'.IUIES
<Im",)

35

tllfl"ÍW1D I
I

·i. Ati im,atin9ir eOIPttitiví
il~ no ·..reaelo interno il peri.,
tiricos el.trolfcinicos ,parti
cuIarlent. discoS latnit icos
ri9idos ou tl.xi.... i., ilPf'fS
soru seriais e fitas urtu-
cho.

S.l. Criado, Offl'lCiOlllllndo
de flnancia..nto vis~ o
àtsfflYOlviltnto de novas ~

riÇGts(de produtos.

5.2. Criaçlo. oPtrlCiOlllI iuçlo
de progrlN COll.ilI\to COl as
"",tSu,visando IUItIIUr fI

cllu ... produçJo • reduzir
custos, illClusivt atrwis di
rttS1tvt1raçk • rusSo' dt
"","u.

3 anos -õr91os dt
6outrno

-A9incfu d.
fe.tnto

-Entidadts d.
Class.

3 anos -Eapresu

1.040,0
(BIlIlE:S)

156,0
(SCM IHEP)

3.2.5 INFORMÁTICA EM TELl;<:COMUNICAÇÕES
3.2.5.1 I>IRE1lRI~ES

1. Será estimulado o desenvolvimento e a produção de
equipamentos de informática em telecomunicações e progra
mas de computador específicos, para ambientes de redes de
computador que adotem soluções OSI, bem como serão fo
mentados os respectivos processos de ensaio de conformidàde
e interoperabilidade destes produtos;

Jí;l;.t.~Z~ 3.2.S.í.O INFOR1l.iTlCR EII TELECOlllJKleflC5ES

2. Será fomentado o desenvolvimento e a produção de
produtos que viabilizem a implantação da Rede Digital de
Serviços Integrados - RDSI.

3. Será estimulado o aumento da participação de tecno
logia nacional no mercado de centrais públicas de comutação
do tipo CPA-1l; ,

4. Será estimulado o desenvolvimento e a produção de
centrais privadas de comutação 4igital.

31_........

I \
Imlm I

UlU um 'Ull UEITES tU IILUES
j

UDlCICUlm

I (bl'''') IJ. ~,

I I I
(l i spor à~ pr;;.dutO$ llue ,Iten- 1. L Eshbe i te lIento àe Pt'rtis 3 'inoS -&,Ios de Custeio
dai ás tsl't(.llicat;~s úSl/lSO foociol\.1tlS <;ut illPltUfltU r 6<WtrllO

para ndu di co;Pl/ta&.:lrts , ar'lUI tttura ~ta b~tldl -Aginciu dt
roceis e li. lOt1ge àlstincia, tlil OSI/ISO, para rellis 10- FOIfnto
at' 1993. cais. de longl distincllr -A8IIT

"BRISA
1.2. Estíbtleciunto d. Iir.hu 3 anos -EntidUts 312,0

de roeente pari dfStnV61llj- clt ChsSf (stTlflHEP)
unto • procklGlo ... produtos -ElPf'tsu

'051/1$0. -llnivtrsidU.
-C.ntros dt
Puquiu

-
DizpOl" no P~is de produtos 2.1. E5talltleciaento clt I irNS clt 3inOS -Ót"qlcs dt 312,0 'I.plli'ltado da ROSI
pan ~ R.cko Dí9ibl dt Strvi- ' foltntc pua' o desfllYOlvi- 6owrno (SCllfIHEP) eOltrcill no Pais.
ços Integr.dos - RllSl, .ti Itroto t • pro~Io, por ta- -A,inciu d.
1-995. prtsubnsil.irls o, capi- FoatntD
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373.2.5.2.0 ttlFORlliTICA En TElECO!'J.llllCAC5ES,-
_.~

lamms I!Ens UIES nazI tenTES t~$ IIIL1US CIO temlms
<Ule"n I

I
I I I Ital nKiOlllI,~ produtos ,Ir, -EntidUts

a R!cIt DI,ital d. Strllicos clt Clns,
Intt9t'IÍOI - ROSl. -Eapra-su

-Un iVfrS id.d.
-etntros clt
PfSquin

AultIItUI p.,-ticiplçSo dt' 3.1. Otstnvolviltnto t pr~1Ó 3 lflOJ ;'õr9Í01 clt IRIItSt IItntos gowr-
ttcnolOlJia nlciOlllI no Itrca- di .tqUiPlltlItOI para COMa- 6oYtrno I\UIIltais no Sttor.,
do d. CPlH püblicl, até 1m. çlo tipO CPA-T, C91' ttcno- -A9incias li.

109i. IlKiôMl. FOItllto
-Ctntros dt

3.2. Aultnto da c..titlllidaclt 3 lflOJ PfSquin ,llllItStlunto prillado
dls c.ntr.is ePA-T dtttnYol- par. proeowr IUHllto
ylm. produzi... no Pds, d. colPttltlYIJl&l.
inclusi" inconorirMlo (un-

cGts ROSI.

3.3. AquisiçSo diri,hl. por partI t·clu ftH'IUS Ht,uis, par.
UFf'1SIS wuil.irlScIt clPi-
tal lIICional 4Iut illllist.. te.
d'stllIIOllliltllto clt tKllOl09ia
dt c.ntrais CPA-T, IIIS coneli-
ç6fs dt tntaHllto prtftnn-
e1.I.

3.4. I.,Itltntar o protr'IU dt
cOlfCl'ltiltit~So • 81sttll, clt
COIulIi(~ T""', lilci.-
1111 - Trc,ico,visaadt,.Uar ' .

sua cGellriitlvidadl- fllCioaal
• il)ttnllCionah

2. Será estimulada a capacidade do País no domínio das
tecnologias da manufatura integrada por computador;

3. Será estimulada a padronização de protocolos de co
municação para as redes locais, para automação industrial,
base~das em padrões OSI ~ "Open Systema -Interconnec
tion", bem como a instalação de cenlros de certificação' de
conformidade. '

~. ''t.. ,:',:}-J ... 39

I
'-''1''-''

1EC11S1S :1
1rms j(lEI mz. mll1I5 tU Ill.llU UDICJIUSJU

miem' I I

11~,"""" .- oi", " ''''''''''ll.l ",,,lo" n.....,"',,' " 1 ano -õr,los dt 3t.200,O I .Lin....a tsPtCi.1 oI! fi-
1 industrial no P~is ti 30z rinlllCÍlltlIto pM. o 5~tOr 6ovrrno •(SNDES) '[ nlll'lCiMtllto dt~ co-

.ti 1993, 4.ndo prtitrinci. dI, pr'-ooutivo priv~do, c1~tinllcl. -~incias,~ &rir. tC'l!écii1 60z
__ soh/Ç!t!):QC'I~~I_u:tJJ.iu: . _ .I 1'f'~1I~_'~t rtortIll11"So_ Founto • v.lor do pr09f'lllll- ' . . "- .

3.2.6 .AUTOMAÇÃq JNº-lLS]'!UAL

31~·6.1 ODIRETRIZES

L O parque industrial brasileiro será modernizado utili~

zando técnicas avançadas de automação, de manufatura e
,controle de processos~

.~-,:j. 3 2 6 2 ( ) AUTDIIAC10 IIlOOSTR IAl
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'.nu nu.
musas

mm:s tu mms
um"n

ClUltIIUI1U

ç~o d. cone. i tos d. llilluhtu
ri! Int.grada por COlPUtador.
lIisando a lodfrnllaç~ do
PlrClUt industrial bnsil.iro.

da produç~o • aquisiçlo d.
soluç6fs intf9r1c1as dt auto
laçlo industr1.1 rornteidas
por taPrfSU brlsiltirlJ clt
capital nacional.

1.2 fOHnto i eriaç20 • tortal.ei- 3 anos
U/lto dt flllf'tslJ intt9f~

ras nacionais para rorntCl-
U/lto 11. solUÇ6ts intf9f'lcIu
d. autolaç20 industr iaI •

-Entidadts d.
CtuSl

-EaprtsU-
-UniYtrsidIcI.
-Centros c1.
PtsClUisa

OUS,O
<SCTIfIHEP)

d. r.or9anlIaç20 da
produçlo , di 5OIuç2o
d. wt0lK2o oferh
di. incluiMo whard
Mar'''. progrlll dt
cowvtl4lor t tftC}fllha
ria clt IPi ieaç20.

1.3lnstabçlo dt quatro plantu- 3 anos
piloto d. lIanuf.tlr' Intt9f'a-
da por Coaputador <Clll-Coapu-
ttr IntttrltH ltanuf'acturin9).
pan tins clt PtSClUiQ pri-coa
~tltivl.

780,0
(SCTIFHDCT>

.Participaç20 cio fI

prtStriHo no 9trtn
ciMlllto t no aport.
clt rKUr'SOS .•dicio-·
nais par. as pllAtu
p'iloto cln.

2.Auuntar ucalas cI•. produdo
I • atill9ir nivtis d. ClUiIi~

initrlllCionll ~I. indüstri.
d. autouçlo industrial. atrl
li" dt pr09l'm &rtieulldo dt
éneoatndls Ptlu' 'lIff'KIS
tstltiis. ati imo

2.1 Progr'lIldo WIII dt tnCOI,n- 3 anos
das dt produtos nacionlis clt
autOll~1o inclustrial ~I" t.-

~fS.U fStltais.

2.2 ElaLoraçlo dt tSPtCiflclç6ts t ano
para' aquisiçlo dto produtos na
cionlis clt wtauçlo indus-
trial Ptlas taPttslS esta-
tlis.

-orgias d. Custtio
6ovtrno

-A9fnc i11 dt
fOltllt"

-EaprfQS

Estatais.
principal- Custtio
Itntt cios
Sftorts dt
Ener'il ElI
trlcl.SIdt-
ni'tia.

:='~. rtPttroquilicl '
-Ent ic1ac1ts • •
de CluSf •

-ElprtslS
"uiltiru
de c.ital
Hac:iOlllI
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1, Os órgãos e entidades públicas estimularão o desenvol-
vimento lO Ll C0:1S0- 3do das empresas nacionais na produção'

de: . instrumentação digital ~plicável em laboratórios de pes
quisa, desenvolvimento e controle da qualidade industrial;

1. Será sefetiva a política de capacitação tecnológica em .. . equipamentos de teste automático aplicados na indús-
instrumentação digital, visando atender áreas de maior expres-.. tria eletro-eletrônica;
são sócio-econômica e/ou estratégica para o País, devendo . instrumentação digital integrável em redes de compu
ser privilegiada a produção nacional destes bens para as classes' tadores padrão OSI - "Open Systems Interconncection",
de maior demanda, bem como a de classes que redundem visando a automação de laboratórios analíticos, bem como
em expressivos efeitos na redução de custo e melhoria da -- automação hospitalar, de laboratórios clínicos e de labora-
.cJu~lidade dos produtos e serviços na~ionais. . - tórios de q~a!idade em saúde.

i
.3.2.7 INSTRUMENTAÇÃO DIGITAL
,\. .~. - ....~. 1"' J

~:2.7.1 ODIRETRIZES

~~ 3.2.7.2.0 IHSTRUNElíTAClO DI6ITAl

1.2 lllP Iiido do f inine i iltnto 1 ano
PCÜlJ ico lOS proJftos cI. PfS-'
quisa iPl icadi t dutnllOlvi-
lento d. instrl/ltlltlcio di'};-
til ~pljdlltl ~. libontórlos I
d. PtSClU ISI , dtsfllllOIvi lento
• control, dI qualidadt in
dustriil.

caUltUIUl!lES

156,0
(SCTtf IHEP)

J -
t-õr9ios de !1 .560,0
I SOVfrno I (SHDES)
\-Rgenclas

d. fO~fnto

-Ent idad.s d~

thsse I
-Elpnsas I
-UnivK5Idid. r
-C~ntros d'
Ptsquin

I lmu~ I
AGt~TES CI$ IllIIESi

~, ImlMU i
rm.

iI 1 ano

mEl

I 1.1 Cri a,10 d. I i(,h~ de f I nanc Ia-
j unto <10 s.tor prodUt i vo PrI-

I vado pari aquisl'~o. de solo-

I
,6" locaiS d. instruaenta'~o
digihl •

I

IETAS

l.ílupl·lcar, iti 1993. o nível dI!
utlliu,"io di' Instr~l~ta,io
ôl9lt~1 iPI icâ.... l u laboritó
rios de pesquin, oU'll\IOlvi
..nto • control. d~ qUil idade
Industrlll, 1UiaCldlltnU

qUinto iO uso ô' .quIP.ltntO$
d. t.st. aUlolÍtico n. in
dústri. .I.tro-.I.trõnic••

2.Aultntlr , .Iti 1m, fi ~O%

o nivtl d, uti Iiza,~odl ins
trUlentado di91tal vi!lll4O
autOlK~ dt labóntôrios ana
liticos dos s.tores quilico,
Pttroquilico, sidwgico t

. tixtll,.... COlO .utoudo
·hospit.lar, d. labol'ltór'ios
clínicOs t clt lIbol'ltór'ioi IIt

qual idu. t. SiÜdt.

2. t 111,1 iIdo do rinWulltnto
pUbl ico aos projttos dt pes-
quis. 'Pi iClol•• dtstnllOlvi
Itnto clt instrultl\t,,~ digi
taI intt9f'iYtl •• redes dt
cOIPubdortS•

..3.M -órdoi d.
60lHf'no

-{t9fnc ili d.
fOMnto

-Entitl.dts
dt ClasSt

-Em""
-Univtrsidld.
-ttlltros dt
Ptsl\Uin

156,0
I<SCTtFIHEP>
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3.2.8 ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE
INFORMATICA

3.2.8.1.0 DIRETRIZES

1. Será promovída a cresceme participação do mercado
de prestação de serviços técnicos de informática por empresas
'privadas nacionais;

2. Será estimulada a formação de empresas brasileiras
de capital nacional prestadoras de serviços de estruturação
e exploração de bancos de dados;

3. Será estimulada a formação de empresas brasileiras
de capital nacional cuja atividade principal seja a prestação
de serviços de manutenção e assistência técnica de produtos
de informática.

4. ,Será promovida a busca permanente da melhoria da
qualidade dos serviços prestados e redução de preços, nas
empresas prestadoras de serviços técnicos de informática, para
terceiros, visando à satisfação das necessidades dos clientes.

5. Será considerada a informação como um bem econô
mico, com valor intrínseco e de mercado próprio, e, como
tal, deverá ser tratada como recurso estratégico e gerenciada
eficientemente como os demais recursos econômicos.

6. Será assegurado que os serviços técnicos de informá
tica referentes às informações estratégicas governamentais,
vitais para a institucionalização das ações do Estado, serão
gerados e controlados pela administração pública, devendo
os critérios de caracterização e disseminação dessas informa
ções ser regulados por normas específicas, com a aprovação
do Congresso Nacional.
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3.3 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
Entre as razões do acélerado ritmo do avanço científico

e tecnológico do setor de informática, em nível mundial, desta
çam-se os investimentos maciços em pesquisa e desenvolvi
mento de novos produtos e processos.

Nos países com indústria de informática mais avançada,
os governos.têm uma parti,cipação significativa no aporte de
recursos para as atividades de pesquisa e desenvolvimento
realizadas por empresas e consóI;cios de empresas, devido
aos elevados custos e riscos envolvidos, principalmente na
fase de implantação dessa indústria.. À medida em que as
empresas se consolidam, cresce a participação relativa dos
investimentos privados nas atividades de pesquisa e desenvol
vimento.

Tendo em vista o atual estágio de desenvolvimento do
setor de informática no País, é fundamental o aporte de recur
sos governamentais à pesquisa e desenvolvimento, tanto bási
ca cOl)loapl~cada. Nesta última, o apoio do Estado deve se
direcionar preferencialmente para projetos de pesquisa e de
senvolvimento empresariais, dandopi"ioridade aos que con
greguem rtiferentes empresas, universidades e centros tecno
lógicos.

Adicionalmente, é de.grande importância que a ação do
Governo no suporte à pesquisa e desenvolvimento, especial
mente através das empresas estatais, contemple encomendas
didáticas de produtos de alto risco. Es~a medida impulsiona
a ponta do processo tecnológico, dando oportunidade a que
se pa~sem de protótipos a produtos estabilizados, com caracte
rísticl'\s inovadoras e que possam competir no mercado interna
cional.

Considerando a capacitação nacional já alcançada, as con
dições do País e os .objetivos estabelecidos neste plano são
aqui definidas áreas tecnológicas prioritárias para o in;esti
menta em P&D.

O apoio às atividades de P&D nas áreas tecnológicas
prioritárias, visando à otimização do uso de recursos e melhor
acompanhamento e avaliação de resultados, deverá ocorrer,
preferencialmente, no âmbito de programas integrados, elabo
rados com a participação das empresas, instituições de ensino
e pesquisa e órgãos governamentais.

Os parques tecnológicos brasileiros, congregando empre
sas emergentes, universidades e centros tecnológicos e dispon
do de mecanismos de articulação entre essas instituições, têm
demonstrado sua relevância para o desenvolvimento cientí
fico, tecnológico e industrial, noiadamenté no setor de infor
mática. Essas iniciativas deverãomerecer: apoio governamen
tal para seu aperfeiçoamento e disseminação.

Os programas internacionais de cooperação científica e
tecnológica, no setor de informática, têm 'se revelado impor
tante instrumento para a capacità~ão nacional, pelo que deve
rão ser mantidos e aperfeiçoados, corri a adequada alocação
de recursos por parte do Governo.

3.3.1.0 DIRETRIZES
1. As áreas tecnológicas prioritárias para pesquisa e de-

senvolvirnento são: '. "
• automação de processos produtivos (industriaIs, agrícola
e agroindustrais);
• processamento avançado de sinais (por exemplo: técnicas
de computação gráfica, processamento de imagens) ;
• programação avançada (por exemplo: técnicas de inteligên-
cia artificial); .
• engenharia de software;
.'redes (equipamentos, software, protocolos) padrão OSI
"Open Systems Interconnection";

• processadores de alto desempenho (por exemplo: ar-
quiteturas paralelas); , ,

• microeletrônica (com ênfase em circuitos integrados
ayançados MOS, bipolar, de arseneto de gálio e optoeletr~
mcos).

2. O Governo, através de suas agências de fomento
e empresas estatais, dará apoio às atividades de pesquisa e
desenvolvimento, preferencialmente através de programas in
tegrados, envolvendo empresas e instituições de ensino e pes
quisa, orientados para as áreas tecnológicas prioritárias.

3. Os centros de pesquisa controlados direta ou indireta
mente pelo Governo, como o CTI-Centro Tecnológico para
informática e o CPqD - Centro de Pesquisa e Desenvol
vimento da Telebrás, deverão desenvolver, em articulação
com outros centros de pesquisa e instituições de ensino supe
rior e empresas, pesquisas que apóiem o desenvolvimento



7496 Sexta-feira 24 DIÁRIO no CONGRESSO NACIONAl. (Seção J) Maio de 1991
; j

da informática brasileira, notadamentenas ánias.tecnológicas
prioritárias.

4. O Governo dará apoio à pesquisa básica e promoverá
o reaparelhamento e modernização dos laboratórios de pes
quisa das universidades e centros de pesquisa, bem como in
centivará a criação de laboratórios empresariais voltados para
as áreas tecnológicas prioritárias.

5. Deverá ser estimulada a concentração de esforços
na implementação e consolidação de parques de alta tecno-

logia voltados pára o setor de informática, envoivendo empre
sas e instituições de ensino e pesquisa.

6. O poder de compra do Estado será usado para o
· desenvolvimento de projetos de empresas brasileiras de capital
nacional, inclusive com a aquisição de produtos inovadores.

· 7. As empresas do setor de informática serão estimu-
· ladas a aplicar pârte de seu faturamento em P&D, preferen
cialmente mediante associação com outras empresas, universi
dades e centros d~ pesquisa.

3.3.2.0 PESQUISA E DESEHUOLUllIEHTOtt .:.,.~".
.: ..~
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3.4 FORMAÇÃO É DESENVOLVIMENTú DE RE
CURSOS HUMANOS

A carênciá de recursos humanos, em todos os níveis,
em quantidade e qualidade, tanto para pesquisa e desenvol
vimento como para a produção, comercialização e uso, cons
titui um dos principais pontos de vulnerabilidade para a Polí
ticaNa~ional de Informática. De'modo a enfrentar este proble
ata será necessario esforço intenso do Governo em várias
frentes, com a cooperação da iniciativa privada.

'Deverão ser fortalecidos os centros de'excelência que
atuam nas áreas do conhecimento vinculadas à informática,
bem como apoiados os grupos universitários emergentes. Tal
apoio governamental deve estaI; condicionado à efetiva avalia
ção da qualidade e resultado~ obtidos dos programas desenvol
vid~s.por essas instituicões..

,É fundamental,também, intensificar-se a formação de es
pecialistas, mestres e doutores, particularmente nas áreas prio
ritárias deste plano, com vistas às atividades de P&D e de
docência. Será necessário, para i~o, ampliar a disponibilidade
de bolsas de estudo para formação no País e no exterior,
garantindo-se os adequados recursos. Além de foqnação aca
dêmica, as bolsas de estudo, no exterior, devem contemplar
estágios, cursos'de especÍl~lização e participação em projetos.

,Paralelamente, será necessário promover atualizaçãocur
ricular nos diversos níveis f visando a formação de usuários
e profissionais do setor de informática de maneira adequada
à realidade do .País.

Os recursos humanos de nível médio são de capital impor
tância para o setor de informática.· Portanto, o Governo e
a iniciativa privada devem enfatizar o apoio a escolas técnicas
federais, estaduais e municipais e a escolas profissionalizantes
do tipo Senai, Senac e congêneres, cujos cursos sejam de
interesse para produção, comercialização e uso da informática.

3.4.1.0 DIRETRIZES
1. Será efetuado investimento signifiaativo do Governo

,na ~ormação·e desenvolvimento de recursos humanos. em

todos 'os 'llÍveis , de forma a atender às necessidades de profis
sionais dedicados ao uso, produção, comercialização, Pforma
ção de recursos humanos em informática.

" O Governo providenciará a disseminação de informa
ções sobre o mercado de trabalho, visando subsidiar o planeja
rm:nto para a formação e desenvolvimento de recursos huma
nos em informática.

3.' S~rão ampliados, anualmente, os recursos para os
programas de bolsas de estudo (CAPES, CNPQ e RHAE)
voltados para o set<;>r de informática.

,4. Serão fortalecidos os centros de excelência de ensino
e p'esquisa existentes no País, voltados para informática e
áreas correlatas, bem como apoiado o desenvolvimento dQS
centros emergentes.

5. Será facilitado e intensificado o intercâmbio' entre 
instituições de ensino e pesquisa e .empresas voltadas para
o setor de informática.

6. Serão disseminados recursos computacionais no se
gundo grau, para que os alunos deste nível mantenham con
t~ct.?' co~ essa ~cnologia, dspertando o interesse para as pro
fissoes hgadas a produção, P&D, comercialização e uso de
bens e serviços de informática.

7. As empresas de informática deverão desenvolver prl?
gramas de formação e desenvolvimento de recursos humanos,
preferencialmente de forma cooperativa, envolvendo universi
dades, centros de pesquisa e escolas técnicas.

8. Serão estitmilados programas de reciclagem de mão
de-obra de empresas que adotem sistemas de automação, de
modo a gárantir o aproveitam~nto dos funcionáriós nas áreas
automatizadas.
. 9. Serão apoiadas instituições de ensino técnico tipo
Senai, Senac e congêneres, para que promovam cursos profis
sionalizantes, voltados para produção, comercialização e uso
de informática, notadamente nas áreas de microinformática,
programas de computador e aJltomação industria,L .
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10. O Governo realizará revisões e adaptações nos cur
sos de graduação e pós-graduação, periodicamente, de modo
a adequar os currículos às necessidades educacionais e à forma
ção de profissionais para as atividades de projeto, uso e produ
ção de bens de informática, bem como para áreas afins.

11. O Governo providenciará a criação de novas áreas
de especialização, em campos do conhecimento cuja interface
seja necessária para o desenvolvimento da informática nas
áreas seguintes:

a) novas tecnologias (mecatrônica, biotecnologia, novos
materiais, q~ímica fina, etc);

b) área social (saúde, educação, economia, sociologia,
ergonomia, psicologia, direito, etc.); "

c) avaliação dos impactos sócio-econômicos;
d) qualidade e competitividade (comércio regional in

terno, comércio exterior,"etc.).
12. Será estimulada a formação de recursos humanos

em programas de mestrado, doutorado e pós-doutorado, no
País e no -exterior, sendo que os profissionais oriundos destes
programas participarão do esforço de crescimento e de moder
nização da informática, através de consultoria, cursos, pales
tras, junto a empresas, universidades e grupos emérgentes"
de pesquisa. - "

-, ..-
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I1PLANIN
INCENTIVOS

4. APLICAÇÃO DOS INCENTIVOS
A Política Nacional de Informática consagra, entre seus

instrumentos, a' instituição de regime especial de concessão
de incentivos tributários e financeiros, em favor de empresas
brasileiras de capital nacional. Esses incentivos destinam-s,e
ao crescimento das atividades de informática, dirigidos à capa-

citação tecnológica e ao fortalecimento econômico-financeiro
e comercial da empresa nacional com desenvolvimento tecno
lógico próprio, bem como estímulo à redução de custos dos
produtos e serviços, visando alcançar competitividade interna
cional.

Nesse contexto, foram instituídos incentivos fiscais na
Lei n~·7.232/84e na Lei n~ 7.646/87, bem como constituídos
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A doação de bens e serviços de informática projetados
e produzidos no País a instituições de ensino que atendam
ao disposto no art. 213, incisos I e 11, da Constituição Federal
ou a centros de pesquisa mantidos por pessoas jurídicas de
direito público e destinados à formação e desenvolvimento
de recursos humanos ou à realização de atividades de pesquisa
e desenvolvimento, será equiparada, para efeito de concessão
de incentivos, à aplicação em projetos de pesquisa e desenvol
vimento ou de formação e desenvolvimento de recursos huma
nos. Assim, as pessoas jurídicas que doarem tais bens ou
serviços calcularão o incentivo fiscal na forma do disposto
no.subitem 4.1.4, tendo como base de cálculo os gastos realiza
dos na aquisição 9u produção dos bens e serviços doados.

4.4. CRITERIOS, LIMITES E FAIXAS DE APLI-·
CAÇÃO

quantias correspondentes às percentagens, a serem fixadas
no ato de concessão dos incentivos, incidentes sobre um dos
fatores seguintes:

1. A receita líquida proveniente da comercialização de
bens e serviços de informática.

2. O montante dos incentivos auferidos, excluindo o
incentivo especificado no item 4.1.3.

3.0 O incentivo previsto no art. 13, inciso m, alínea
b, da Lei n° 7.23,2/84 será regulado em projeto de lei específico
a ser submetido ao Congresso Nacional.

4.0 O incentivo de que trata o art. 13, inciso V, da
Lei n9 7.232/84 fica limitado a 40% do Imposto de Renda
devido, exceto adicional de imposto, observado o disposto
no art. 11 do Decreto-Lei n91.376/74 com a alteração prevista
no art. 12, inciso IV, do Decreto-Lei n92.397/87. O incentivo
será calculado mediante a aplicação da alíquota do tributo
sobre o montante das despesas realizadas no projeto apro
vado.

5.0 Os pagamentos efetuados na aquisição de tecno
logia desenvolvida por centros de pesquisa mantidos por pes
soa jurídica de direito público ou instituições de ensino brasi
leiras, poderão ser computados, para fins de incentivo; como
despesa de pesquisa e desenvolvimento. .

6.0 O desenvolvimento, até o lay-out completo, de cir
cuitos integrados será equiparado, para fins de concessão do
incentivo previsto no art. 14 da Lei n97.232/84, à produção
de bens de microeletrônica.

4.2.0 INCENTIVO AQ USUÁRIO DE BENS E SER~
VIÇOS DE MICROELETRONICA

PRODUZIDOS, POR EMPRESAS BRASILEIRAS
DE CAPITAL NACIONAL

dois fundos espeeiais para promover o desenvolvimento da
capacitação nacional nas atividades de informática.

• Fundo para Atividades de Informática - FAI, criado pelo
Decreto n9 84.067/79, alterado pelos decretos n9
84.266/79 e n9 87.980/82, nos termos do art. 172, § 2°, do
Decreto n9200/67;

• Fundo Especial de Informática e Automação - FEIA,
Instituído pela Lei n97.232/84.

Apesar desses incentivos fiscais, na vigência do I Planin,
terem sido aplicados de forma restritiva, os resultados indicam
sua relevância como instrumento para a consecução dos obje
tivos da Política Nacional de Informática.

Por insuficiência de recursos, o FAI limitou-se apenas
a dar suporte financeiro à instalação e às atividades da Secre
taria Especial de Informática - SEI, e do Centro Tecnológico
para Informática - CTI. O Feia, por não terem sido definidos
as fontes de recursos e nem estabelecidas as condições para
operacionalização, não foi ativado até o momento.

Nesse sentido, definem-se, neste plano, algumas fontes
de recursos para viabilizar o funcionamento dos referidos fun
dos, com o fim específico de promover, de forma efetiva,
o desenvolvimento da capacitação nacional nas atividades de
informática, dos agentes envolvidos (produtores de bens e
serviços de informática, usuários, instituições de ensino e cen
tros de pesquisa). E para racionalizar, estabelece-se, também,
a fusão desses fundos.

Assim, para os efeitos do previsto no art. 36 das Dispo
sições Constitucionais Transitórias, fica ratificado o Fundo
para Atividades de Informática-FAI, que passa a incorporar,
inclusive, as funções originalmente previstas para o Fundo
Especial de Informática e Automação - FEIA.

Tendo em vista o disposto no art. 19, inciso 111 e § 29,
da Lei 8.034, de 12 de abril de 1990, os benefícios fiscais 1. O incentivo preví'sto no 'art. 1{ par,ágrafo único, da
previstos no art. 21 da Lei n9 7.232/84, no art. 32 da Lei Lei n" 7.232/84 será concedido aos usuários de componentes
n97.646/87, assim como o incentivo à formação, treinamento microeletrônicos, bem como de seus insumos, para aqueles
e aperfeiçoamento de recursos humanos para as atividades itens que comprovadamente tenham o processamento físico
de informática previsto no inciso V do art. 13 da Lei n9 .químico realizado no País.
7.232/84, serão revalidados a partir do exercício financeiro 2. As pessoas jurídicas poderão usufruir o incentivo re-
de 1992, correspondente ao período-base de 1991. ferido no item anterior, se adquirirem os componentes direta-

A seguir são estabelecidas as diretrizes para a concessão mente da empresa produtora ou através de revenc;ledores por
dos incentivos previstos na legislação de informática. ela autorizados;

4.1.0 INCENtIVOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 3. O incentivo do art. 14, parágrafo único, da Lei n9
13,14 E 15 DA LEI N9 7.232/84. 7.232/84, aplica-se às empresas que contratarem O desenvol-

Os incentivos previstos nos artis. 13, 14 e 15 da Lei n9 - vimento de circuitos integrados referidos no item 4.1.6.
7.232/84, para as atividades de pesquisa, desenvolvimento, 4.3. INCENTIVO À DOAÇÃO DE BENS E SERVI
produção e comercialização de bens e serviços de informática, ÇOS DE INFORMÁTICA PRODUZIDOS POR EMPRE
bem como formação e desenvolvimento de recursos humanos SAS BRASILEIRAS DE CAPITAL NACIONAL
para as atividades de informática..,serão concedidos pelo Co
nin, às empresas brasileiras de capital nacional, de acordo
com as seguintes diretrizes:

1.0 Os pleitos de incentivos deverão ser submetidos
através de:

1. programas próprios ou contratados de terceiros;
2. programas conjuntos realizados de forma cooperativa

ou consorciada;
. 3. programas integrados de desenvolvimento científico

e tecnológico em informática, realizados junto a instituições
de ensino superior, centros de pesquisa ou entidades congê
neres.

2.0 As empresas beneficiárias de incentivos deverão,
aplicar em programas de criação, desenvolvimento ou adap
tação tecnológica em informática, aprovados pela SCTIPR,
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No Anexo I definem-se, para efeitos do disposto no art.
16 da Lei n9 7.232/84, as classes de bens e serviços, assim
como os critérios, limites e faixas de aplicação.

4.5.0 FINANCIAMENTOS
1. As empresas brasileiras de capital nacional produ

toras de bens e serviços de informática, com tecnologia desen
volvida no País, terão prioridade nos financiamentos diretos
concedidos por instituições financeiras federais, ou nos indire
tos, através de repasse de fundos administrados por aquelas
instituições, desde que comprovem o investimento de, no mí
nimo, 3% da receita total de cada exercício na realização
de projetos de pesquisa em atividades de informática.

2. Para atendimento do disposto no art. 22, inciso 11,
da Lei n9 7.232/84, as empresas que não preencham os requi
sitos do art. 12 da mesma lei, deverão aplicar 5% de sua
receita total de cada exercício.

• Em atividades de pesquisa e desenvolvimento diretamen
te ou em convênio com centros de pesquisa e desenvol
vimento voltados para a área de informática e automação
ou, ainda, em convênio com instituições de ensino superior
brasileiras, de acordo com programas previamente definidos
pelo Conin.

3. Os recursos do Fundo para Atividades de Informática
- FAI deverão ser aplicados para promover a capacitação
nacional nas atividades de informática, podendo contemplar
os produtores de bens e serviços de informática (no apoio
à P&D, capacitação de recursos humanos, aumento de produ
tividade e melhoria de qualidade, promoção comercial e ex
portação de bens e serviços), os usuários de bens e serviços

·de informática (financiando programas de informatização dos
serviços sociais e das atividades produtivas, assim como pro
gramas dI! reciclagem profissional para reaproveitamento da
mão-de-obra liberada em decorrência da informatização), as
instituições de ensino (recursos para aquisição de bens e servi
ços de informática, formação e desenvolvimento de recursos
humanos para o setor de informática, desenvolvimento das
atividades de P&D em informática, bem como difusão técnico
científica, <;:studqs e pesquisas relativas a informática) e os
centros de pesquisa em informática (recursos para implan
taçáo, modernização e ampliação da infra-estrutura física, de
senvolvimento de projetos e difusão técnico-científica).

5. ESTIMATIVA DE RECURSOS FINANCEIROS
A viabilidade deste plano passa, necessariamente, pela

participação ativa de todos os setores da sociedade envolvidos
com sua execução e seus resultados. No que se refere aos
recursos imprescindíveis à execução das ações e ao conse
qüente atingimento das metas existem diversos agentes e for
mas em que esta participação será efetivada, a saber:

• as empresas do setor de informática, através do investi
mento em pesquisa e desenv.olvimento, formação de recursos
humanos, implantação de laboratórios e na modernização de
suas linhas de produção;

• os usuários, quer públicos ou privados, através da aqui
sição.dos bens e serviços gerados pelo setor de informática;

o Estado, nos seus diversos níveis (federal, estadual e muni
cipal) e entidades (administração direta, fundações e em
presas públicas e de economia mista) quer no financiamento
do setor produtivo através de seus bancos de desenvolvimento,
quer no finahciamento, a fundo perdido, das pesquisas nas
universidades e centros de pesquisa, na formação de recursos

humanos, na criação ou aparelhamento de laboratórios e na
geração dos meios necessários ao desenvolvimento do setor.

A maioria das ações constantes deste plano e detalhadas
no Capítulo 3, por segmento, necessita, para a sua execução,
de recursos públicos ou privados. As ações que, nos respec
tivos quadros demonstrativos, não especificam recursos serão
financiadas pelo Governo Federal através das dotações ordiná
rias de custeio dos órgãos envolvidos na aç~o. Naquelas que
especificam recursos, os valores se referem exclusivamente
à participação do Governo Federal embora muitas delas envol
vam recursos ou da iniciativa privada, ou dos orçamentos
estaduais e municipais, ou do orçamento das estatais, ou mes
mo recursos externos oriundos de financiamentos para o setor
científico e tecnoiógico do País. Nestes casos, a coluna "condi
cionantes" indica as fontes complementares de recursos.

A tabela 5.1, a seguir, apresenta os valores agregados
para aquelas ações em que o Governo Federal participa direta
mente, seja como agente financeiro seja através das dotações
do Orçamento da União. Como pode ser observado, esta
participação global está estimada em Cr$ 62.174,36 milhões
(a preços de maio/90) nos três anos, de vigência deste 11 Planin.
Por sua vez, a tabela 5.2 e a figura I permitem a visualização
desta participação p.or segmento .do setor de informática.

Do montante total estimado, já citado, 69,9% referem-se
a financiamentos ao setor produtivo, pelos agentes financeiros
da União, conforme consta da tabela 5.3 e da figura 11 seguin
tes. Estes financiamentos têm as seguintes origens:

• BNDES, em um montante estimado para o período
1991/1993 de Cr$ 37.700 milhões, que representam 60,6%
do total de recursos, sendo que Cr$ 32.760 milhões referem-se
a financiamentos a serem concedidos ao setor produtivo usuá
rio na aquisição de equipamentos de automação industrial

. e instrumentação digital; e

• Finep, num total de ci$ 5.778 milhões, representando'
9,3% do total de recursos.

A alocação de recursos do BNDES refere-se a estimativas
de aplicações, uma vez que os fundos operados pela instituição
não são de origem orçamentária, baseando-se em autogera
ção, créditos externos, poupança compulsória e voluntária.
Desta forma, o orçamento do BNDES não está baseado em
alocações setoriais específicas não podendo portanto ser aloca
do como os demais orçamentos, dependentes de fundos da
União. No entanto, os recursos do BNDES que devem ser
alocados para o setor de informática estarão sujeitos a avalia
ções semestrais por parte do Conin e a avaliações trimestrais
do Fórum de Acompanhamento 'do 11 Planin, descrito no
item 6 deste plano. .

Os restantes 30,1% referem-se ao Orçamento da União,
em suas dotações de investimentos e bolsas de estudo, sendo:

• Cr$ 13.148,60 milhões, ou seja, 21,2%, 'que deverão
constar do orçamento da Secretaria da Ciência e Tecnologia
da Presidência da República - SCTIPR, e

• Cr$ 5.547,76 milhões, ou seja, 8,9% que deverão estar
alocados nas dotações orçamentárias do Ministério da Edu- .
cação.

Convém salientar, finalmente, que os montantes estima
dos para cada uma das ações levam em conta os ajustamentos
pelos quais passa a economia brasileira, suas conseqüências
no setor público, em especial no setor de informática, bem
assim as dificuldades decorrentes.
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I : FINEP : 15&.Kt,otl FlJWE. mICO : 52.IM,"1 52.NO,1I1 52.MM'1I.

'-r I-I I I I
ftIarnrnôlllCA 1.2. : 55""","1 OOU SSt.Ht,"1 SCTICTI 55........1 1,0" I,NI
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11 ?LAUIN
TABELA 5.2 - RECURSOS POR SEGnENTO

Eb Cr S ·:11 I í 2la I 0/'10 ) :

:----------------------------------------------~-----~------------------------------:

SEGMENTO
DISTRIBUIC~O ANUAL

VAlO~

ESTIMADO :----------------------------------------~:
1991 1992 :993

:---------------------------~-------------~-----~-------~-------------l--·----------I
~79.08e.eGI 257.929,00: 312.a01.0e
1e.4~e,e01 10.4~ê,001 i9.409,00

ó76.~ea.OG: 832.0e0,~el 1.a~~.e00,0e

5.2e0.00: 0,00: 0,~0

62.490~ee: 62.40Q,001 62.40e.~e

1.414.e0~.ee: 1.i24.0ee.e~: 1.6S~.e00,e0

86G.eee.00: 1.~ee.0et.ee: 1.~~4.~a0.ea:

1.~48.eee.e01 1.~08.~ee.0el 2.:34.0e~,0~:

20a.e~$.~0~ 2e8.000.09: ~~8.~09,~~:

5.616.e$0.ee:10.8ió.e0e.e0:16.ê16.~e~,e0:

624.0~~.00: 624.e0e,~0: :'4.0e3.e~1

52.e~e.~e: 52.0&e,c.el :2.000.0el
i.56a.e~~.e~: i.786.Got,001 1.474.009,t~1

i.998.36v,~el 2.15B.~~e,00: ~.~72.96G,0il

949.000.00:
31.20(j,a~1

2.548.000,ee:
5.200.e01

187.2G0,a0:
4.192.003,130:
2.964.e0~.e0:

4.940.0(;e,~01

62-\.00G.e01
:32.448.a0~.ee:

1..872. e~e.(i~ I
156.0eO,eel

4.828.000,1301
6.429.760,\)0:

lUSO DA :NFORM~TICH

:TECHO~CGIA

:NORMALrZACÂO EM INFORMÁTICA:
:?RECCS E~ INFORM4TICA
:EXPCRTACZO EM INFOP.H~TICA

:MICR(i~EnêNICA

:?ROGRA~AS DE CCHPUTADOR
:PIWCESSAOORES
:INF. E~ TELECO~UNICACôES

:AUTCf.ACZO INDUSTRIAL
lIN5TR~~EHTAC~O OIGliAL
:PRESThC~O DE SERVICOS
:PESQUIS~ E DESENVOLVIMENTO
:FOR~. :E RECURSOS HUMANOS

:--------------·------------I-------------i-------------:-------------t-------------:
:rOTAIS
:---------------------------1-------------;-------------:-------------:-------------l
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:--------------------------~---------------------------------------------------------------------,
DlSTRlBUlCÃO ANUAL

199319921991

: PARTICIPACÃO I

:-----------------------------------------; PERCENTUAL:
I
I

VALOR
ESTIMADO

FONTES

:---------------------------1-------------1-------------1-------------:-------------,----------..---:
1. ORCAMENTQ DA UNIÃO

- SeT
- MEC

TOTAL

113.148.68e,el' ,4.891.061,'" 4.185.8el,0el 4.871.808,el'
: 5.547.761,01' 1.874.443,81' 1.819.361,.1' 1.863.961,el'
118.696.366,e81 5.965.440,e81 5.995.16e,0&1 6.735.766,0&1

21,2%
8,9%

38,1%
1--------·--------,

162~174.36....'14.721.44t...12••439.161,•• '27••13.76.,..l· 1....1-

: 2. FINANCIAMENTO PdBLICO

- BNDES
- FINEP

TOTAL
-1---------

TOTAIS

•I
I
I

f'.'
I

137.76•••••,••, 6.892.e••,ee'12.5iB."'."'1B.29t.eet,'"
1 5.77a••e.,el~ 1.a44.e••~t6' 1.926.e••••• , 1.98B.ee.,'"
143.478 , 8.756.e '14.~44•••••Of'2••278.e••,..1

61.6%
9,3%

69.9%

RECURSOS P O R SEGMENTO

FIGUHA I

Autanação Industrial
52,2'&

Processadores
7,9~

P & D
7,8%

NicrlDelctr&lica
6,7%

D.Jtr6s o~.n

Inst. Digital 3,0%

PrO<Jri:llros 4,8%

Uso 1,5!i.

·Norm:lliz<lção 4, n

1,O~

10, a'/,

Cr$ .62 !;>i,lhões

dos. rubm:ticr



RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL POR (-'ONTES

FlGUR/\ Il

~
~

W
~.
8'
~r

~

"

DNDES
60,~%

Cr$ 62 bilhões

OGU/t-1EC
8,9%

I"INI~I'

9,3~

(ks. nJbm:1Ícr

~....
>'
~

Õ........,
O
r),...,
z

II~;r.
::)

l~, ,...,
.~

~

';3
t;l

-g.
o

.::::J

~
õ·
~

~-
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II PLANIN
ACOMPANHAMENTO

6. ESTRATÉGIA DE ACOMPANHAMPLC ')011
PLANIN

No intuito de avaliar a execução pormenorizada de cada
diretriz, meta e ação estabelecida no 11 Planin e assegurar
que os objetivos traçados produzam os resultados previstos,
fica criado o Fórum de Acompanhamento do 11 Planin.

O Fórum de Acompanhamento reunir-se-á a cada trimes
tre na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática da Câmara dos Deputados - CCTCI - e será
integrado por 8 (oito) membros desta comissão, bem como
por 8 (oito) membros da sociedade civil, compreendendo enti
dades que represente a indústria, os usuários de bens e serviços
de informática, os trabalhadores, a comunidade científica e
tecnológica, além de pessoas brasileiras de notório saber. Ca

,berá à CCTCI a indicação das entidades que se farão repre-'
sentar no Fórum.

Para efeito da avaliação do 11 Planin, prevista no inciso
11 do art. 7º da Lei n? 7.232, de 29-10-84, fica o Conselho
Nacional de Informática e Automação - CONIN obrigado
a enviar ao Congresso Nacional, anualmente, até o dia 31
de março, a posição detalhada'de cada diretriz, meta e ação
definida, relativa ao ano imediatamente, anterior. Esta posi
ção será analisada pelo Fórum de acompanhamento, que de
signará relator para elaboração de parecer relativo à efetiva
execução do 11 Planin.

Compete ao Fórum de Acompanhamento:
a) avaliar a execução do 11 Planin;
b) definir indicadores suplementares que permitam o

acompanhamento pormenorizado do II Planin, sobretudo pa
ra as diretrizes que não foram detalhadas em metas e ações;

c) acompanhar o efetivo desembolso dos recursos finan-
ceiros, especialmente os recursos não orçamentários;

d) acompanhar a relação de preços de produtos estran
geiros no Brasil, comparando-os com os dos países de origem:

e) definir padrões de qualidade coerentes com a realidade
nacional;

f) sugerir políticas de longo prazo para o setor de infor
mática;

g) acompanhar a evolução da legislação de informática,
inclusive portarias e atos normativos;

h) avaliar os impactos sociais decorrentes da aplicação
do 11 Planin;

i) avaliar periodicainente a relação de itens constantes
da lista de Anuência Prévia da SCT (para fins de importação
e produção).

Para coleta de dados que permitam a verificação do cum
primento dos objetivos do II Planin, o Fórum de Acompa
nhamento solicitará as informações necessárias ao Poder Exe
cutivo e às entidades da sociedade civil pertinentes.

A partir da avaliação do Fórum de Acompanhamento,
a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá
tica da Câmara dos Deputados poderá elaborar proposta de
Fiscalização e Controle nos termos dos arts. 70 e 71 da Consti
tuição Federal e dos arts. 60 e 61 do Regimento Interno da
Câmara.

O Governo deverá apresentar ao Congresso Nacional,
dentro de 60 (sessenta) dias da publicação do 11 Planin, o
resultado dos esforços feitos no combate ao contrabando de
bens de informática que, hoje, sabidamente prejudica de for
ma acentuada o parque industrial do setor no Brasil.

o Fórum de Acompanhamento deverá reunir-se, pela
primeira vez, em 90 (noventa) dias a contar da data de publi
cação do 11 Planin.

II PLANIN
ANEXO I

CRITÉRIOS, LIMITES E FAIXAS DE
APLICAÇÃO DOS INCENTIVOS

Para os efeitos do disposto no art. 16 da Lei n? 7.232/84,
ficam estabelecidos os seguintes requisitos' para a concessão
de incentivos:

1. incentivos previstos nos arts. 13, 14 e 15 da lei nº
7.232/84:

1.1 Classes de bens e serviços
Os incentivos para as atividades de desenvolvimento, pro

dução e comercialização só serão concedidos às classes de
bens e serviços a serem definidas pelo Conin.

1.2 Critérios
1.2.1. Quanto ao escopo do programa ou projeto passível

de ser incentivado: o programa ou projeto deve atender, pelo
menos, a um dos propósitos fixados no art. 19 da Lei nº
7.232/84, assim como enquadrar-se em quaisquer das diretri
zes, metas ou ações estabelecidas neste plano.

1.2.2 Quanto à viabilidade do programa ou projeto de
pesquisa, desenvolvimento ou produção:

1.2.1.1 A capacidade técnica/econômico-financeira da ,
executora/proponente deverá ser compatível com a nature
za/porte do programa ou projeto proposto;

1.2.1.2 Os aspectos técnicos e econômico-financeiros do
programa ou projeto proposto devem ser çonsistentes com
seus objetivos, prazos e demais especificações.

1.2.3 Quanto às prioridades na concessão de incentivos:
os incentivos serão concedidos de forma diferenciada, privile
giando os segmentos de microeletrônica e programas de com
putador, genericamente, e as áreas tecnológicas prioritárias
(conforme item 3.3.1.1 deste plano), nos casos de programas
ou projetos de pesquisa e desenvolvimento ou formação e
desenvolvimento de recursos humanos, e ainda, no campo
de produção, os programas ou projetos com tecnologia desen
volvida no País.

1.2.4 Quanto ao acompanhamento e avaliação dos pro
gramas ou projetos incentivados:

1.2.4.1 Na análise dos pleitos de incentivos, além dos
fatores já citados, deverão ser levados em consideração, quan
do for o caso, o desempenho das proponentes/executoras na
execução dos programas ou projetos anteriormente incenti
vados;

1.2.4.2 Na avaliação da execução dos programas ou proje
tos incentivados deverão ser considerados, principalmente,
os resultados parciais ou finais obtidos (avaliando seus níveis
de aderência em relação aos propostos, suas adequações em
termos de atendimento às necessidades do mercado, suas com
patibilidades com o nível de desenvolvimento tecnológico vi
gente no País, suas contribuições para a capacitação nacional
nas atividades de informática, seus benefícios econômicos e
sociais, etc.).

1.2.5 Quanto à aplicação em programas de criação, desen
volvimento ou adaptação tecnológica, conforme estabelecida
no item 4.1.2 deste plano: os recursos deverão ser aplicados,
preferencialmente, em pesquisa aplicada (própria ou realizada
em conjunto com instituição de ensino superior ou centro
de pesquisa) e em desenvolvimento ou aprimoramento de
processos produtivos.
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1.3 Limites e Faixas'
1.3.1 Incentivos previstos nos incisos I, lU e IV do art.

13 da Lei ng 7.232/84: será de isenção para- programas ou
projetos prioritários, conforme definidos no item 1.2.3, e de
redução de 30% a 90% nos demats'C;lsos.

1.3.2 Incentivo previsto no inciso V do. art. 13 da Lei
ng 7.232/84:

1.3.2.1 Para atividades de pesquisa e desenvolvimento:
dedução de 200%,na forma de exclusão do lucro líquido
do valor dos gastos realizados;

. 1.~.2.2 Para formação e desenvolvimento de recursos hu
manos: dedução de 200% na forma de aplicação da alíquota
cabível do Imposto de Renda sobre os gastos realizados, obser
vado o limite de 10% (dez por cento) do imposto devido;

1.3.3 Incentivo previsto no item 4.1.3 deste plano: crédito
de 100%

1.3.4 Incentivos previstos nos arts. 14 e 15 da Lei n9

7.232/84: conforme disposto nos referidos artigos.
1.3.5 Para aplicação em programas de criação, desenvol

vimento ou· adaptação tecnológica deverão ser fixados os se-
guintes percentuais: .

1.3.5.1 de 4% a 8% da receita líquida do período, prove
niente da comercialização de bens e serviços de informática,
em cada exercício social, durante o prazo de vigência da con
cessão dos incentivos, devendo os eventuais débitos serem
aplicados no exercício subseqüente ao término do referido
prazo deyigência, corrigidos monetariamente,

1.3.5.ide 40% a 80% do montante aos incentivos auferi-'
dos, corrigidos moneülriamente, durante o prazo de vigência
da concessão dos incentivos,. ou, no máximo, até o encerra
mento do exercício sociãl subseqüente ao término do referido
prazo de vigência.

2. Incentivo à doação de bens e serviços de informática:
2.1 Critérios
2.1'.1 Os bens e serviços objeto da doação deverão ser

compatíveis com a capacidade de uso das instituições recipien
dárias;

2.1.2 Na análise do pleito, será também levado em consi
deração, quando for o caso, o desempenho da donatária no
uso dos bens e serviços anteriormente recebidos por !Joação
incentivada.

2.2 Limites e Faixas
Dedução de 200%, na forma de aplicação da alíquota

cabível do Imposto de Renda sobre o preço de aquisição ou
custo de produção dos bens e serviços doados, observado
o limite de 40% (quarenta por cento) do imposto devido.

11 PLANIN
ANEXOU

DADOS SOBRE O PROGRAMA DA INDÚSTRIA DE
INFORMÁTICA NO BRASIL,
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Maio de 19917520 Sexta-feira 24 mAmo no f'ONORFSI.;O N!\('IONAI. (Seção n----------------_._----------_. .-.::..--.::..---:.-_---------
o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Os Srs. que

a aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)
Aprovada.
Vai ao Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) 

2

PROJETO DE LEI N9 5.740, DE 1990
(Do Sr. Mozarildo Cavalcanti)

Discussão, em VImo únic~, do Proj~t~ de Lei n9 ~.~4~,
de 1990, que cria área de lIvre comercIO no MUmCl?1O
de Bonfim, Estado de Roraima, e dá outras providênclas;
tendo parecer: da Comissão de Economi.a,. Indústrja e
Comércio, pela aprovação (Relator: Sr. EzlO Ferrelra),
Pendente de parecer: da Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Redação.

(Art. 151, I, "j", do Regimento Interno)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra ao Sr. Deputado Francisco Rodrigues p.ar~ ~er pare~er

ao projeto, aprovado pela Comissão de ConstltUlçao e Justiça
e de Redação.

O Sr. Renato Johnsson - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex·
a palavra.

O SR. RENATO JOHNSSON (Bloco - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, desejo apenas registrar minha
presença no plenário.

O Sr. Ricardo Izar - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex"
a palavra.

O Sr. Ricardo Izar (PL - SP. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, quero também apenas registrar minha pre
sença no plenário.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES (PTB - RO. Para
emitir parecer.) - Sr.Presidente, Sr" e Srs. D.eputados, atra~

vérJ deste projeto o nobre Deputado Mozanldo Cavalcanti
cria, no Município de Bonfim, Estado de Roraima, área de
livre comércio de importação e exportação, sob regime fiscal
especial, estabelecida com a finalidade de promover o desen
volvimento das regiões fronteiriças do extremo norte daquele
estado e com o objetivo de incrementar as relações bilaterais
com os países vizinhos, segundo a política de integração latino
americana. O Poder Executivo fará demarcar a área contínua
com a superfície de vinte quilômetros quadrad~s, envo~ven~o,

inclusive, o perímetro urbano da mencIOnada clda~e e 111c1u111
do locais próximos para o entreposto de merca~onas a ~ere~

nacionalizadas ou reexportadas. As mercadonas, naclOn~ls

ou estrangeiras, enviadas à área de livre comércio de Bonflm
serão obrigatoriamente destinadas à empresa autorizada a
operar nessa área.

O projeto descreve as facilidades fiscais a serem conce
didas, as proibições que deverão ser observadas, determi
nando que o Banco Central normatizará os procedimentos
cambiais aplicáveis à área e estabelece que o Poder Executivo
fixará, anualmente, o limite global para as importações. No
ano de 1991 esse limite será de quinze milhões de dólares.

A área será ad~inistrada por um conselho e ficará, nos dez
primeiros anos após sua criação, subordinada à Sufra.ma, apli
cando-se-Ihe a legislação a ela pertinente. A recelta bruta
da área será parcialmente aplicada em educação, saúde e sa
neamento, él,m proveito das comunidades mais carentes da
zona fronteiria do Estado de Roraima. As isenções e os bene
fícios serão mantidos durante vinte e cinco anos.

Na justificativa o autor relembra a contribuição que a
Zona Franca de Manaus trouxe para o desenvolvimento ama
zônico e declara.que "limintado-se com a Guiana, o Município
de Bonfim apresenta reais possibilidades de promover o desen
volvimento das regiões de fronteira do extremo norte do Esta
do de Roraima, notadamente através das relações bilaterais
com 9s paízes vizinhos".

E o relatório.

Voto do Relator

Estão atendidas as preliminares de admissibilidade para
a tramitação legislativa do projeto constitucionalmente fixa
das:

- matéria da competência legislativa da União e da atri
buição do Congresso Nacional (art. 48);

- iniciativa legítima, por parte de parlamentar federal
(art. 61, caput,); e

- feitura de lei ordinária (art. 59, inciso I1I).
A técnica legislativa adotada não merece censuras.
Diante do exposto, voto pela constitucionalidade, juridi-

cidade e técnica legislativa deste Projeto de Lei n95.740/90.
Sala da Comissão, 22 de maio de 1991. - Deputado

Francisco Rodrigues, Relator.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO

PROJETO DE LEI N9 5.740, DE 1990
Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Lei
n\' 5.740/90, nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os'Senhores Deputados: João Natal,
Presidente; Roberto Magalhães, Jurandyr Paixão e Edevaldo
Alves da Silva, Vice-Presidentes; Antônio dos Santos, Bene
dito de Figueiredo, Ciro Noguetra, Messias Góis, Nelson Mor
ro, Pedro Valadares, João Rosa, José Dutra, José Luiz C1erot,
José Thomaz Nonô, Luiz Carlos Santos, Luiz Soyer, Mauri
Sérgio, Mendes Ribeiro, 1';l"elson Jobim, Nilson Gibson, Rena;
to Vianna, Wanda Reis, Eden Pedroso,Adylson Motta, Ger
son Peres, André Benassi, Evaldo Gonçalves, Paes Landim,
Everaldo de Oliveira, Flávio Rocha, Jesus Tajra, Ney Lopes,
João de Deus Antunes, José Luiz Maia, João Faustino, Carlos
Kayath, Gastone Righi, Nelson Trad, Edésio Passos, Hélio
Bicudo, José Dirceu, Eduardo Braga, loão Mellão Neto, Rob
son Tuma, Luiz Piaunylino, Benedito Domingos e Roberto
Jefferson.

Sala da Comissão, 22 de maio de 1991. - Deputado
João Natal, Presidente Deputado Francisco Rodrigues, Re
lator.

A Sr~ Marilu Guimarães - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem. .

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.
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A SRA. MARILU GUIMARÃES (PTB - MS. Sem revisão
da oradora.) - Peço a V. Ex', Sr. Presidente, que registre
minha presença em plenário.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - V. Ex~ será
atendida.

O Sr. Robson Tuma - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. ROBSON TUMA (PL - SP. Sem revisão~do ora
dor.) - Peço a V. Ex\ Sr. Presidente, que registre minha
presença em plenário. .

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - V. Ex' será
atendido.

O Sr. João FaustiD(~ - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. JOÃO FAUSTINO (PSDB - RN. Sem revisão
do orador.) - Peço a V. Ex\ Sr. Presidente, que registre
minha presença em plenário.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - V. Ex' será
atendido.

O Sr. Vittorio Medioli - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. VITTORIO MEDIOLI (PSDB - MO. Sem revisão
do orador.) ...:.- Peço a V. Ex', Sr. Presidente, que registre
minha presença em plenário.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - V. Ex' será
atendido.

O Sr. Basílio ViIlani - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. BASÍLIO VILLANI (Bloco .,- PRo Sem revisão
do orador.) - Peço a V. Ex', Sr. Presidente, que registre
minha presença em iJ}enário.

O SR: PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - V. Ex' será
atendido.

O Sr. Carlos Scarpelini - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. CARLOS SCARPELINI (PMDB - PRo Sem revi
são do orador.) -Peço a V. Ex', Sr. Presidente, que registre
minha presença em plenário.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - V. Ex' será
atendido.

O Sr. Rodrigues Palma - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDl!;NTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. RODRIGUES PALMA (PTB - MT. Sem revisão
do orador.) - Peço a V. Ex', Sr. Presidente, que registre
minha presença em plenário.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - V. Ex" será
atendido.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheirq) - Não havendo
oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vou submeter
a votos o Projeto de Lei nQ 5.740-A de 1990.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica criada, no Município de Bonfim, Estado

de Roraima, área de livre comércio de importação e expor
tação, sob regime fiscal especial, estabelecida com a finalidade
de promover o desenvolvimento das regiões fronteiriças do
extremo norte daquele estado e com o objetivo de incrementar
as relações bilaterais com os países vizinhos, segundo a política
de integração latino~americana.

Art. 29 O Poder Executivo fará demarcar a área contí
nua com a superfície de 20 km2

, envolvendo, inclusive, o
períme!ro urbano do Município de Bonfim, onde será insta
lada a Area de Livre Comércio de Bonfim (ALCB), incluindo
locais próprios para entrepostamento de mercadorias a serem
nacionalizadas ou reexportadas.

Parágrafo único. Considera-se integrante da ALCB to
da a sua superfície territorial, observadas as disposições dos
tratados e convenções internacionais.

Art. 39 As mercadorias estrangeiras ou nacionais envia
das à ALCB serão, obrigatoriamente, destinadas a empresa
autorizada a operar nessa área.

Art. 49 A entrada de mercadorias estrangeiras na
ALCB far-se-á com suspensão do Imposto de Importação
e do Imposto sobre Produtos Industrializados. que será con
vertida em isenção, quando forem destinadas a:

I - consumo e venda interna na ALCB;
11 - beneficiamento, em seu território, de pescado, pe

cuária, recursos minerais e matérias-primas de origem agrícola
ou florestal;

111 - agropecuária e piscicultura;
IV - instalação e operação de turismo e serviços de qual

quer natureza;
V - estocagem para comercialização no mercado exter-

VI - industrialização de produtos em seu território;
VII - bagagem acompanhada de viajantes, observados

os.limites fixados pelo Poder Executivo por intermédio do
Departamento da Receita Federal.

§ 19 As demais mercadorias estrangeiras, inclusive as
I,ltilizadas cOmO partes, peças ou insumos de produtos indus
trializados na ALCB, gozarão de suspensão dos tributos referi
dos neste artigo, mas estarão sujeitas a tributação no momento
de sua internação.

§ 29 Não se aplica o regime fiscal previsto neste artigo
a:

a) armas e munições de qualquer natureza;
b) automóveis de passageiros;
c) bens finais de informática;
d) bebidas alcoólicas;
e) perfumes;
f) fumos e seus derivados.
Art. 59 A compra de mercadorias estrangeiras armaze

nadas na ALCB, por empresas estabelecidas em qualquer
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outro ponto do território nacional, é considerada, para efeitos
administrativos e fiscais, como importação normal.

Art. 6" A venda de mercadorias nacionais ou naciona
lizadas, efetuada por empresas estabelecidas fora da ALCB,
para empresas ali sediadas, é equiparada à exportação.

Art. 7° O Poder Executivo regulamentará a aplicação
de regimes aduaneiros especiais para as mercadorias estran
geiras destinadas à ALCB, assim como para as mercadorias
dela procedentes.

Art. 80 O Banco Central do Brasil normatizará os pro
cedimentos cambiais aplicáveis às operações da ALCB, crian
do mecanismos que favoreçam seu comércio exterior.

Art. 9" O limite global para as importações através da
ALCB será estabelecido anualmente, pelo Poder Executivo,
no ato que 9 fizer para as demais áreas de livre comércio.

§ 1" E fixado em US$ 15,000,000.00 (quinze milhões
de dólares dos Estados Unidos da América), para o exercício
de 1991, o limite global das importações a serem realizadas
através da ALCB.

§ 2" A critério do Poder Executivo poderão ser excluí
das do limite global as importações de produtos pela ALCB,

, destinados exclusivamente à reexportação, vedada a remessa
de divisas correspondentes e observados, quando reexpor

, tados, todos os procedimentos legais aplicáveis às exportações
brasileiras.

Art. 10. A administração da ALCB será exercida por
um conselho de administração.

§ 10 Nos dez primeiros anos da sua criação, fica a ALCB
sob a administração da Superintendência da Zona Franca de

, Manaus - SUFRAMA, que deverá promover e coordenar
, a sua implantação. Nesse período, aplicar-se-á, no que couber,
, à ALCE, a legislação pertinente à Zona Franca de Manaus,
, com suas alterações e respectivas disposições regulamentares.

§ 2" Findo o prazo a que se refere o parágrafo anterior,
o Poder Executivo designará o órgão encarregado de elaborar
as demais medidas. visando à constituição do Conselho de
Administração elaborar o seus Regimento Interno e proceder
à sua instalação.

. Art. 11. A receita bruta da ALCB será parcialmente
, aplicada em educação. saúde e saneamento, em proveito das
comunidades mais carentes da zona fronteiriça do Estado de
Roraima. nos termos do que dispuser o regulamento desta

. lei. .
Art. 12. A Secretaria da Receita Federal exercerá a

vigilância na área da ALCB e a repressão ao contrabando
e ao descaminho, sem prejuízo da competência do Departa-
mento de Polícia Federal. •

Parágrafo tínlco. O Poder Executivo deverá assegurar
os recursos materiais e humanos necessários aos serviços de
fiscalização e controle aduaneiro da ALCB.

Art. 13. As isenções e benefícios da ALCB serão man
tidos durante 25 anos.

Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Como votam
os S1's. Líderes?

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".

O SR. ANTÔNIO CARLOS MENDES THAME (PSDB
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
também vota "não".

O SR. EDSON SILVA (PDT - CE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT também a rejeita, vota
"não".

O SR. VICTOR FACCIONI (PDS - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, atendendo ao parecer da banca
da do PDS de Roraima, o PDS vota "sim".

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, é preciso informar à
Casa que esse projeto resulta de um projeto único que foi
desdobrado em dois. Votamos favoravelmente a um deles.
Então, acho que, por coerência, devemos votar favoravel
mente ao outro, que trata da mesma matéria, e o Presidente
da República que decida sobre a conveniência de instalar
uma ou outra das zonas criadas. Por uma questão de coerência,
o PMDB vota "sim".

O SR. CARLOS CAMURÇA (PTR - RO. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PTR vota "sim".

O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA (PSB - MA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota "não". Gostaria
de registrar a minha presença.

O SR. GASTONE RIGHI (PTB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do PTB recomenda
à sua bancada que vote "sim" ab projeto.

O SR. PAULO MANDARINO (PDC - GO. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, é uma região de fronteira,
não há raZão técnica alguma que contrarie esse projeto. O
PDC vota "sim".

O SR. RICARDO IZAR (PL - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PL vota "sim".

O SR. RICARDO FIÚZA (PL - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o Bloco vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Passa-se à vota-
ção da matéria.

Os Srs. Líderes já orientaram suas bancadas.
Em votação o projeto.
Os Srs. Deputados que forem favoráveis a sua aprovação

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por maioria.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Há sobre a
mesa e vou submeter a votos a seguinte redação final:

PROJETO DE LEI No 5.740-B, DE 1990

Cria área de livre comércio no Município de Bonfim,
no Estado de Roraima, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica criada, no Município de Bonfim, Estado

de Roraima, área de livre comércio de importação e expor
tação, sob regime fiscal espécial, estabelecida com a finalidade
de promover o desenvolvimento das regiões fronteiriças do
extremo norte daquele estado e com o objetivo de incrementar
as relações bilaterais com os países vizinhos, segundo a política
de integração latino-americana.

Art. 20 O Poder Executivo fará demarcar área contínua
com a superfície de 20 Km2, envolvendo, inclusive, o perímetro
urbano do Município de Bonfim, onde será instalada a Área

.de Livre Comércio de Bonfim - ALCB. incluindo locais
próprios para entrepostamento de mercadorias a serem nacio
nalizadas ou reexportadas.
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Parágrafo único. Considera-se integrante da ALCB to
da a sua superfície territorial, observadas as disposições dos

·tratados e convenções internacionais.
Art. 39 As mercadorias estrangeiras ou nacionais envia

das à ALCB serão, obrigatoriamente, destinadas a empresa
autorizada a operar nessa área. .

Art. 49 A entrada de mercadorias estrangeiras na'
ALCB far-se-á com suspensão do Imposto de Importação'
e do Imposto sobre Produtos Industrializados, que será con-:
vertida em isenção, quando forem destinadas a:

I - consumo e venda interna na ALCB;
11 - beneficiamento, em seu território. de pescado, pe

cuária, recursos minerais e matérias-primas de origem agrícola
ou florestal;

111 - agropecuária e piscicultura;
IV - instalação e operação de turismo e serviços de

qualquer natureza;
V - estocagem para comercialização no mercado ex-

terno; .
VI - industrialização de produtos em seu território;
VII - bagagem acompanhada de viajantes, observados

os limites fixados pelo Poder Executivo por intermédio do
Departamento da Receita Federal.

· § 19 As demais mercadorias estrangeiras, inclusive as
utilizadas como partes, peças ou insumos de produtos indus
trializados na ALCl?, gozarão de suspensão dos tributos referi

.dos neste artigo, mas estarão sujeitas a tributação no momento
de sua internação.

§ 29 Não se aplica o regime fiscal previsto neste artigo
a:

a) armas e munições de qualquer natureza;
b) automóveis de passageiros;
c) bens finais de informática;
d) bebidas alcoólicas;
e) perfumes;
f) fumos e seus derivados.
Art. 59 A compra de mercadorias estrangeiras armaze".

nadas na ALCB, por empresas estabelecidas em qualquer
·outro ponto do território nacional, é considerada, para efeitos.
administrativos e fiscais, como importação normal. .

Art. 69 A venda de mercadorias nacionais ou naciona-'
'Iizadas, efetuada por empresas estabelecidas fora da ALCB,
para empresas ali sediadas, é equiparada a exportação.

Art. 79 O Poder Executivo regulamentará a aplicação
de regimes aduaneiros especiais para as mercadorias p:.Lran
geiras destinadas à ALCB, assim como para as IT'.vfcadorias.
dela procedentes.

Art. 89 O Banco Central do Brasil normatizará os pro_o
cedimentos cambiais aplicáveis às operações da ALCB, crian
do mecanismos que favoreçam seu comércio exterior.

Art. 99 O limite global para as importações através da
ALCB será estabelecido, anualmente, pelo Poder Executivo,
.no ato que o fizer para as demais áreas de livre comércio.

§ 1° É fixado em US$ 15.000.000,00 (quinze milhões
de dólares dos Estados Unidos da América), para o exercício
de 1991, o limite global das importações a serem realizadas
através da ALCB.

§ 29 A critério do Poder Executivo, poderão ser excluí
das do limite global as importações de produtos pela ALCB,
destinados esclusivamente à reexportação, vedada a remessa
de divisas correspondentes e observados, quando reexpor
tados; todos os procedimentos legais aplicáveis às exportações
brasileiras.

Art. 10. A administração da ALCB será exercida por
um conselho de administração.

§ 19 Nos dez primeiros anos da sua criação, fica a ALCB
sob a administração da Superintendência da Zona Franca de
Manaus - SUFRAMA, que deverã promover e coordenar
a sua implantação. Nesse período, aplicar-se-á. no que couber,
à ALCB, a legislação pertinente à Zona Franca de lIAanaus,
com suas alterações e respectivas disposições regulamentares.

§ 29 Findo o prazo a que se refere o parágrafo anterior,
. o Poder Executivo designará o órgão encarregado de elaborar
as demais medidas, visando à constituição do conselho 'de
administração., elaborar o seu regimento interno e proce~er

a sua instalação.
Art. 11. A receita bruta da ALCB será parcialmente

aplicada em educação, saúde e saneamento, em proveito das
comunidades mais carentes da zona fronteiriça do Estado de
Roraima, nos termos do que dispuser o regulamento"desta
lei.

Art. 12. A Secretaria da Receita Federal exercerá a
vigilância na área~'da ALCB e a repressão ao contrabando
e ao descaminho, sem prejuízo da competência do Departa
mento de Polícia Federal.

Parágrafo único. O Poder Executivo deverá assegurar
os recursos materiais e humanos necessários aos serviços de
fiscalização e controle aduaneiros da ALCB.

Art. 13. As isenções e benefícios da ALCB serão man
tidos durante 25 anos .

Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 23 de maio de 1991. - Deputado Nilson

Gibson, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Os Srs. que
a aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Vai ao Senado Federal.

O Sr. Jesus Tajra - Sr. Presidente. peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex"
a palavra.

O SR. JESUS TAJRA (Bloco - PI. Sem revisão do ora
dor.) - Peço a V. Ex", Sr. Presidente, que registre minha
presença em plenário.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Neste momento
a )lesa vai determinar a abertura do painel, para que possam
registrar suas presenças aqueles que chegaram depois do pri
meiro registro.

Continuaremos a votar simbolicamente até que. eventual
mente, se torne necessária uma votação nominat

Os Srs. Deputados podem registrar sua presença através
dos postos avulsos.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) -

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N9 378-A, DE 1990
(Da Comissão de Relações Exteriores)

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Le
gislativo n9 378, de 1990, que aprova0 texto da Convenção
contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias:
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Psicotrópicas, aprovada em Viena, em 20 de dezembro
de 1988; tendo parecer: da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa (Relator: Sr. Mauri Sérgio).

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Passa-se à dis
cussão da matéria.

Está inscrito o Sr. Deputado Moroni Torgan, a quem
concedo a palavra pelo prazo regimental.

O SR. MORONI TORGAN (PSDB - CE. Sem revisão
d0 orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a aprovação
deste decreto sem dúvida alguma é importantíssima para que
possamos combater o narcotráfico na sua extensão, porque,
através da Convenção de Viena, temos a tipificação de pegar
e confiscar os bens do traficante. Esta tipificação é importan
tíssima, porque um traficante na cadeia não tem tanto medo
se ainda tiver dinheiro para conseguir perpetuar os seus atos
de tráfico e também para perpetrar sua defesa. Porém, se
ele ficar sem dinheiro, sem dúvida alguma ali nós o desarti
culamos.

Então, o dado mais importante para este Plenário é que,
através da Convenção de Viena, de 1988, pode-se fazer o
confisco geral dos bens do traficante. E esta tipificação é
fundamental para se deixar de pegar só peixe pequeno e come
çar a pegar os financistas do tráfico, ou seja, aqueles que
não põem a mão em um grama de cocaína, mas, em compen
sação, são os que inserem dinheiro e matam milhares de jovens
no nosso País.

Por isso, Sr. Presidente, peço a este Plenário que vote
pela aprovação desta Convenção, para que passe a vigorar
no nosso País.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ib~en Pinheiro) - Não havendo
mais oradores inSfritos, declaro encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vou submeter
a votos o

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 378-A DE 1990

o Congresso Nacional decreta:
Art. l0 Foi aprovado o texto da Convenção çontra o

Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotró
picas, aprovada em Viena, em 20 de deze.mbrode 1988.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Con
gresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão
da referida Convenção, bem como quaisquer ajustes comple
mentares que, nos termos do art. 49, inciso I da Constituição,
acarretem encargos ou compromissos gravados ao patrimônio
nacional.

Art. 2') Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.

O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem revisão do oril
dor.) - Sr. Presidente, recomendo a bancada' do PT que
vote "sim".

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Os senhores
que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Há sobre a
mesa e vou submeter a votos a seguinte Redação Final:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
No 378-B, DE 1990

Aprova o texto da Convenção contra o Tráfico Ilícito
de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, aprovada
em Viena, em 20 de dezembro de 1988.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Fica aprovado o texto da Convenção contra o

Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotró
picas, aprovada em Viena, em 20 de dezembro de 1988.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Con
gresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão
da referida Convenção, bem como quaisquer ajustes comple
mentares que, nos termos do art. 49, inciso I da Constituição
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.

Sala das Sessões, 23 de maio de 1991. - Deputado Nilson
Gibson, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Os senhores
que a aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovada
Vai ao Senado Federal.

O Senhor Victor Faccioni - Senhor Presidente, peço
a palavra para Comunicação de Liderança, pelo PDS.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. VICTOR FACCIONI (PDS - RS. Sem revisão
do orador.) - Senhor Presidente, Sr~s e senhores Deputados,
venho a esta tribuna para, em Comunicação de Liderança,
trazer ao conhecimento desta Casa assunto da maior rele
vância.

Chegamos há pouco menos de uma hora de uma reunião
no Palácio do Planalto, a convite do Presidente da República,
Senhor Fernando Collor de Mello. Sua Excelência reuniu todo
o ministério, convidou lideranças do Governo na Câmara dos
Deputados e no Senado Federal e lideranças de partidos ou
tros, entre as quais a do meu partido, para uma reunião minis
terial.

Ocorre, Senhor Presidente, que os assuntos levados ao
conhecimento da cúpula do Governo por Sua Excelência o
Senhor Presidente da República, por alguns ministros de Esta
do e pelo presidente do BNDES são da maior relevância
e, no nosso entender e no entender dos eminentes Deputados
Eduardo Siqueira Campos, Líder do PDC, e Ricardo Fiúza,
Líder do Bloco PFL PRN, não deveria ficar circunscrito o
conhecimento daquelas matérias à cúpula do Governo e de
algumas lideranças partidárias.

Em razão do êxposto, depois das exposições, foi dada
a palavra por Sua Excelência o Senhor Presidente da Repú
blica ao Líder do Governo no Senado, Marco Maciel, e ao
Líder do Governo na Câmara dos Deputados, Deputado
Humberto Souto. Sua Excelência colocou a palavra à dispo
sição das demais lideranças.



Sexta·feira 24 7525Maio de 1991 DrÁRIO DO CONGRFS";O N.\i 'I( lNAI (Seção I)
.__...._----------------

Tomei a liberdade, a pedido do Deputado Siqueira Cam
pos, falando também em seu nome e no do Deputado Ricardo
Fiúza, de solicitar a palavra para fazer um registro que gostaria
de reproduzir aqui.

O Senhor Presidente da República, ao início de sua expo
sição, disse, entre outras coisas, que no regime parlamentarista
uma reunião do ministério com as lideranças partidárias de
corre de uma iniciativa, de uma ação dos partidos que com
põem o Governo; no sistema presidencialista, por iniciativa
única e exclusiva do Presidente da República.

"Estamos no sistema presidencialista" - disse Sua Ex
celência "- mas entendi de convidar as lideranças dos
partidos que aqui se encontram porque desejo com esse
gesto demonstrar a intenção concreta, a ação concreta
de promover o grande entendimento nacional, para que,
juntos toda a sociedade, Governo, Congresso partidário,
acima das forças políticas, o Brasil possa encontrar efeti
vamente caminhos definitivos para a retomada do desen
volvimento" .

Pois bem, Sr. Presidente, falou o Presidente do BNDES,
o Dr. Eduardo Modiano, das razões da política do Governo
na área de privatização das estatais. Anunciou critérios, anun
ciou condições e anunciou, inclusive, o calendário para a priva·
tização em concorrência pública da Usiminas, uma das maio
res, 'ou senão a maior, siderúrgica estatal do País.

Depois, Sr. Presidente, falou o Sr. Ministro João Santana,
na condição de ex-Secretário da Administração e coordenador
do levantamento das sindicâncias, dos inquéritos e providên
cias relacionadas com todo o somatório de fraudes e escân
dalos na Previdência Social. E aí, Sr. Presidente, os dados
foram estarrecedOl;es: Tomei nota de alguns deles e vou repe
ti-los.

Disse o Sr. Ministro João Santana que as sindicâncias
e os inquéritos foram realizados com os seguintes números:
28 sindicâncias concluídas; 41 inquéritos já encaminhados à
Polícia Federal; mais de cem funcionários públicos já exone
rados dos cargos. Mas isso não é nada, pois o pior vem agora:
as sindicâncias e os inquéritos comprovaram a existência de
15 (quinze) quadrilhas, uma das quais era chefiada por um
Coronel da PM" no Rio de Janeiro, que arrecadava a "baga
tela" - entre aspas, porque é o dinheiro que falta para a
Previdência Social corrigir o valor das pensões e aposenta
dorias dos trabalhadores brasileiros, é o dinheiro que falta
ao Inamps para pagar a assistência médico-hospitalar ao traba
lhador brasileiro - a extraordinária soma - diria eu sem
aspas - de cinco bilhões de cruzeiros por dia, Sr. Presidente.
De acordo com as providências enunciadas pelo ministro, em
trinta dias apenas, o INSS, com algumas medidas de ordem
administrativa postas em prática, conseguiu economizar 18
bilhões de cruzeiros e arrecadar mais 34 bilhões de cruzeiros
- um total a mais de 52 bilhões de cruzeiros ao mês.

Sr. Presidente, estes dados e outros mais que arrolarei
nos levaram à conclusão de que devíamos convocar os minis
tros de Estado para comparecerem perante o Plenário da
Câmara dos Deputados.

Pedi a palavra para anunciar ao Sr. Presidente e a todo
o ministério essa disposição e dizer que estamos encaminhan
do, com a assinatura'da Liderança do PDS, do Líder do PDC,
Deputado Siqueira Campos, do Líder do Bloco, PFL e PRN,
Deputado Ricardo Fiúza, requerimentos de convocação de
S. Ex~ o Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento.

O Sr. MarcI1in Marques Moreira fez exposição sucinta
da política econôn· ..t do G('v-::rno, do quadro da economia
mundial e das perspectivas do quadro da economia nacional.
S. Ex' anunciou também que o Governo irá atender à segunda
das três reivindicações que encaminhamos na reunião da se
gunda-feira desta semana, convocada pelo Presidente da Re
pública, com a equipe econômica, mais o Ministério da Justiça
e as lideranças partidárias, qual seja, o adiamento para o
dia 10 do prazo para recolhimento da primeira parcela do
Imposto de Renda e o encaminhamento dos formulários das
declarações. .

Sr. Presidente, a segunda reivindicação, que deverá ser
atendida, trata da possibilidade de se pagar o Imposto de
Renda da pessoa física com os cruzados bloqueados. Apenas
a equipe econômica do Governo estuda uma graduação na
base de 50% do Imposto de Renda a pagar.

A terceira questão, ainda pendente de exame. diz respeito
ao coeficiente de 3,7 como multiplicador da correção do Im
posto de Renda a pagar. A nosso ver isto é desproporcional
à correção dos salários dos servidores públicos. civis e militares
e dos trabalhadores brasileiros, porque dá um índice de corre
ção de 270%.

Sr. Presidente. o Ministro da Saúde relatou as provi
dências e fez um quadro sucinto sobre a expansão da cólera
em terras da América Latina. inclusive do Brasil. Entre esses
dados consta que o Peru já está perdendo cerca de um bilhão
de dólares apenas na área de exportação. São 177 mortos
e 1.300 casos de cólera no Peru. No Brasil ainda não houve
nenhuma morte; está mais ou menos sob controle a expansão
da cólera. Mas o Ministério da Saúde deverá lançar uma cam
panha, inclusive vinculando-a à ação de todas as prefeituras
municipais, porque o vírus da cólera pode ser transportado
por ônibus, caminhões. barcos, avião e trem. Inclusive o cólera
chegou ao Peru através de um navio vindo da Coréia. em
transporte desde a Indonésia. O Ministério da Saúde está
colaborando com o governo do Peru na área de Loreto.

Sr. Presidente. não me vou estender mais com outros
dados. Creio que estes que trouxe são suficientes para justificar
a convocação de S. Ex" os Ministros da Economia, Fazenda
e Planejamento e da Saúde para prestarem esclarecimentos
no plenário desta Casa - o Ministro da Infra-Estrutura não
pode ser convocado porque foi exonerado ou pediu exone
ração - e do Presidente do BNDES para depor perante a
Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Depu
tados, já que não pode fazê-lo em plenário, de acordo com
o Regimento Interno.

Eram estes o comunicado que desejava fazer e os requeri
mentos que queríamos encaminhar à consideração de V. Ex'.
ao mesmo tempo em que solicitamos o apoio e a assinatura
de todos os demais líderes partidários para estas questões·
que não interessam a um bloco, ao meu partido, o PDS,
mas a todo o Congresso Nacional e a todo o povo brasileiro.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa solicita
a atenção dos Srs. Deputados, para lembrar que quinta-feira
da próxima semana será feriado nacional; conseqüentemente,
não haverá Ordem do Dia nem mesmo sessão plenária. Mas
na terça-feira e na quarta-feira, dias úteis, teremos matéria
para deliberar na Ordem do Dia. Só então poderemos gozar
o merecido feriado na quinta-feira da próxima semana.
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PROJETO DE LEI N° 5.964-B, DE 1990

(Do Sr. Francisco Dornelles)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n9
5.964-A, de 1990, que altera os art' 59 e 69 da Lei n9
6.385, de 7 de dezembro de 1976; tendo pareceres: da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa (Re
lator: Sr. Paes Landim); e da Comissão de Finanças e
Tributação, pela aprovação (Relator: Sr. Simão Sessim).

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A matéria vem
a plenário em razão do provimento de recurso interposto,

'com base no art. 132, § 2.9do Regimento Interno, pelo Depu-
tado Sigmaringa Seixas e outros Deputados. .

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Não havendo
oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vou submeter
·a votos o

PROJETO DE LEI N' 5.964-B, DE 1990

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica acrescentado ao art. 5° da Lei n9 6.385,

de 7 de dezembro de 1976, o seguinte parágrafo único:
Parágrafo único. A Comissão de Valores Mobiliários

tem sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, podendo instalar
,delegacias nas demais regiões geoeconômicas do País.

Art. 2° O § 49do art. 69da Lei n96.385, de 7 de dezem
bro de 1976, com a redação dada pela Lei n° 6.422, de 8
de junho de 1977, passa a vigorar com a seguinte redação:

"§ 49 Os cargos, empregos e funções previstos no
Quadro Permanente de Pessoal da comissão somente se
rão providos mediante concurso público."

Art. 3' Fica acrescentado ao art. 69 da Lei n° 6.385,
de 7 de dezembro de 1976, o seguinte § 5°: .

"§ 59 À exceção de cinco cargos de assessor do Cole
giado, os demais cargos em comissão e as funções de
confiança da Comissão de Valores Mobiliários serão exer
cidos por seus servidores estáveis."

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Para encami
nhar, concedo a palavra ao nobre Deputado Jutahy Júnior.

O SR. JUTAHY JÚNIOR (PSDB - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados, o nobre
Deputado Sigmaringa Seixas, do PMDB, é autor do recurso
juntamente com outros deputados. Em função disso, e em
respeito à posição adotada por S. Exª, votaremos contra o
projeto. Por mais correta que seja a argumentação do ilustre
Deputado Francisco Dornelles, nada justifica a transferência
do CVM para o Rio de Janeiro.

O PSDB votará em homenagem não só ao Deputado
Sigmaringa Seixas, uma das pessoas mais respeitadas do nosso
partido, conceituado em todos os aspectos, mas em função
da tese que S. Ex~ defende, a de que não deveremos fazer
essa transferência.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Como votam
os Srs. Líderes?

O SR. MESSIAS GÓIS (Bloco - SE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o Bloco entende que não há razão
de ser dessa transferência. Portanto, vota contra o projeto.

O SR. JOSÉCARLOS SABÓIA (PSB - MA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota contra.

O SR. GENE'BALDO CORREIA (PMDB - BA. Sem
. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota "não".

O SR. SÓLON BORGES DOS REIS (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota "não".

O SR. ALOÍZIO MERCADANTE (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".

O SR. GERSON PERES (PDS - PA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDS vota "não".

O SR. SÉRGIO GAUDENZI (PDT - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Os líderes orien
taram suas bancadas, de modo convergente, a votarem "não".

O Sr. Césal" Maia - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. CÉSAR MAIA (PMDB - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, apenas para registrar meu voto.
Se a votação fosse nominal, estaria votando com minha.Iide
rança, embora minha opinião pessoal seja a favor do projeto
do Deputado Francisco Dornelles.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro)'- Os Srs. que
o aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)

Rejeitado.
Vai ao arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen PinheIro) 
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PROJETO DE LEI N9 1.258-A, DE 1988

. (Do Sr. Octávio' Elísio)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.258,
de 1988 que fixa diretrizes e bases da educação nacional;
tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa do Substitutivo oferecido pelo autor'
(Relator: Sr. Renato Vianna); da Comissão de Educação,
Cultura e Desporto, pela aprovação deste e dos apensa
dos, com Substitutivo (Relator: Sr. Jorge Hage); e da
Comissão de Finanças e Tributação, pela aprovação, com
adoção do substitutivo da Comissão de Educação, Cultura
e Desporto, com subemendas (Relator: Sr~ Sandra Caval
canti).

(Discussão adiada por duas sessões em 15-5-91.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Com a palavra
o Sr. Deputado Ubiratan Aguiar, para discutir a matéria.

OSR. UBIRATAN AGUIAR (PMDB -CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados, a Lei
de Diretrizes e Bases da educação nacional que agora entra
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em discussão recebe desta Casa as emendas que teremos opor
tunidade de examinar quando do seu envio à comissão. O
que podemos dizer por enquanto é que este é um longo pro
cesso que se iniciou no período em que, presidindo a Comissão
de Educação, Cultura e Desporto, tivemos oportunidade de
ouvir mais de quarenta entidades da área da educação, incluin
do professores, alunos, funcionários, reitores, secretários de
Educação, de forma a recolher o sentimento da sociedade
brasileira de modo democrático, possibilitando a todos o direi
to a participar dos debates da Comissão de Educação, Cultura
e Desporto.

O substitutivo, em apreciação nesta Casa, merece ser
melhorado, aprimorado pelas emendas dos diversos compa
nheiros. Meu partido já apresentou suas emendas, depois de
ouvir os secretários de educação e vários companheiros da
área educacional. Chega agora, para alegria nossa, o momento
final da apreciação desta Casa. 'Esperamos que antes do térmi
no deste semestre possamos entregar ao Senado, terminada
a votação nesta Casa, a lei fundamental da Educação, que
é a Lei de Diretrizes e Bases da educação nacional.

Ouço o nobre Deputado Sólon Borges dos Reis.

O Sr. Sólon Borges dos Reis - V. Ex~ tem inteira razão.
A matéria é de relevância nacional, é de imposição constitu
cional e foi exaustivamente examinada até mesmo por V.
Ex~ nâ Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Como
existem sobre a Mesa, suponho, cerca de mil emendas, e
como haverá oportunidade de uma discussão ampla dessas
emendas, até mesmo com parecer das três comissões - a
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, a Comissão
de Educação; Cultura e Desporto e a Comissão de Finanças
e Tributação' - queria abrir mão do meu direito de falar,
para apressar a remessa do projeto às comissõ~s. Estou me
valendo da cooperação genero~a de V. Ex~ para, Juntos, fazer
mos sentir aos companheiros, 'respeitado o direito de cada
um, que; quanto antes o projeto volt~ràs <:o~iss.ões, m~l~or
para sua tramitação. Assim com a mmha renunCIa ao dIreIto
de me pronunciar agora, mas reservando-me para ir à tribuna
na oportunidade devida, peço àqueles que puderem que coo
perem para rápida apreciação da matéria. Estou de acordo
com V. Ex~ - uma autoridade no assunto, pelo conhecimento
e pelos serviços prestados, inclusive na matéria - quando
encarece ao Plenário a importância da sua atenção para esse
projeto. Parabéns a V. Ex~

O SR. UBIR,tTAN AGUIAR - Incorpor(), com muito
prazer, o. aparte de V. Exª ao meu discurso. Encerro, Sr.
Presidente, dizendo que este é mais um registro que queremos
fazer porque vamos nos deter, de forma mais exaustiva, no
exame da matéria quando da sua discussão na Comissão e
de sua apreciação no plenário desta Casa.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Não havendo
mais oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tendo sido
oferecida 1.263 emendas ao Projeto n9 1.258-A de 1988, em
discussão em turno único, volta o mesmo à Comissões de
Constituição e Justiça e de Redação; de Educação, Cultura
e Desporto, e de Finanças e Tributação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Há sobre a
Mesa Emendas ao Projeto de Lei n9 1.258-A/88, que serão
publicadas em suplemento a este diário.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) 
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PROJETO DE LEI N9 1.451-A, DE 1988

(Do Sr. Antônio de Jesus)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n9 1.451,
de 1988, que disciplina a criação do Banco de Desenvol
vimento do Centro-Oeste; tendo pareceres: da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa.~gm-stllJSfí

tutivo (Relator: Sr. Bernardo Cabral); da Comissão de
Economia, Indústria e Comércio, pela aprovação, com
adoção do substitutivo da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, com subemendas. e com voto em
separado do Sr. Marcos Queiróz (Relator: Sr. Francisco
Rolim); e, da Comissão de Finanças e Tributação, pela
aprovação, com adoção do substitutivo da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação e das subemendas
da Comissão' de Economia, Indústria e Comércio (Rela
tor: Sr. Del Bosco Amaral)L

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Com a palavra,
para discurir a matéria, a Sr.! Deputada Maria Valadão.

A SRA. MARIA VALADÃO (PDS - GO. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ao examinar
o projeto de criação do Banco do Centro-Oeste constatamos
que o nobre Deputado Antônio de Jesus, ao pretender dar-lhe
forma legislativa, teve uma intenção louvável. Entretanto,
esse projeto corre sérios riscos de'ser vetado, porqua~to se
trata de ato de competência privativa do Senhor PresIdente
da República, conforme dispõe a alínea e do inciso 11 do
§ l Q do art. 61 da Constituição Federal.

Esse entendimento é obtido com uma observação mais
profunda do texto do art. 34 do Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias, que exige lei para que o Banco do Desen
volvimento do Centro-Oeste funcione. O referido dispositivo
deve ser conjugado com o art. 61 da parte permanente da
Constituição.

Estoü de acordo com a proposta do n~bre Deputado
Antônio de Jesus e voto pela sua aprovação, mesmo havendo
risco de veto. Faço, no entanto, um apelo ao Senhor Presi
dente da República para que de uma forma ou de outra implan
te o Banco do Desenvolvimento do Centro-Oeste, pois somen
te ele será a alavanca do nosso desenvolvimento. Conclamo
os nossos deputados da região Centro-Oeste e todos os demais
deputados brasileiros para que, num ato de. just~ça, sejam
solidários com a criação do Banco do DesenvolVImento do
Centro-Oeste.

Exercendo neste momento a condição de vice-líder do
meu partid'o, ao encaminhar a votação, pedimos aos nossos
companheiros que Votem "sim".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra'ao' nobre Deputado Rodrigues Palma para discutir a ma
téria.

O SR. RODRIGUES PALMA (PTB - MT. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o projeto de
lei que iremos votar é um substitutivo apresentado pelo então
Deputado Bernardo Cabral, quando integrante da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, ao projeto de lei
de autoria do Deputado Antônio de Jesus e também a um
projeto de lei 11 ele apenso, de minha autoril;l.
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Este projeto vem atender a uma reivindicação, a uma

aspiração muito grande daqueles que vivem no Centro-Oeste
brasileiro. Diferentemente do que disse a Deputada Maria
Valadão, entendo que esta matéria nada tem de inconstitu
cional. Ao contrário, trata-se da regulamentação do art. 34,
§ 11, das Disposições Constitucionais Transitórias, artigo este
de minha autoria, que contou com o apoio de toda a bancada
do Norte, Nordeste e Centro-Oeste na Assembléia Nacional
Constituinte. É, portanto, o momento oportuno para anali
sarmos este projeto que irá atender a todos que vivem na
região Centro-Oeste do Brasil.

Apelamos aos companheiros para que dêem seus votos.
Sabemos da existência de uma emenda de autoria do Depu
tado Aloízio Mercadante, no sentido de que seja .retirado
o § 19 do art. 10, que proíbe a aplicação de recursos do Banco
do Desenvolvimento do Centro-Oeste em órgãos governa
mentais. Além dessa emenda há também uma outra encami
nhada pelo PT pretendendo. adequar este projeto à Lei de
Diretrizes Orçamentárias.

Concordo plenamente com as ponderações dos compa
nheiros e temos 'certeza de que; sanadas essas duas questões
levantadas pelo Deputado Aloízio Mercadante, teremos a
aprovação de todas as lideranças políticas neste Parlamento,
porque a matériaé de interesse de uma grande região brasileira
e, evidentemente, de interesse do nosso País.

Essas as minhas considerações.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra para discutir a maté~ ao eminente autor do projeto,
Deput~doAntônio de Jesú~'"

O SR. ANTÔNIO DE JESUS (PMDB 'c- GO. SelTi revisão
do orador.) - Sr. Présidente, Srª' e Srs: Deputados, este
Parlamento não poderá jamais dar uma lição de incompe
tência. Já se passaram três anos da promulgação da .Consti
tuição e esta Casa não há de dificultar a regulamentação ç!e
apenas um dispósitivo que traz um siginficativo avanço para
uma região tão carente, a 'sàber, a criaçãó de uma instituição
dessa ordem.' ' ,

'0 Centro-Oeste já perdeu a sua Superintendênéia de
Desenvolvimento e, assim sendo, foi em, boa hora que os
constituintes âcharam por bem promover o desenvolvimento
dessa região brasileira. Neste instante, é de bom alvitre que
todos estejam realme~te'v'oltadospara um sentimento maior,
que é o de ajudar toda uma região, não apenas um estàdo.
Este não é um projeto com finalidade eleitoreira, pois dá
t:umprimento a dispositivos inseridos na' nossa Con~tituíção:

art. 34, § 11, 'do ato das'Di6posições Constitucionais Transi
tórias e os arts, nOS 159 e 192 da Constituição. Então, por
que ·deixaríamos agora de. Criar esse organismo que tem o
seu princípio na Constituição?

Vejam bem, Sr. Presidente, Sr" e Srs.·Deputados, o refe
rido projeto é autorizativo,' eis que autoriza o Poder Executivo
a promover todos os atos necessários à 'formação do Banco
do Desenvolvimento do Centro-Oeste, como consta do art.
19 do projeto.

Sr. Presidente, este projeto teve corria Relator o ex-De
putado Federal Bernardo Cabral, Relator da Constituição,
que, em boa hora, na Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, fez também um substitutivo para aperfeiçoá-lo.
O projeto, então, recebeu as emendas d~vidas, foi discutido
tanto na Comissão de Economia, Indústria e Comércio, quan
to na Comissão de Finanças e Tributação, e agora está na
Ordem do Dia.

Quero nesta hora contar com o apoio dos ilustre pares
para o projeto que, aperfeiçoado, há de se transformar numa
realidade para a grandeza do Centro-Oeste brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra, para discutir a matéria, ao eminente Líder José Luiz
Maia, PDS-PI.

O SR. JOSÉ LUIZ MAIA (PDS - PI. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, na Assem
bléia Nacional Constituinte, formamos nesta Casa o Movi
mento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Éramos, àquela
época, 292 votos. Algumas conquistas foram alcançadas na
Assembléia Nacional Constituinte em favor dessas' regiões
economicamente deprimidas. Fizemos então um acordo, pelo.
qual votaríamos pela aprovação da criação do Banco do Cen-:
tro-Oeste. Estamos aqui, ~esta ~ora', para rios 'solidarizar com~
os companheiros pela iniciativa e pedir o apoio dos represen
tantes do Norte e do Nordeste para a criação desse banc?,'
que é, sem dúvida, uma necessidade para aquela região. E,I
portanto, a honra da palavra do Norte e do Nordeste em·
relação ao Centro-Oeste. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) ...:.... Não ha~endo
mais oradores insCÍ'itos, deClaro encerrada: a discussão.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tendo sido
oferécidauma emenda ao Projeto n° f.451-A de 1988, em
discussão em turno único, volta o mesmo às Comissões de:
Constituição e Justiça e de Redação; de Economia, Indústria
e Comércio e de Finanças e Tributação.
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EMENDA
Ao Projeto de Lei n91.451-A de J,988

Adite-se onde couber:'
Art. Esta lei está de conformidade com odisposto

na Lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor. .

Justificação

. A emenda visa suprir o disposto no art. 167, I, da Consti
tuição, dada a participação, acionária. <.Ia União no' capital do
banco. . ,

Sala das Sessões, 23 de maio de 1991. -' César' Maia
- Aloizio Mercadante ...:. Messias Gois - ROdrigues Palma.

, O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro)'-;-,Antes ç1~ passar
ao período destinado ao Grande Expediente, a Presidência
quer prestar um esclarecimento ao Plenário relativamente à
tramjtação do recurso.do nobre Deputado Nilson Gibson so
bre a tramitação, em urgência urgentíssima, do Projeto de
Resolução n9 24, que veda a designação de parentes dos Srs.
Deputados para os gabinetes de apoio parlamentar.

Entende a Presidência que esta matéria não tem nenhum
viés de natureza ideológica nem político-partidária. Dela o
Plenário tem plena consciência, e cadaparIainentar votará
de acordo com seu entendimento. Por isso, entende a Mesa
que a matéria deve vir à deliberação do Plenário, .nesta fase
preliminar em que se encontra, ainda que seja assim, numa
sessão com prévia divulgação da Ordem do Dia, para aprecia
ção do recurso e da suspensão ou não da tramitação de urgên
cia. Por esta razão, a Mesa deixa de submeter o recurso à
apreciação do Plenário nesta sessão. Far-lo-á provavelInente
numa quarta-feira, em entendimento com· os Srs. Líderes e
estando a Casa cheia para que esta decida questão que toca
tão perto ao seu peculiar interésse.
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o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Passa-se ao

VI - GRANDE EXPEDIENTE
Tem a palavra o Sr. José Falcão.

O SR. JOSÉ FALCÃO (Bloco - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, iremos falar
hoje sobre a importância das cidades de porte médio, tão
carentes de assistência, mormente num momento em que se
desprezam os I e 11 PND, que tanto as ajudaram a se desen
volver.

Até algum tempo atrás, grande parte das maiores concen
trações populacionais em áreas urbanas encontravam-se nos
países ditos desenvolvidos.

Há quarenta anos, cinco das dez maior~s cidades d.o muno
do ficavam na Europa e nos Estados Umdos. No fmal do
século, haverá apenas uma: Nova York.

Na maioria dos países do Primeiro Mundo, existe uma
estabilização ou, muitas vezes, uma diminuição das taxas de
urbanização.

O processo de fuga para cidades de menor porte, ou
mesmo para as áre~s rurais, é hoje uma realidade nos paíse~

desenvolvidos.

No Brasil, nos moldes d~ outros países do Terceiro Mun
do, o processo de metropolização ainda é uma tendpilcia mar
cante.

As grandes metrópoles brasileiras, entranhada~ ":c pro
blemas sociais, calcadas numa estrutura produtiva marcada
por um setor terciário hipeitrofiado e empobrecido, repre
sentam para o País uma questão verdadeiramente substantiva.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, em relatório lal).çado no
final do mês passado, o Banco Mundial afirma que a pobreza
nos ,centros urbanos subdesenvolvidos será. o problema mais
dramático do século XXI. '

Até o ano 2000, vinte dos 25 maioresmicleos urbanos
mundiais se encontrarão na parte mais pobre do planeta.

Das 21 cidades que apresentaram crescimento médio su
perior a 3% ao ano, durante a.década de 80, três estão no
Brasil: São Paulo, hoje a quarta concentração metropolitana
do mundo, com mais de 17 milhões de habitantes, Belo Hori
zonte.e Porto Alegre.

Em,19S7, segundo daqos do IBGE, 75% ,da população
brasileira j,á habitava em áreas urbanas. Desse 'percentual,
senhores, uma boa parte se concentra nas 'áreas' metropo-
litanas. ' .

A concentração urbana em regiões subdesenvolvidas não
vem só. Vem acompanhada de uma série de outras concen
trações: de renda, de poder, de investimentos, de propriedade.
de oportunidades de emprego.

A própria configuração produtiva dos países do Terceiro
Mundo está assentada nos grandes aglomerados urbanos. Boa
parte do PIB destes países é produzido nas grandes cidades.

, Cabe, aqui, senhores, diferenciar a estrutura urbana exis
tente nas regiões do País.

O Centro-Sul, capitaneado pela megalópole de São Pau
lo, possui um sistema de cidades hierarquizado, integrado
de certa forma.

A sua rede de cidades engloba as metrópoles nacionais,
Rio de Janeiro e São Paulo, mas comporta, também, uma
quantidade considerável de centros regionais, ou cidades dt
porte médio.

Nas últimas décadas, os núcleos urbanos de tamanho in
termediário na região vêm crescendo em termos quantitativos
e em taxas de aumento populacional.

O crescimento da população nos grandes centros ainda
não regrediu, isto é fato. Mas já existem várias cidades de
porte médio estruturadas como pólos dinâmicos da economia.
São exemplos, no interior do Estªdo de São Paulo, Limeira,
entre outras; Pouso Alegre, em Minas Gerais; Nova Friburgo,
no Rio de Janeiro; Cascavel, no Paraná. Todas com menos
de trezentos mil habitantes, com índices razoáveis de oferta
de emprego, baixa criminalidade, adequada infra-estrutura
urbana. Cidades distantes das metrópoles inchadas, longe do
desemprego e da insegurança.

O Sr. Prisco Viana - Permite-me V. Ex' um aparte?

O SR. JOSÉ FALCÃO - Nobre Deputado Pris~o Viana,
com prazer, ouço V. Ex', que, quando Ministro da Habitação,
Urbanismo e Meio Ambiente, muito fez para amenizar a situa
ção das cidades~tle porte médio.

O Sr. Prisco Viana - Agradeço a V. Ex~ O seu discurso
é oportuno e aborda uma questão muito r.elevante na atuali
dade nacional, na medida em que vemos expandir-se o pro
cesso de urbanização. Traz V. Ex' a sua experiência da efi
ciente e, diria mesmo, competente e brilhante administração
de uma cidade com as características a que se referiu anterior
mente. Feira de Santana é uma pequena grande metrópole,
que muito cresceu e muito se desenvolveu, sob sua gestão.
Tenho preocupações a respeito da' questão urbana em nosso
País. Sinto que, no momento, vivemos um processo tumul
tuário no encaminhamento de tais assuntos. Primeiro, o Go
verno não tem uma política defi,nida para o setor. Não se
sabe exatamente qual o projeto deste Governo em relação
à expansão urbana do Brasil. De outro lado, o Governo não
tem estruturas, pois desfez as que encontrou. Vemos, hoje,
que questões graves, como a do saneamento básico, não têm
uma política clara e definida, nem osmecanismos institucionais
para sua condução. Ou nosso País leva a sério a questão
urbana ou teremos, muito em breve, grandes problemas de
ordem social. V. Ex' tem a experiência de ter administrado
a grande cidade de Feira de Santana, onde muitofoÍ feito.
Mas lá resta muito ainda a fazer, 'para resolver os problemas
de saneamento e de habitação, sobretudo das classes menos
favorecidas, de menores recursos financeiros. Tem, portanto,
V. Ex~ a oportunidade - ao expor o conhecimento que tem
por ter realizado uma gestão tão importante - de trazer de
volta a discussão sobre as cidades'de porte médio. Sabemos
que só com o desenvolvimento ordenado dessas cidades, den.
tro de um planejamento adequado, poderemos estabelecer
o equilíbrio com as grandes metrópoles. Essas cidades, se
bem dotadas de equipamentos urbanos e de infra-estrutura
- saneamento, saúde etc. - podem reduzir o fluxo migratório
na direção das grandes cidades, que hoje são um tormento
e se constituem em áreas inteiramente impossíveis de habitar
com dignidade. Cumprimento, pois, V. Ex', pela correção
do seu discurso, e agradeço-lhe, mais uma vez, a oportunidade
de dele participar com este modesto aparte.

O SR. JOSÉ FALCÃO - Agradeço a V. Ex' o aparte,
que incorporo ao meu discurso. Quero declarar, neste plená
rio, que, com o auxílio de V. Ex\ quando Ministro da Habita
ção, Urbanismo e Meio Ambiente, pude reduzir as gran<ies
necessidades do nosso Município de Feira de Santana.
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Prossigo, Sr. Presidente: nas demais regiões do País, no
entanto, o quadro é diferente. A estrutura urbana no Nor

.deste, para exemplificar, quase não apresenta centros de posi
ção intermediária na hierarquia de cidades.

Com algumas exceções, como o pólo JuazeirolPetrolina,
quase todas as atividades de produção nordestinas estão vincu
ladas às capitais dos estados. Nos demais centros, existe uma
infinidade de pequenos núcleos, geralmente bastante paupe
rizados.

Na Amazônia, a situação não é muito distinta. Além
de Santarém e Imperatriz, não encontramos centros com ativi
dade econômica considerável, a não ser nas capitais estaduais.
Vale ressaltar, todavia, as características especiais da região
amazônica, no tocante à ocupação territorial.

As cidades de porte médio no Brasil começaram a mere-.
cer certa atenção no âmbito da política urbana definida a·
partir do II PND - Plano Nacional de Desenvolvimento,
elaborado para o período 1975/1979. '

Essa política orientava-se para a melhoria da qualidade'
de vida urbana, a melhor distribuição espacial da população
e das atividades produtivas e a estruturação de um sistema
de cidades harmonizado com as diretrizes e prioridades seto
riais de desenvolvimento.

No contexto dessa política, as cidades de port;:: ..tédio
teriam a desempenhar um papel de relevo na política de orde
namento territorial, propiciando a criação de novas áreas de
desenvolvimento; estimulando a desconcentração je ativida
des econômicas e de população; contribuindo para a redução
das disparidades inter-regionais; visando à disseminação do
desenvolvimento no território nacional.

Três linhas de ação, envolvendo as cidades de porte mé
dio, foram desenvolvidas a partir de então, conforme orien
tação do extinto Conselho Nacional de Desenvolvimento Ur
bano da então Secretaria de Desenvolvimento Urbano do

.Ministério do Intelior:

P O Programa Nacional de Apoio às Cidades de Porte
Médio, paralisado por falta de recursos orçamentários, o que
refletiu negativamente na implantação da política urbana.

2~ O Projeto Especial Cidades de Porte Médio, nego
ciadoem parte com o Bird e que abrangeu 23 cidades ou
aglomerações urbanas em suas duas fases.

3~ Outras ações apoiadas pelo Ministério do Interior
e pelos governos dos estados, visando a reforçar os centros
urbanos de médio e pequeno portes.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Eraldo Tinoco.

O Sr. Eraldo Tinoco - Ilustre Deputado José Falcão,
V. Ex~ é catedrático neste assunto, porque tem a experiência
de quem dirigiu uma cidade de porte médio das mais impor
tantes do País, com competência, probidade e um senso de
atendimento às verdadeiras aspirações do povo, quando da
sua administração à frente da Prefeitura de Feira de Santana,
na Bahia. Ninguém melhor do que V. Ex' para fazer uma
análise tão didática e tão profunda a respeito dos problemas
das cidades de porte médio. Mas quero acrescentar uma preo
cupação. Esse processo de urbanização, que hoje está se reali
zando de uma forma desorganizada, toma quase ingovernáveis
a maioria dos municípios do Brasil de porte médio e grande,
porque não há recurso para acompanhar o desenvolvimento
desorganizado que as cidades estão tendo. Esse problema
envolve necessariamente a questão da fixação do homem no'
campo. Frear esse processo migratório desorganizádo é tam
bém uma tarefa que dêve estar inserida nesse contexto geral'

exposto por V. Ex~ neste momento. Quando falo em fixação
do homem no campo, é óbvio que esse processo deve ser
pensado, dando-se ao homem do campo as condições adequa
das de trabalho, de saúde, de educação para os seus filhos,
enfim, condições para que se retire também o homem do
campo daquela situação subumana em que ainda vive na maio
ria das regiões deste País. Parece-me que, cuidando-se dessa
parte e fazendo-se um ordenamento, um planejamento e um
investimento nessas cidades de porte médio, poderemos ter
realmente uma boa política de habitação e de organização
urbana neste País. Muito obrigado pela oportunidade de apar
teá-lo, nobre Deputado José Falcão.

O SR. JOSÉ FALCÃO~Nobre Deputado Eraldo Tino
co, V. Ex~ veio enriquecer o nosso pronunciamento.

Dando condições de vida ao homem do campo e fortale
cendo as cidades de porte médio, evitaremos esses conglome
rados, que são as grandes metrópoles cheias de problemas
e, sobretudo, de crimes de toda espécie.

Sr. Presidente, Srs. Deputado's, a concepção desses pro
gramas tem origem na constatação de que um número ponde
rável de centros urbanos de ,porte médio já consolidados e
::::)'11 potendal de desenvolvimento daria uma resposta satisfa
tória aos investimentos em sua infra-estrutura econômica e
,ocial e também no âmbito da sua administração municipal.

Em tais condições estes centros expandiriam a sua capaci
df.lde produtiva e gerariam economias de aglomeração, capa
ze:;; de reter suas populações e arrefecer o fluxo migratório
em direçã:.J às metrópoles. Desta forma, haveria a melhor
dist;ib,}i<;ão de população e atividades econômicas para a for
mação de uma rede urbana mais equilibrada, enfim, para
o desenvolvimento regional.

O programa, no todo, incidiu S08re 140 cidades distri
buídas nas cinco regiões do País. Além dos investimentos
em infra-estrutura econômica e social, incluía a assistência
técnica às prefeituras no sentido de dotar a administração
municipal de instrumentos e mecanismos para orientar o cres
cimento físico-territorial e melhorar a prestação de serviços
urbanos básicos.

A população total dos municípios beneficiados pelo pro
grama era, em 1980, de cerca de 18 milhões de habitantes.
Destes, 15 milhões constituíam a população urbana total.

Os critérios estipulados pelo programa exigiam, para a
seleção destas cidades, o seguinte:

1. A evidência de sua importância regional.
2. A sua aptidão para se tomar centro de apoio ao

desenvolvimento regional.
3. Os seus atributos locacionais, sua área de influência,

sua distância de outras aglomerações de porte.
4. O seu grau de urbanização e o seu poder de induzir

economias de aglomeração, necessárias ao desenvolvimento
regional.

Foram ainda levadas em consideração as particularidades
na formação e evolução da rede urbana das diferentes regiões
do País. No todo, esses critérios foram bastante abrangentes
e permitiram incluir no programa desde cidades com popu
lação de 25 mil habitantes e grau de urbanização de 50%
até cidades com população variando de duzentos mil a seiscen
tos mil habitantes e grau de urbanização de 90%.

A escolha das cidades tendo sido feita em 1976, a progra
mação dos investimentos foi executada durante os anos 1977
e 1978. No triênio 1979/1981 foram implementados dois con-
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Juntos de projetos beneficiando as cidades de porte médio
das regiões Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul.

O maIs importante resultado das ações empreendidas nes
se período consubstanciou-se na criação de um processo de
planejamento nos municípios. Através desse processo, obte
ve-se um diagnóstico dos problemas urbanos, essencial para
o equacionamento e a articulação das diversas ações setoriair
municipais.

Também a formação das equipes técnicas municipais de
planejamento, que acabaram se incorporando permanente
mente às equipes básicas das prefeituras, constituem impor
tante ganho, viabilizado pela sistemática adotada pelo progra
ma, nesta fase.

Desse aparelhamento das administrações municipais sur
giram os instrumentos de planejamento ao nível local, tais
como: legislação urbana, cartografia básica, planos de ocupa
ção físico-territorial, planos de uso do solo, planos setoriais,
cadastros técnicos, os quais têm permitido às prefeituras as
condições necessárias ao gerenciamento e à monitoração do
crescimento das cidades.

Todos esses elementos facilitaram, de certa forma, a inte
gração intersetorial de projetos entre os diferentes níveis de
governo. Prefeituras, órgãos estaduais e órgãos federais pude
ram articular-se no âmbito de cada setor, o que permitiu racio
nalizar e agilizar -os trabalhos desenvolvidos por cada esfera
de atuação.

A falta de alocação de recursos da União ao programa
inviabilizou, em 1981, a implementação de alguns projetos
nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Em conseqüência,
ficou prejudicado um trabalho que unia esforços da União,
dos estados e dos municípios, além de comprometida a credibi
lidade do programa.

A programação referente à região Nordeste foi imple
mentada com recursos repassados às cidades pela União, atra
vés da Sudene, e provenientes dos orçamentos municipais
e estaduais. Beneficiou diretamente 37 cidades nordestinas
e manteve o processo de planejamento local em operação.

Para a região Norte foi feito um trabalho, com a partici
pação da Sudam, a partir de documentos existentes sobre
a reorganização da rede urbana da Amazônia, com o objetivo
de selecionar as cidades de porte médio da região. A atuação
do programa na região incidiu sobre algumas capitais dos
estados e certas cidades do Pará.

A segunda ação governamental no âmbito das cidades
de porte médio configurou-se no' Projeto Especial Cidades
de Porte Médio. Consistiu tal projeto na decisão de reforçar
~s principais centros urbanos fora das regiões metropolitanas.
Tornou-se possível com o contrato de empréstimo, em julho
de 1979, com o BIRD, no valor de 70 milhões de dólares.

Essa quantia representava apenas 35% dos gastos totais
do projeto, estimados em 200 milhões de dólares. A União
repassava 70% dos recursos necessários a cada subprojeto
(cidade ou aglomerado urbano) a fundo perdido, e os estados
e municípios participavam' com os 30% restantes. Parte da
contrapartida local (aproximadamente 15% dos custos totais)
era conseguida junto ao BNH através de linha de crédito
especialmente criada.

A execução desse projeto, no prazo de três anos, benefi
ciou cinco núcleos urbanos e seis aglomerados urbanos, in
cluindo entre eles cinco capitais. A população total benefi
ciada, em 1980, foi de 3,5 milhões de habitantes, sendo a
população urbana de 3,2 milhões de habitantes.

Os núcleos urbanos que participaram do projeto foram
selecionados em função de sua posição e função estratégica
regional; de seu tamanho e dinamismo demográfico; de sua
estrutura econômica; de seu potencial de crescimento; de sua
capacidade executiva local; de sua situação fiscal; de seu poten
cial para implementação do projeto.

Ao lado desses indicadores foram consideradas também
as características de cada região em termos de sua estruturação
urbana.

Para cada região definiram-se alguns propósitos visados
pelo projeto. Na região Sul, relativamente estruturada e hie
rarquizada, procurou-se consolidar e fortalecer o papel que
desempenhavam as cidades de porte médio em rápido pro
cesso de expansão, com carências estruturais relevantes.

Na região Sudeste, foram consideradas as cidades situadas
além da área de influência imediata das regiões metropo
litanas, bem como as que possuíam forte potencial de cresci
mento e poder para induzir a interiorização do desenvolvi
mento econômico.

No Nordeste, onde a estrutura urbana é incompleta e
desequilibrada, o projeto procurou reforçar a capacidade de
absorção e a base econômica dos centros costeiros não metro
politanos e dos centros estratégicos localizados no interior,
que eram o primeiro estágio de passagem dós fluxos migrató
rios.

Os componentes financiados pelo projeto especial aten
diam as principais carências detectadas nas cidades de porte
médio e eram os seguintes:

Emprego e renda - visando à criação de novos empregos
mediante a implantação ou consolidação de atividades indus
triais; a assistência técnica, gerencial e financeira às empresas
e cooperativas; treinamento de mão-de-obra; apoio ao setor
informale ao artesanato; implantação e melhoria dos sistemas
de produção e distribuição de alimentos.

Infra-estrutura e serviços urbanos - objetivando a imple
mentação ou melhoria dos serviços de abastecimento de água,
esgotamento sanitário, transportes, energia elétrica, drena
gem, habitação, postos de saúde, escolas, creches, centros
comunitários, limpeza urbana etc.

Finanças e administração municipal- visando à implan
tação e melhoria dos sistemas de cartografia urbana, cadastro,
reforma administrativa e treinamento de pessoal.

O projeto tinha ainda, como objetivo, o público-meta,
que era a população de baixa renda; o retorno dos investi
mentos realizados; o custo mínimo para obras e serviços e
a viabilidade da operação e manutenção dos sistemas que
seriam implantados.

Não há dúvidas, Sr. Presidente, Sr'l' e Srs. Deputados,
de que o Programa Cidades de Porte Médio contribuiu de
forma' efetiva, durante o período que esteve em vigor, para
atenuar as carências de algumas das cidades médias do País.

O programa acabou-se por falta de recursos e, no caso
de alguns componentes, por se tornarem inviabilizados pela
dificuldade de apresentarem retorno aos investimentos, como
foi o caso do setor informal e do artesanato.

As condições de negociação com os bancos internacionais
eram, por sua vez, muito demoradas, e, no final, quando
os recursos eram liberados, boa parte deles tinha sido corroído
pela inflação. As exigências desses bancos quanto à contra
partida dos municípios nem sempre eram possíveis de ser
cumpridas.

Enfim, no que concerne à parte técnica, o programa teve
muitos acertos e algumas falhas. Os acertos foram nos obje-
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tivos estabelecidos, baseados nas carências das cidades, a se
rem supridas. As falhas foram quanto ao fato da seleção das
cidades estar vinculada aos recursos disponíveis e às exigências·
das agências das agências internacionais de financiamento do
desenvolvimento.

A minha cidade, Feira de Santana, que todos sabemos
é cidade de porte médio e tem lugar de destaque no interior
da Bahia, não foi contemplada no programa. Como ela, muitas'
outras cidades médias ficaram de fora.

Mas, enfim, sabemos hoje que o programa, da maneira.
como foi executado, não passou de um paliativo para minorar,'
durant~ um certo período, as dificuldades das cidades benefi
ciadas.· .

Foi paliativa no seu cqmponente de infra-estrutura e servi-:
ços urbanos, e tenho minhas dúvidas se tenha tiao algum
efeito duradouro ou motriz no componente "emprego e ren
da". Talvez a única semente germinada tenha sido no compo
nente "finanças e administração municipal".

Contudo, não é pelo fato de o Programa Cidades de
Porte Médio ter tido tal desfecho que devemos esquecer ou
afast~rmedidas parà o nosso desenvolvimento urbano.

Lamentavelmente, quase todo o aparato institucional do
Governo Federal, nesta área, extinguiu-se. Até, ao que pare
ce, boa parte do acervo de estudos e projetos referentes às
nossas cidades foi destruída no incêndio do prédio onde funcio
nava o Ministério do Desenvolvimento Urbano.

Hoje as questões urbanas são tratadas de forma diluída,
disseminada! em um ou outro ministério que ainda mantém
núcloos isolados de estudos sobre problemas urbanos.

Essa deficiência institucional na área do desenvolvÜIí.ento
urbano no Brasil, senhores, irá certamente atrasar o processo
evolutivo de nossas cidades. .

Não há mais como esperar a desconcentração de' nossas
:metrópoles. É preciso induzir o desenvolvimento das cidades
intermediárias para melhor estruturar a rede urbana do País.

I O bem-estar, a qualidade de vida nas cidades passa pela
desconcentração e pelo descongestionamento do meio urbano

·superpopuloso e com altas densidades, característico'das gran
des metrópoles.

A maioria das.metrópoles brasileiras encontra-se "incha
da", com a qualidade do ambiente urbano comprometida pela
falta de' saneamento básico, sobretudo nas áreas mais adensa-

·das; pelos problemas de tráfego e deficiências em transportes
públicos; pela ocupação desordenada e clandestina do solo;
.pela redução das áreas verdes; pela expansão contínua das
.periferias urbanas, resultado da especulação imobiliária que
produz vazios urbanos e é responsável pelos altos custos de
urbanização, com os quais as administrações municipais não
conseguem arcar. Tudo isso se reflete na precariedade. dos
serviços prestados pelas prefeituras.

Administrar uma grande metrópole é, hoje, um dos maio
·res desafios da civilização urbana.

Administrar uma metrópole é, além de controlar e fisca
lizar sua ocupação e as atividades que aí se desenvolvem,
dotá-la cada vez mais de infra-estrutura, equipamentos e servi
ços, garantir sua manutenção, acomodar os migrantes, resol
ver o problema das invasões, promover a implantação de ativi
dades econômicas absorvedoras de mão-de-obra, controlar
as tensões sociais, lutar contra a marginalidade e garantir
a segurança dos seus habitantes.

Tudo isso tem que ser feito, sem dúvida, também numa
cidade de porte médio. Contudo, Srs. Deputados, a escala
aí é outra. A escala da cidade de porte médio é mais adminis-

trável, sobretudo em um país como o Brasil, com limItação
de recursos materiais, humanos e de tecnologia, própria aos
países do Terceiro Mundo.

Essa questão da administração é apenas uma faceta do
problema. O mais importante, e o que pretendeu fazer o
Programa Cidade de"Porte Médio, é fazer emergir essas cida
des, com todo o seu potencial. Para isso é preciso contar
com um aparato institucional e com investimentos federais.
Porque temos exemplos positivos, no Brasil, de cidades mé

.dias, especificamente as das regiões Sul e Sudeste. Malgrado
a concentração populacional nas grandes metrópoles dessas
regiões, aí se faz sentir um desenvolvimento gradual das cida
des médias e a formação de uma mais bem estruturada e
equilibrada rede urbana, com uma razoável distribuição de
população, infra-estrutura, equipamentos e serviços no territó
rio. Pode-se assegurar, nessas regiões, uma melhor qualidade

.de vida urbana, em geral. O desenvolvimento aí é mais disse
minado, bem como os problemas são repartidos.

Já no Nordeste, as capitais concentram população e pro
blema, e não há cidades intermediárias em número suficiente,
nem devidamente estruturadas ou equipadas, capazes de neu
tralizar um pouco as dificuldades que assolam as metrópoles
hipertrofiadas.

Como já foi dito, o desenvolvimento urbano nos países
do Primeiro Mundo passa pela retração do crescimento das
metrópoles e pela organização das cidades de médio e pequeno
porte.

Estou 'Convencido, senhores, de que, no Brasil, devemos
lutar pela alteração dos rumos que tomam o crescimento exa
cerbado de nossas metrópoles. Devemos dar um grande passo
à frente e saltar para um estágio superior, o qual exige a
modernidade.

Entretanto, temos que fazer muitas reflexões e conside
rações sobre como operacionalizar atualmente o nosso desen
volvimento urbano.

Não podemos retomar as mesmas condições vigentes para
o Programa Cidades de Porte Médio. Não cabe, agora, se
utilizar dos mesmos mecanismos e instrumentos daquela épo
ca.

O País atravessa, hoje, uma fase crítica, de recessão,
e dificilmente se fará desenvolvimento urbano com recessão.

Certamente componentes como "emprego e rep.da" não
serão facilmente equacionados nessa fase. A infra-estrutura
urbana também demandará pesados enc:!argos aos estados e
municípios já endividados. Resta-nos o componente relativo
ao aparelhamento das administrações municipais para enfren-
tar o problema. '

Caberá pensar em alternativas que não dependam de
agentes financeiros internacionais, que privilegiem a utilização
da mão-de-obra, que facilitem o acesso aos serviços urbanos
básicos mediante o estímulo à participação da comunidade
na solução simplificada de questões de saneamento, habitação,
educação, saúde, controle da poluição, preservação de áreas
verdes, etc.

O Governo Federal deverá investir e dar o necessário
apoio às prefeituras para a transformação gradual das cidades
médias em centros urbanos com funções regionais, prestadores
de serviços, bem equipados, saneados, oferecendo, enfim,
condições para que aí se possa conviver com padrões urbanís-
ticos mais elevados. .

A questão do "emprego e renda" dependerá, sobretudo,
dos incentivos proporcionados e do poder de atração exercidos
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pelas prefeituras para conseguir desviar das grandes metró
poles parte da capacidade produtiva do País, a fim de criar
nas cidades intermediárias as economias de aglomeração.

A infra-estrutura e os equipamentos urbanos, apesar de
onerosos, podem ser viabilizados mediante um mecanismo
já adotado nO País e com resultados satisfatórios: a associação
de municípios; em que, os custos com máquinas, equipamen
tos, novas tecnologias, materiais diversos, ficariam repartidos
e haveria menos desperdícios e deseconomias.

Sabemos que a evolução das cidades médias inseridas
nas regiões metropolitanas ou próximas delas costuma ocorrer
de forma mais acelerada. As aglomerações urbanas também
tenderão mais facilmente a constituir-se numa entidade urbana
de porte médio do que as cidades i~oladas. Estas precisarão
de um ~aior esforço e maiores investimentos. Aquelas evolui
rão um pouco ao saber dos fenômenos da economia urbana.

A nossa Constituição prevê instituições como regiões me
tropolitanas e aglomerações urbanas, capazes de ordenar o
crescimento em nosso País.

Os estados e municípios poderão fazer bom uso desses
institutos para o planejamento da rede urbana regional.

Caberá, finalmente, ao Governo Federal reativar os me
canismos e instituições necessários para a implantação da polí
tica urbana, também expressa' na Constituição Federal.

Alguns desses mecanismos que outrora estiveram em vi
gor e deram origem ao Programa Cidades de Porte Médio
e ao de Regiões Metropolitanas deixaram saldos e ~xperiências

positivos. Isso pode servir de parâmetro para uma nova abor
dagem e um novo tratamento do fenômeno urbano no Brasil
e para os investimentos é intervenções a serem realizados
em nossas Cidades.

Especialmente no que concerne à evolução e desenvol
vimento das cidades de porte médio, em contraponto à hiper
trofia e·à concentração metropolitana, faz-se urgente estabele
cermos novas estratégias, encarando de frente essa nossa reali
dade terrível que é a pobreza urbana, para evitar que ela
alcance níveis mais insuportáveis. Devemos finalmente assu
mir uma postura mais· moderna frente ao desenvolvimento
urbano, sem esquecer as condições estruturais e conjunturais
do nosso País.

Muito.obrigado.

Durante o discurso do Sr. José Falcão, assume'm sUcessi
vamente a Presidência os Srs. Inocêncio Oliveira, 1· Secre
tário e Ivandro Cunha Lima, § 2-, do artigó 18, do Regi
mento Interno. .

O SR. PRESIDENTE (Ivandro Cunha Lima) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Nilton Baiano:

O SR. NILTON BAIANO (PMDB - ES. Sem revisão
,do orador'~) - Sr. Presidente, Sr·' e Srs. Deputados, falare
mos, hoje, sobre a comunicação no Brasil, especialmente a
televisão:

A revista Veja, de 4 de julho de 1990, revelou, com
base em .pesquisa realizada em conjunto com a Universidade
de São Paulo, que uma criança de cinco anos que fique na
frente' de um aparelho de televisão duas horas por dia, ao
fim de um ano terá sido exposta a 1.168 piadas sobre sexo,
7.446 cenas de nudez e a mais de 12.600 estampidos de tiros.
As cenas mais fortes são mostradas no horário nobre, das
19 às 22 horas, nas novelas e filmes. E, normalmente, essas
cenas mais chocantes dos filmes e novelas são usadas nas

! chamadas ao longo de toda a programação, num enorme efeito
multiplicador.

A Constituição Federal de 1988 foi muito sábia ao extin
guir a censura, conforme está estabelecimento em seu art.
59 Foi sábia também ao estabelecer, no art. 220, §39, incisos'
I e 11, o seguinte: .

"§ 39 Compete à lei federal:
I - regular as diversões e c'spetáculos públicos, ca

bendo ao Poder Público informar sobre a natureza deles,
as faixas etárias a que não se recomendam locais e horá
rios em que sua apresentação se mostre inadequada.

11 - estabelecer os meios legais que garantam à pes
soa e à família a possibilidade de se defenderem de progra
mas ou programações de rádio e televisão que contrariem
o disposto no art. 221, bem como da propagal}da de pro
dutos, práticos e serviços que possam ser nocivos à 'saúde
e ao meio ambiente."

O art. 221, inciso IV, da Consti~uiçãoFederal estabeleceu
que a produção e a programação das emissoras de rádio e

· televisão atenderão, entr:e outros, ao princípio do "respeito
aos valores éticos e sociais da pessoa e da família".

Acontece, que enquanto o fim da censura, definido, como
vimos, pela Constituição de 1988" teve aplicação .imediata,
o regulamento das diversões e espetáculos públicos e os meios
legais que garantam à pessoa e à família a defesa contra progra~

mações e propagandas que faltem com o·"respeito aos va.1or.es
éticos e sociais da pessoa e da família" ainda não foram estabe
lecidos. E não o foram porque o Congresso Nacional ainda
não aprovou a lei para isto necessária.

O Sr. Orlando Pacheco - Sr.. Deputado Nilton Baiano,
V. Ex~ me concede um aparte?

O SR. NILTON'BAIANO - Comprazer, nobre Depu-
tado Orlando Pacheco. .

O Si". Orlando Pacheco - Nobre Deputado Nilton' Baia
no, acompanho atentamente o discurso proferido por V. Ex~

e o parabenizo pela brilhante iniciativa de se posicionar em
questão tão fundamental, o que também deve ser feito pelos
demais parlamentares desta Casa. Na verdade, o que está
acontecendo nas programações de rádio e de televisão, essen
cialmente nos programas e novelas de televisão, constitui.uma
aberração. Outro dia, a apresentadora Hebe Carmargó, em
seu programa semanal das terças-feiras, apresentou 11m con
junto de três elementos que foram cantar totalmente nus.
Isso é lamentável. V.Ex~ tem cobrado da Câmara dos Depu
tados o cumprimento do texto constitucional, mas estilo Casa
tem sido relapsa em muitas questões constitucionais, sendo
esta uma delas. Fazemos esta cobrança, para que o Ministro
da Justiça se posicione e estabeleça os limites que a legislação
já tem apresentado. A Abert, recentemente, apresentou um
código de ética para exibição de programas, especialmente
de televisão. Esperamos que esse código seja adotado na.ínte
gra e que haja na sociedade pesso~s como V~ Ex., que cobrem
o seu cumprimento, e uma campanha .de moralização dos
programas de televisão, os quais têm prejudicado as famílias
e os lares brasileiros. Como diz V. ·Ex·, são apresentados
no horário nobre, quando nossos jovens, adolescentes e crian
ças estão assistindo à televisao. O pior, porém, é a passividade
das ·nossas autoridades diante do problema. Desejo que outras
vozes se levantem nesta Casa do povo para cobrar, realmente,
o cumprimento do texto constitucional, que focaliza a apresen
tação de programas de televisão. Parabéns a V. Ex~

O SR. NILTON BAIANO - Agradeço a V. Ex· a inter-
·venção. A propósito de programa da Hebe Camargo, tenho
·em mãos um jornal em que aparece o corijunto que lá ~e
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apresentou completamente despido. Isso no horário nobre
e não após às 23 horas, conforme determina o código da
Abert. Essa é a nossa televisão em horário nobre, Sr. Presi
dente, Srs. Deputados. Hoje a maioria dos pais tem vergonha
de assistir a novelas e a determinados filmes na presença dos
filhos menores.

O Sr. Orlando Pacheco --=- V. Ex' me permite uma segunda
interferência?

O SR. NILTON BAIANO - Com prazer, Excelência.

O Sr. Orlando Pacheco - V. Ex' está mostrando um
jorn~1 que realmente confirma o que acabo de dizer. Destaco
ainda que a apresentadora Hebe Camargo, além de exibir
obscenidades como esta que V. Ex' mostrou, tem feito uma
campanha de desmoralização dos parlamentares, federais e
estaduais, e ninguém diz nada. Gostaria de saber por que
este Congresso não assume uma posição em relação a esse
assunto e não dá uma resposta à apresentadora Hebe Ca
margo.

O,SR. NILTON PACHECO - Muito obrigado, Depu
tado. E até louvável que a Associação Brasileira de Emissoras
~e Rádio e Televisão, Abert, no art. 15 do seu Código de
Etica, estabeleça:

Art. 15. Para melhor compreensão e, conseqüente
mente, observância dos princípios acima afirmados, fica
estabelecido que:

ij São livres para exibição em qualquer horário, os
programas ou filmes:

a) que não contenham cenas realistas de violência,
agressões que resultem em dilaceração ou mutilação de
partes do corpo humano, tiros a queima-roupa, facadas,
pauladas ou outras formas e meios de agressão violenta
com objetos contundentes, assim como cenas sanguino
lentas resultantes de crime ou acidente: não tratem de
forma explícita temas sobre estupro, sedução, seqüestro,
prostituição e rufianismo:

b) que não contenham em seus diálogos palavras
vulgares, chulas ou de baixo calão;

c) que não exponham ou discutam o uso e o tráfico
de drogas, notadamente as alucinógenas e entorpecentes,
não apresentem de maneira positiva o uso do fumo e
do álcool;

d) que não apresentt{m nu humano, frontal, laterai
ou dorsal, não apresentem visíveis os órgãos ou partes
sexuais exteriores humanas, não insinuem o ato sexual,
limitando as expre~sões de amor e afeto a carícias e beijos
discretos. Os filmes e programa~ livres para exibição em
qualquer horário não explorarão o homessexualismo;

e) cujos temas sejam os comumente considerados
apropriados para crianças e pré-adolescentes, não se ad
mitindo os que versem de maneira realista aos desvios
do comportamento humano e de práticas criminosas men
cionadas nas letras a) c) e d) acüpa;

E a Abert vai além, define os programas que podem
ser transmitidos a partir das 19, 20, 21 e 23 horas.

Outras iniciativas louváveis são dignas de registro. O Sr.
Ministro da Justiça, através da Portaria n9 773, de 19 de outu
bro de 1990, estabeleceu a classificação das diversões e espetá
culos públicos como livres ou inadequados para menores de
12, 14 ou 18 anos.

Quanto aos programas de televisão, estabeleceu a classifi
cação livre; não recomendados para menores de 12 anos, ina-

dequados para antes das 20 horas; não recomendados para
menores de 14 anos, inadequados para antes das 21 horas;
não recomendados para fllenores de 18 anos, inadequados
para antes das 21 horas.

A competência para realizar esta classificação, de acordo
com a citada portaria, é do próprio Ministério da Justiça.
Esta portaria não é obedecida, como não é obedecido o Código
de Ética da Associação Brasileira de Rádio e Televisão.

O Sr. Clóvis Assis - Permite-me V. Ex' um aparte?

O SR. NILTON BAIANO - Pois não, nobre Deputado.

O Sr. Clóvis Assis - Nobre Deputado, por intermédio
de recente pesquisa, tomamos conhecimento de que o Brasil
exibe, em média, muito mais cenas de sexo na televisão do
que os Estados Unidos. Dou esse exemplo para, diante do
seu discurso, sabermos como é importante o respeito aos horá
rios para que possamos, dentro de nossas casas, assistir ao
que queremos e ao que podemos.

O SR. NILTON BAIANO - Agradeço a V. Ex' o aparte.
Sr. Presidente, Sr",e Srs. Deputados, gostaria de registrar

que o novo Código de Etica da Radiodifusão Brasileira, apro
vado pelos associados da Associação Brasileira de Rádio e
Televisão em Brasília, no dia 17 de janeiro de 1991, - é
bem recente, portanto - fez grandes progressos em relação
ao código anterior, especialmente em-seu art. 15, ao definir,
com bastante critério e detalhamento, o que deve e o que
,não deve ser apresentado pelas emissoras, definindo também,
como a portaria do Sr. Ministro da Justiça, quatro faixas grada
tivas: até 20 horas, das 20 às 21 horas, das 21 às 23 horas
e após as 23 horas.

O novo código pela primeira vez desce a detalhes como
"cenas realistas de violência", "palavras vulgares, chulas ou
de baixo calão" , "uso e tráfico de drogas", "conjunção carnal
com ou sem exposição do ato ou dos corpos", "beijos lascivos
ou erotismo considerado vulgar" etc.

A iniciativa do SI. Ministro da Justiça, assim como a
da Abert, com a aprovação de seu novo Código de Ética,
no entanto, não prescindem da lei, mesmo porque prevista
na Constituição Federal.

É aqui no Congresso Nacional que o assunto deve ser
discutido, onde se deve encontra~,na justa medida, a proteção
dos valores éticos e sociais da pessoa e da família, o respeito
por eles, conforme prevê o inciso IV do art. 221 da Consti
tuição Federal.

Além disso, as iniciativas são incompletas, pois sua ampli
tude é restrita. A lei deve abranger todos os aspectos do
problema, todos os tópicos abordados nos arts. 220 a 224
da Constituição. Precisamos, na verdade, de uma Lei da Co
municação Social.

A situação atual, Srs. Deputados, é de verdadeira impuni
dade. As emissoras de televisão, infelizmente, têm veiculado
cenas que chocam as famílias. Não se trata de falso moralismo.
Trata-se, sim, de disciplinar uma parte da nossa sociedade
que está, no seu modo de entender, anarquizada. A moral
e os bons costumes parecem não mais existirem para os respon
sáveis pelos programas. O trabalho dos pais e mães de família,
que tentam transmitir noções de decência e respeito aos seus
filhos, é constantemente prejudicado pelas programações das
emissoras, que diária e sorrateiramente destróem o que foi
zelozamente legado às crianças e aos jovens.

Não advogados a volta da censura, pelo contrário, somos
contra, pois já sentimos a censura na carne, mas queremos
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que as televisões tenham um mínimo de respeito, especial
mente às crianças e aos jovens. São estes, por se encontrarem
em processo de formação de sua personalidade e de seu cará
ter, que são os mais prejudicados pela situação atual.

Queremos, Sr. Presidente, uma lei pensada, discutida
e elaborada nesta Casa, com a colaboração de todos os seg
mentos da sociedade, que contemple a mais ampla liberdade
de informar e de programação das emissoras de televisão,
mas que defina também as responsabilidades destas emissoras
no processo de formação das crianças e da juventude e que
estabeleça, ainda, penalidades severas aos que se omitirem
dessas responsabilidades, como acontece em alguns países.

A situação atual é bem clara ao mostrar que, sem puni
ções, o que medra é a mais completa falta de respeito aos
padrões mínimos de decência.

Precisamos, Srs. Deputados, dar cumprimento à Consti
tuição Federal que nos manda elaborar a lei necessária à defesa
da pessoa e da família contra o programas que faltam aos
valores éticos e sociais da pessoa e da família.

A elaboração da lei se faz imperiosa e já é tardia. Sob
pena de o Congresso Nacional ser acusado de omissão grave,
é necessário adotar providências para que a lei seja aprovada.

Como vice-presidente da Comissão de Seguridade Social
e Família e como presidente da Subcomissão da Família, esta
mos propondo que aquela comissão inicie a discussão do assun
to comum fórum de debates para o qual sejam convidados
o Dr. Joaquim Mendonça, Presidente da Associação Brasileira
das Emissoras de Rádio e Televisão, o DI. Carlos Eduardo
de Araújo Lima, Secretário Nacional dos Direitos da Cida
dania e Justiça, o DI. Joel Marciano Rauber, Secretário Nacio
nal de Comunicações, entre outras personalidades.

Estamos propondo também que a Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática, também respon
sável por esse setor, tome a iniciativa de começar a elaborar
projeto de lei para que possamos disciplinar essa anarquia
que existe hoje a nível nacional.

Srs. Deputados, na proposta que aqui fazemos, nesta
missão que tomamos ao nosso encargo, queremos contar com
o apoio de todos os senhores. A sociedade muito nos agrade
cerá por isto.

Ouço o nobre Deputado Clóvis Assis.

O Sr. Clóvis Assis - Nobre Deputado, com relação ao
tema que V. Ex~ aborda, lembro que o pior é que a televisão
ensina a praticar o sexo, mas não a evitar uma gravidez indese
jada - um dos grandes problemas sociais do nosso País -,
a contaminação por doenças sexualmente transmissíveis. Ela
também não ensina como evitar a sida, ou aids, como é mais
conhecida. Isso, si.m, deveria ser divulgado.

O SR. NILTON BAIANO - Agradeço a V. Ex~ o aparte.

"O casal resolve jantar fora e contrata uma babá para
tomar conta da menininha de sete anos durante três horas.
Tão logo o casal sai, entra o namorado da babá e começa
a acariciá-la no sofá, na frente da garota. Eles reduzem
um pouco a luz e vão se despindo enquanto trocam piadas
cabeludas sobre impotência e homossexualismo. A babá
e o namorado então nus, chegando ruidosamente no auge,
quando entram dois assaltantes, cuspindo palavrões. Um
deles mete um tiro na orelha do rapaz, esborrifando san
gue, enquanto o outro tortura a moça com uma faca,
tenta estuprá-la. Chega uma equipe da polícia e joga
um d<1s bandidos pela janela, ao lado da poltrona onde
está a menina. O outro ladrão conseguer fugir, mas seu

carro é atingido pot um míssil, tromba com um caminhão
de gasolina, explode e incendeia outros cinco automóveis
num inferno de gritos e labare.das. Da janela, a menininha
espia a cena. Os bombeiros apagam o fogo, a política
vai embora, a ambulância leva os feridos e a babá dá
um jeito na sala. O casal volta do jantar tranqüilo, paga
a babá pelo seu trabalho e coloca a garotinha para dormir.
Os pais dormem tranqüilos, certos de que tiveram uma
ótima noitada e de que a filha estéve em boas mãos.
Mas e a menina, terá sonhos suaves ou estará trauma
tizada?"

O fato que acai?ei de relatar não se passa em uma residên
cia, são cenas de um filme de televisão, cuja duração é de
três horas.

Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, o Congresso tem
de tomar uma providência. Temos a responsabilidade de frear
a situação que hoje encontramos no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Ivandro Cunha Lima) - Vai-se
passar ao horário de

VII - COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES
Não há oradores inscritos.

VIII - ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Ivandro Cunha Uma) - Nada

mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Ivandro Cunha Lima)

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Sergipe

José Teles - PDS; Messias Góis - Bloco; Pedro Vala
dares - Bloco.

Bahia

João Carlos Bacelar - PMDB; Jonival Lucas - PDC;
Jorge Khoury - Bloco; José Carlos Aleluia - Bloco; José
Falcão - Bloco; José Lourenço - PDS; Jutahy Júnior 
PSDB; Leur Lomanto - Bloco; Luís Eduardo - Bloco; Luiz
Moreira - PTB; Luiz Viana Neto - PMDB; Manoel Castro
- Bloco; Marcos Medrado - Bloco; Pedro Irujo - Bloco;
Prisco Viana - PMDB; Ribeiro Tavares - PL.

Minas Gerais

João Paulo - PT; João Rosa - PMDB; José Aldo
PRS; José Geraldo PL; Leopoldo Bessone - PMDB; Luiz
Tadeu Leite - PMDB; Marcos Lima - PMDB; Maurício
Campos - PL; Odelmo Leão - Bloco; Osmânio Pereira
- PSDB; Paulino Cícero de Vasconcelos - PSDB; Paulo
Delgado - PT; Romel Anísio - Bloco.

, Espírito Santo

João Baptista Motta - PSDB; Jones Santos Neves 
PL; Jório de Barros - PMDB; Nilton Baiano - PMDB;
Rita Camata - PMDB; Roberto Valadão - PMDB.

Rio de Janeiro

José Egydio - Bloco; Junot Abi-Ramia - PDT; Márcia
Cibilis Viana - PDT; Miro Teixeira - PDT; Nelson Bornier
- PL; Paulo Portugal - PDT; Roberto Campos - PDS;
Roberto Jefferson - PTB.
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São Paulo

João MeIlão Neto - PL; Jorge Tadeu Mudalen 
PMDB; José Dirceu - PT; José Genoíno - PT; José Serra
- PSDB; Jurandyr Paixão - PMDB; Koyu Iha - PSDB;
Luiz Carlos Santos - PMDB; Luiz Gushiken - PT; Maga
lhães Teixeira - PSDB; 'Manoel Moreira - PMDB; Marce~
lino Romano Machado - PDS; Marcelo Barbieri - PMDB;
Mendes Botelho - PTB; Oswaldo Stecca - PSDB; Pedro
Pavão - PDS; Ricardo Izar - PL.

Mato Grosso

Oscar Travassos - PDS.

Distrito Federal

Maria Laura - PT; Osório Adriano - Bloco; Paulo
Octávio - Bloco.

Goiás

João Natal- PMDB; Lázaro Barbosa - PMDB; Lúcia
Vânia- PMDB; Luiz Soyer - PMDB; Maria Valadão 
PDS; Mauro Miranda - PMDB; Osório Santa Cruz - PDC;
Pa':llo Mandarino - PDC; Pedro Abrão - PMDB; Ronaldo
Calado - S/P.

Mato Grosso do Sul

José Elias - PTB; Marilu Guimarães - PTB; Nelson
Trad-PTB.

Paraná

Joni Varisco '-- PMDB; José Felinto - PMDB; Luiz
Carlos Hauly - PMDB; Matheus Iensen - PTB; Munhoz
da Rocha - PSDB; Otto Cunha - Bloco; Paulo Bernardo
- PT; Pinga' Fogo de Oliveira - Bloco; Reinhold Stephanes
- Bloco; Romero Filho - PMDB; Rubens Bueno - PSDB.

Santa Catarina

Luiz Henrique - PMDB; Nelson Morro - Bloco; Neuto
de Conto - PMDB; Paulo Duarte -,Bloco; Renato Vianna
-PMDB.

Rio Grande do Sul

João de Deus Antunes - PDS; Jorge Uequed - PSDB;
Luís Roberto Ponte - PMDB; Mendes Ribeiro - PMDB'
Nelson Jobim - PMDB; Nelson Proença - PMDB; Odaci;
Klein - PMDB; Osvaldo Bender - PDS.

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Amapá

Aroldo Góes - PDT; Gilvam Borges - Bloco; Sérgio
Barcellos - BLoco.

Pará

Hermínio Calvinho - PMDB; Paulo Rocha - PT; So
corro Gomes - PC do B; Valdir Ganzer - PT.

Amazonas

Átila Lins - Bloco; Ricardo Moraes - PT.

Rondônia

Edison Fideli~ - PTB; Maurício Calixto - PTB.

Acre

João Maia - PMDB.

Tocantins

Osvaldo Reis - PDC; Paulo Mourão - PDC.

Maranhão

Costa Ferreira - BLoco; João Rodolfo - PDS; Ricardo
Murad - Bloco; Sarney Filho - Bloco.

Ceará

Carlos Benevides - PMDB; Etevaldo Nogueira - Blo
co; Maria Luiza Fontenele - PSB; Sérgio Machado - PSDB.

Piauí

Paes Landim - Bloco.

Rio Grande do Norte

Fernando Freire - Bloco; Iberê Ferreira - Bloco.

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco; Evaldo Gonçalves - Bloco;
Francisco EvangelistaO- PDT; Ivan Burity - Bloco; José
Luiz Clerot - PMDB; José Maranhão - PMDB; Lúcia Braga
-PDT.

Pernambuco

Álvaro Ribeiro - PSB; Fernando Bezerra Coelho 
PMDB; Gilson Machado - Bloco; Gustavo Krause - Bloco;
José Mendonça Bezerra - Bloco; José Moura - Bloco; Ma
viael Cavalcanti - Bloco; Osvaldo Coelho - Bloco; Renildo
Calheiros - PC do B; Ricardo Fiuza - Bloco; Tony Gel
-Bloco.

Alagoas

Antônio Holanda - Bloco; Luiz Dantas - Bloco; Vitó
rio Malta - Bloco.

Sergipe

Cleonâncio Fonseca - Bloco; Djenal Gonçalves - PDS.

Bahia

Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - Bloco; Ha
roldo Lima - PC do B; Jaques Wagner - PT; Nestor Duarte
- PMDB:; Sérgio Brito - PDC.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Aloisio Vasconcelos - PMDB'
Camil0 Machado - Bloco; Christóvam Chiaradia - Bloco;
Humberto Souto - Bloco; José Belato - PMDB; José Santa
na de Vasconcellos - Bloco; Lael Varella - Bloco' Mário
de Oliveira - Bloco; Neif Jabur - PMDB; Nilmário Miranda
- PT; Paulo Heslander - PTB; Raul Belém - Bloco.

Espírito Santo

Paulo Hartung - PSDB; Rose de Freitas - PSDB.

Rio de Janeiro

Álvaro Valle - PL; Amaral Netto - PDS; Benedita
da Silva - PT; Carlos Santana - PT; Fábio Raunheitti -
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PTB; Flávio Palmier da Veiga - Bloco; Francisco Dornelles
- Bloco; Jandira Feghali - PC do B; João Mendes - PTB;
José Carlos Coutinho - PDT; José Vicente Brizola - PDT;
Laprovita Vieira - PMDB; Paulo de Almeida - PTB; Paulo
Ramos - PDT; Regina Gordilho - PDT; Rubem Medina
- Bloco; Sidney de Miguel- PDT; Simão Sessim - Bloco;
Vladimir Palmeira - PT; Wanda Reis - PMDB.

São Paulo

Aldo Rebelo - PC do B; Ernesto Gradella - PT; Eucly
des Mello - Bloco; Fábio Feldmann - PSDB; Fausto Rocha
- Bloco; José Cicote - PT; José Maria Eymael - PDC;
Liberato Caboclo - PDT; Maluly Netto - Bloco; Maurici
Mariano - Bloco; Nelson Marquezelli - PTB; Vadão Gomes
- Bloco; Walter Nory - PMDB.

Mato Grosso

João Teixeira - Bloco; Jonas Pinheiro -; Bloco; José
Augusto Curvo - PL; Rodrigues Palma - PTB; Wilmar
Peres - Bloco.

Goiás

Mauro Borges - PDC; Roberto Balestra - PDC; Zé
Gomes da Rocha - Bloco.

Mato Grosso do Sul
Elísio Curvo - Bloco; Valter Pereira - PMDB.

Paraná

Basilio Villani - Bloco; Flávio Arns - PSDB; Luciano
Pizzatto - Bloco; Onaireves Moura - PTB; Pedro Tonelli
- PT; Renato Johnsson - Bloco; .werner Wanderer - Blo
co.

SllUta Catarina

César Souza - Bloco; Luci Choinacki - PT.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Antônio Britto - PMDB; Carrion
JÚnior·- PDT; Fernando Carrion - PDS; José Fortunati
- PT; Paulo Paim - PT; Raul Pont - PT; Valdomiro Lima
-PDT.

o SR. PRESIDENTE (Ivandro Cunha Lima)
Encerro a Sessão, convocando outra para amanhã, sexta

feira, dia 24, às 9 horas.
(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 35 minutos.)

ATOS DA MESA

ATO DA MESA N9 10, DE 1991

Transforma funções gratificadas que' discrimina, em
cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e
dá outras providências.

A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso de suas atribui
ções,

Considerando a necessidade de adequar a estrutura da
Diretoria-Geral tornando-a mais ágil e capaz, de forma a aten
der a demanda constante de atividades,

Considerando que a atual lotação da Diretoria-Geral,
fixada há longos anos, não tem mais condiçoes de suportar
a carga atual de serviços, tendo em vista os inúmeros afazeres
que lhe são atribuídos,

Considerando que, além dos trabalhos administrativos
de rotina, são deferidas à lJiretoria-Geral outras atribuições
de atendimentos diversos, inclusive o relacionamento com
os Poderes Executivo e Judiciário, Tribunal de Contas da
União, Governos de Estado e do Distrito Federal e o público
em geral,

Considerando a necessidade de tornar mais flexível o
recrutamento do pessoal indispensável ao atendimento de ser
viços especializados, resolve:

Art. 19 Na forma do anexo, ficam transformadas 9 (no
ve) funções gratificadas vagas em 9 (nove) cargos em comissão
de Oficial de Gabinete, Código CD-DAS-102.1, da Direto
ria-Geral.

Art. 29 Este ato entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Câmara dos Deputados de de 1991. - De-

putado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.
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SITUA~? ATUAL SITUAÇ~O P~ÓPOSTA

FUNÇOE VAGAS CARGOS TRAnSFORMADOS

NQ ;fE . DENOMINAÇM CODIGO NQ DE
DENOM~.wAÇ1\O cuorG'oFUNÇlJES CARGOS

01 Encarregado do Setor de Protocolo e Ar
quivo da Coordenação de Habitação DAI-3-NS

01 'Encarregado do Setor de Controle de
Bens Móveis da Coordenação de Habitação DAI-3-NS

01 Epcarregado do Setor de Zeladoria IV
da Coordenação de Administração de
Edificios DAI-3-NS-

01 Auxiliar da Diretoria-Geral DAI-3-NS 09 Oficial de Gabinete CO-DAS-1 02.1
02 Encarregado do Setor de Execução da

Coordenação de Transportes DAI-3-NS
01 Encarregado na Radiologia do Departa-

mento Mêdico DAI-3-NS
01 Encarregado do Setor de Fisioterapia

do Departamento Médico DAI-3-NS
01 Encarregado do Setor de Protocolo e Ar

quivo do Departamento de Taquigrafia,
Revisão e Redação DAI-3-NS
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d) revisão períodica de toda a matéria processada;
e) pesquisa e recuperação de dados e informações para

a Secretaria-Geral da Mesa, lideranças partidárias, parlamen
tares e outros consulentes.

2. Do Prazo de Duração;
O prazo de duração do Grupo-Tarefa vigorará a 19 de

abril de 1991 até 31 de março de 1992.
3. Do Pessoal Integrante
3.10 Grupo-Tarefa se compõe:
a) Coorde~ador (1)
b) membros (12) - Grupo I;
c) membros (20) - Grupo II;
d) membros (7) - Grupo UI;
4. Da Gratificação
4.1 Pela execução dos trabalhos de que trata o presente

ato os componentes do Grupo-Tarefa perceberão as seguintes
gratificações:

a) coordenador - 35 MVR;
b) membros do Grupo 1- 30 MVR;
c) membros do Grupo II - 25 MVR;
d) membros do Grupo UI - 20 MVR;
5. Das Indicações e Substituições
O Coordenador do Grupo-Tarefa e os demais integrantes

serão indicados ao Senhor Diretor-Geral pelo Secretário-Ge
ral da Mesa.

Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara dos Deputados, 23 de maio de 1991. - Ibsen

Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

ATO DA MESA N9 13, DE 1991

Distribui Vagas de Assessor Legislativo por área de sele·
ção.

A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso de suas atribui
ções e tendo em vista proposta oriunda da assessoria legisla
tiva, na conformidade do parágrafo único do art. 29 do Ato
da Mesa n9 136, de 1989, resolve:

Art. 19 Os cargos em comissão de assessor legislativo
vagos entre 11 de dezembro de 1990 e a data deste ato, em
razão de aposentadorias ou exonerações, ficam distribuídos
pelas seguintes áreas de seleção, dentre as constantes do Ane
xo I do Ato da Mesa n9 136, de 1989:

- área um: uma vaga;
- área três: uma vaga;
- área cinco: três vagas;
- área sete: uma vaga;
- área oito: uma vaga;
- área nove: uma vaga;
- área quinze: uma vaga;
- área vinte: duas vagas.
Art. 29 O provimento da vaga relativa à área nove far

se-á uma vez cessados os efeitos de ordem judicial de que
resultou sua indisponibilidade. .

Art. 39 Este ato entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 23 de maio de 1991. - Ibsen Pinheiro,

Presidente.
ATO DA MESA N9 14, DE 1991

Fixa o valor das cotas da despesa telefônica do gabinete
e da residência do parlamentar e dá outras providências.

A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso de suas atribui
ções, resolve:

DIÁRIO DO CONGRPSSO NACIONAL (Scçllo I)-"------------
ATO DA MESA N9 11, DE 1991

Dispõe sobre a tramitação dos requerimentos de infor
mação, previstos no inciso I, do art. 115, do Regimento
Interno.

A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso de suas atribui
ções, considerando a necessidade de adequar a tramitação
dos requerimentoss de informação ao prazo previsto no artigo
115, caput, do Regimento Interno, resolve:

Art. 19 Os requerimentos de informação, previstos no
art. 115, I, do Regimento Interno, imediatamente após apre
sentados em Plenário, serão encaminhados à Secretaria-Geral
da Mesa para registro.

Art. 29 Uma vez registrados, os requerimentos referi
dos no artigo anteri0l serão remetidos ao Primeiro Vice-Pre
sidente para parecer.

§ 19 O parecer positivo, ressalvada a necessidade de
justificação, independerá de relatório e constará de simples
despacho opinando pelo encaminhamento do requerimento,
nos termos do pedido.

§ 29 Ap6s q seu parecer, o Vice-Presidente encaminha
rá os requerimentos, através da Secretaria-Geral da Mesa,
ao Presidente que, na impossibilidade de reunião da Mesa,
em tempo hábil (art. 115, caput, do Regimento Interno), deci
dirá ad referendum, aprovando o parecer e determinando
o seu encaminhamento às autoridades que deverão respon
dê-los.

§ 39 Caso o Presidente não concorde com o parecer,
ou este seja pela rejeição, a matéria só poderá ser decidida
pela Mesa.

Art. 39 Despachados pelo Presidente, os requerimentos
de informação serão remetidos, imediatamente, à Primeira
Secretaria, que os6utuará e providenciará seu envio às autori
dades a que forem dirigidos.

Parágrafo único. -Compete ao Primeiro Secretário con
trolar as respostas aos requerimentos, para o. fim do disposto
no art. 50, § 29 , in fine, e comunicá-las aos requerentes, ressal
vada a hipótese ~evista no § 59, do artigo 98, do Regimento
Interno.

Art. 49 A Primeira Secretaria, com o auxílio da Secreta
ria-Geral da Mesa, providenciará a unificação dos arquivos
e controles existentes sobre requerimento de informação.

Art. 59 Este ato entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 23 de maio de 1991. - Ibsen Pinheiro,

Presidente.

Maio de 1991

ATO DA MESA N9 12, DE 1991.

Constitui Grupo-Tarefa na Seção de Sinopse.

A Mesa da Câmara dos Deputados, de acordo com os
arts. 258 e 261 da Resolução n9 20, de 30 novembro de 1971,
revolve constituir Grupo-Tarefa na forma abaixo especificada:

1. Dos Objetivos
a) implantação, incluindo indexação completa, em banco

de dados, de todas as proposições em tramitação no âmbito
da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional;

b) atualização das ações legislativas dessas proposições;
c) implementação da matéria processada e conclusão do

registro de tramitação das proposições do período anterior
a 1966;
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Art. 19 A despesa das linhas telefônicas instaladas no
gabinete, na residência em Brasília e das linhas em nome
do deputado em seu estado fica limitada, por usuário, à cota
mensal correspondente ao valor de 230 ligações interurbanas
de 5 minutos de Brasília à capital do estado de origem do
.parlamentar, calculadas com base na Tarifa TIP, da Telebra
sília, ou na que a esta vier e equivaler.
, Parágrafo único. Considera-se para efeito do cálculo
da cota dos parlamentares do Distrito Federal a Tarifa TTP,
degrau lI, da Telebrasília, ou a que a esta vier a equivaler.

Art. 29 Os deputados no exercício de funções especiais,
além do mandato parlamentar, que não dispuserem de gabi
nete de representação e linha telefônica próprios, terão dobra
da a cota a que se refere o art. 19 deste' Ato.

Art. 39 Os valores atribuídos às cotas serão reajustados·
sempre que houver majoração da tarifa telefônica e na mesma
proporção. -

Art. 49 O saldo da cota não utilizado poderá ser transfe
rido para o mê~ seguinte, dentro do respectivo exercício.

Art. 59 E vedada a transferência parcial ou integral da
cota ou do saldo de um beneficiário para outro, bem como
a associação e antecipação mensal de seu valor.

Art. 69 Será deduzida integralmente da remuneração
do parlamentar e revertida à df))'ita orçamentária própria da
Câmara a importância que exceder ao saldo disponível.

Art. 79 Revogam-se os Atos da Mesa n9S 28173, 8175,
-57177, 6217789/81,126/89, as deCisões da Mesa sobre despesa
de comunicação, datadas de 11 de maio de 22 de julho de
1971, e demais disposições em contrário.

Art. 89 Este ~to entra em vigor a partir de 19 de maio
de 1991.

Sala das Reuniões, 23 de maio de 1991. - Deputado
Genésio Bernardino, Presidente da Câmara dos Deputados,
em exercício.
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,-------------UDERANÇAS-------------;-
BLOCO PARLAMENTAR

PFLlPRN/PSCIPMN/PST

Líder

GENEBALDO CORREIA

Vice-Líderes

PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

-PMDB-

Líder

RICARDO FIÚZA

Vice-Líderes

Robfrto Campos
AngelaAmin

Celso Bernardi .

Liberato Caboclo
Mendonça Neto
Sérgio Gaudenzi

Vital do Rego

Paulinho Cícero de Vasconcelos
Artur da Távola

Rubens Bueno
João Faustino

Líder

VICTOR FACCIONI

Vice-Líderes

Líder

VIVALDO BARBOSA

Vice-Líderes

~

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA

-PSDB-
Líder

JOSÉ SERRA

Vice-Líderes

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL

-PDS-

PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA

-PDT-

Carrion Júnior
Beth Azize
Carlos Lupi
Edson Silva
Haroldo Sabóia

Gerson Peres
Amaral Neto
Marcelino Romano Machado
José Luiz Maia

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

João Teixeira
José Carlos Aleluia

José Santana de Vasconcelos
Luís Eduardo Magalhães

Maluly Neto
Maurici Mariano

Maviael Cavalcanti
Messias Góis

Ney Lopes
Osório Adriano

Paes Landim
Paulo Octávio

Ricardo Murad

Arnaldo Faria de Sá
Antônio dos Santos

· Átila Lins
Basílio Vilani
Ciro Nogueira
Cleto Falcão
Eraldo Trindade
Euclides Mello
Evaldo Gonçalves
Francisco Dornelles

· Gilson Machado
Ivan Buriti
Jesus Tajra

·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-

PARTIDO LIBERAL
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Líder
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Líder

RICARDO IZAR

Vice-Líderes

Irani Barbosa

Sólon Borges dos Reis
Rodrigues Palma
José Elias Moreira
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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

Paulo Mandarino
Eduardo Braga
Tosé Maria Eymael

Sandra Starling
Nilmário Miranda

Paulo Paim

Samir Tannus
Jair Bolsonaro

Líder

HAROLDO LIMA

Vice-Líder

Aldo Rebelo

PARTIDO TRABALHISTA
RENOVADOR

-PTR-
Líder

BENEDITO DOMINGOS

Vice-Líder

Carlos Camurça
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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

Secretário: José Maria de Andrade Córdoba Ribeiro Tavares
Ramal: 6978/6979/6981 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)
1. Vice-Presidente: Dep. Aloísio Vasconcelos (PMDB-MG)
2. Vice-Presidente: Arolde de Oliveira -(81000- RJ) 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
Jurandyr Paixão Sérgio Naya

Aloisio Vasconcelos 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 I vaga

PDT
Paulo Ramos

Beto Mansur Edson Silva PDS

Cidinha Campos Eduardo Mascarenhas Francisco Diógenes Ruberval Pilotto

. Edi Siliprandi I 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

Paulo Almeida
Luiz Carlos Santos

Aldir Cabral
Gastone Righi Nobel Moura PDT

Beth Azize Vital do Rego
Eden Pedroso Vivaldo Barbosa

PT Francisco Evengelista
Florestan Fernandes Nilmário Miranda PDSJosé Dirceu Ricardo Moraes

Adylson Motta Oscar Travassos

PDC Gerson Peres Osvaldo Melo
Ibrahim Abi-Ackel

Eduardo Siqueira Campos Samir Tannús
PSDB

PL
André Benassi Jutahy Júnior
Edevaldo Alves da Silva (PDS) Sigmaringa Seixas

Irani Barbosa Jayme Santana

PSB PTB

Roberto Franca Carlos Kayath Rodrigues Palma

PCdoB Gastone Righi Nelson Trad

PT
1 vaga Edésio Passos José Dirceu

PTR Hélio Bicudo Luiz Gushiken

João Henrique (PMDB) PDC

Eduardo Braga José Maria Eymael
Secretária: Maria Ivone do Espírito Santo

PLRamal: 6906/6907

João Mellão Neto Robson Tuma

PSB

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 Fi!meiredo 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 RocJia Ricardo Fiúza
José Burnett Vitório Malta Gilvam Borges Rubem Medina

.Messias Gois Jesus Tajra



PMDB Titulares

Alberto Goldman Luiz Tadeu Leite
BlocoAntonio de Jesus Neif Jabur

Ary Kara José Ubiratam Aguiar
José MendonÇa BezerraCarlos Benevides Ulysses Guimarães Augusto Farias

Felipe Neri Valter Pereira Everaldo de Oliveira Luciano Pizzatto

Ivo Mainardi : 2 Vagas Ivan Burity NanSouza

'João Teixeira
1 Vaga

PDT
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

PDS
PSDB

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 Chermol).t PTB
Edison Fidelis Roberto Jefferson A1dir Cabral Marilu Guimarães

PT PT

,Agostinho Valente Pedro TonelIi José Cicote Valdir Ganzer
,José Genoíno Sandra Starli1j.g PDC

PDC Francisco Silva

Francisco Coelho Paulo Mourão PL

PL Wellington Fagundes

Maurício Campos Ricardo Izar PSB

PSB
U1durico Pinto

PCdoB
Miguel Arraes

Socorro Gomes
PCdoB PRS

Aldo Rebelo José Ulisses de Oliveira

PCB
PTR

Eurides Brito Rose de Freitas (PSDB)

PRS

Israel Pinheiro Suplentes
Bloco

Sécretária: 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

19-Vice-Presidente: Dep. Marilu Guimarães (PTB-}JS). PDT
29 Vice-Presid,ente: Dep. Luciano Pizzatto (Bloco PRN-PR) Beth Azize Wilson Müller
.39-Vice-Presidente: Dep. Valdir Ganzer (PT-PA) Raquel Cândido

-



PDS PSDB

Adroaldo Streck (PSDB) Teresa Jucá Ernani Viana Vittorio MedioU

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
Jlngelo 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

DélioBraz Neuto de Conto

COMISSÃO DE ECONOMIA, Derval de Paiva Ronaldo Perim

INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Fernando Bezerra Coelho 1 Vaga

PDT

Presidente: Dep. Reinhold Stephanes (Bloco PFL - PR) Eduardo Mascarenhas 2 vagas

l' Vice-Presidente: Dep. Ezio Ferreira (Bloco PFL - AM) Luiz Girão

2' Vice-Presidente: Dep. Alberto Goldman (PMDB - AM) PDS
3' Vice-Presidente: Dep. Jarvis Gaidzinski (PL - Se) Aéciq de Borba Fábio Meirelles

Angela Almin
Titulares PSDB

José Serra Saulo Coelho

Bloco
Paulo Hartung

Ézio Ferreira Reinhold Stephanes
PTB

Flávio Rocha Renato Johnsson Félix Mendonça Wilson Cunha
Gilson Machado Roseana Sarney Onaireves Moura
José Carlos Aleluia Rubem Medina PT
Osório Adriano Waldir Guerra

Paulo 'RochaPaulo Bernardo
PMDB Paulo Delgado

Alberto Goldman Lúcia Vânia PDC
Gonzaga Mota Luis Roberto Ponte

Jonival LucasIsrael Pinheiro (PRS) Luiz Viana Neto Paulo Mandarino

José Geraldo Romero Filho PL
Jorge Tadeu Mudalen Jones Santos Neves

PDT 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 - Se)
29 Vice-Presidente: Dep. Sólon Borges dos Reis (PTB - SP)
39 Vice-Presidente: Dep. Virmondes Cruvinel (PMDB-GO)

Titulares

Bloco

Arnaldo Faria de Sá Paulo Octávio
Eraldo Tinoco Ricardo Murad
Euclydes 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) SamirTannús

PL

Álvaro Valle

PSB

Maria Luiza Fontenele

Suplentes

Bloco

Carlos Camurça (PTR) João Alves
Christovam Chiaradia OdelmoLeão
Cleonâncio Fonseca Osvaldo Coelho
Costa Ferreira Roberto Magalhães
Edmar Moreira

PMDB

Armando Costa .José Luiz Clerot
Jandira Feqhali (PCdoB) Luiz Viana Neto
João Rosa Mário Martins

. José Belato Zaire Rezende

PDT
Beto Mansur Vital do Rego
Elio Dalla-Vecchia

PDS

Edevaldo Alves Telmo Kirst
José Diogo

PSDB
Ernani Viana Rubens Bueno
Mauro Sampaio

PTB

Jabes Rabelo Nelson Trad
Marilu Guimarães

PT

Chico Vigilante Hélio Bicudo

PDC

Maria Laura (PT) Pedro Novais

PL

José Augusto Curvo

PSB

José Carlos Sabóia

Secretária: Jussara Maria Goulart Brasil de Araújo

Ramal: 6903/6905/7010/7013

COMISSÃO DE FINANÇAS
ETRmUTAçÃO

Presidente: Dep. Benito Gama (Bloco PFL - BA)
19 Vice-Presidente: Dep. José Belato (PMDB - MG)
29 Vice-Presidente: Dep. Fernando Freire (Bloco PFL - RN)
39 Vice-Presidente: Dep. Nelson Bornier (PL - RI)

Titulares

BLOCO

Basílio VilIani 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 I" Vice-Presidente: Dep. Avenir Rosa (PDC - RR)

Aloízio Mercadante Paulo Bernardo
29 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

Supleutes João Fagundes Prisco Viana
Marcos Lima

BLOCO PDT
Amo Magarinos Gustavo Krause Paulo Ramos Wilson Müller
Cleto Falcão Jerônimo Reis Raquel Cândido
Eraldo Trindade José Carlos Vasconcellos
Ézio Ferreira Simão Sessim PDS
Getúlio Neiva Waldir Guerra Carlos Azambuja Ruberval Pilotto

PMDB Marcelo Luz

Cid Carvalho Joni Varisco PSDB
Fernando Diniz Luis Roberto Ponte Adroaldo Streck Oswaldo Stecca
Geddel Vieira Lima Nelson Jobim

PTBGonzaga Mota Odacir Klein
1 vaga Jabes Rabelo Maurício Calixto

PDT
PT

César Maia Edi Siliprandi
Alcides Modesto Ricardo MoraesClóvis Assis

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
RaulPont

SuplentesPDC

José Maria Eymael Osório Santa Cruz BLOCO
PL Alacid Nunes OttoCunha

João Mellão Neto Gilson Machado Salatiel Carvalho

PSB José Carlos Aleluia Vicente Fialho

Lain; Rosado (PMDB) Mário de Oliveira

PCdoB PMDB

João Tota (PDS) Aloisio Vasconcelos Nícias Ribeiro
João Almeida Reditário Cassol (PTR)St::eretária: Maria Linda Magalhães Jorge Tadeu Mudalen Zila Bezerra

Ramal: 6959/6960/6989 Mauro Miranda



PDT PSDB

Éden Pedroso 2 vagas João Faustino PaulinQ Cícero de Vasconcelos
Jorge Uequed

PDS PTB
CarlQs Virgílio Osvaldo Melo Cardoso Alves Júlio Cabral
Hugo Biehl

PSDB
PT

Marco Penaforte Wilson Moreira Agostinho Valente Benedita da Sílva

PTB PDC

Paulo Heslander Valdenor Guedes Jones Santos Neves (PL)

1'1' PL

Adão Pretto Lourival Freitas Diogo Nomura

PDC PSB

Leomar Quintanilha Miguel Arraes

PL PTR

Valdemar Costa Salatiel Carvalho (Bloco)

PCB PRS

Laire Rosado (PMDB) Anníbal Teixeira (PTB)

PSD

Werner Wanderer (Bloco)

SEM PARTIDO Suplentes
1vaga

BLOCO
Secretária: Maria Eunice Torres Vilas Bôas ÁtilaLíns Paes Landim
Ramal: 6944/6946 Eraldo Tinoco Paulo Octávio

Fausto Rocha Roseana Sarney
Luis Eduardo TonyGel

COMISSÃO DE RELAÇÕES PMDB
EXTERIORES Antônio Paleiros Maurilío Ferreira Lima

Lázaro Barbosa Murilo Rezende
Presidente: Dep. Ulysses Guimarães (PMDB - SP) Leopoldo Bessone Ronivon Santiago
l' Vice-Presidente: Dep. Neif Jabur (PMDB - MG) Luiz Henrique
2" Vice-Presidente: Dep. Diogo Namura (PL - SP) PDT
3~ Vice-Presidente: Leur Lomanto (Bloco PFL - BA) Amaury Müller Sérgio Gaudenzi

DérdoKnop

Titulares
PDS

Adylson Motta Osvaldo Melo

BLOCO
Marcelino Romano

Antônio Holanda Leur Lomanto
PSDB

Antônio Ueno Ney Lopes AéCÍQ Neves Rose de Freitas

Costa Ferreira Raul Belém Jutahy Junior
Jesus Tajra Sarney Filho PTB

PMDB Alceste Almeida Sólon Borges d(}s Reis
Felipe Neri NeifJabur PT
Geddel Vieira Lima Nestor Duarte
Genebaldo Correia Ulysses Guimarães Irma Passoni Tilden Santiago

Manoel Moreira PDe
PDT Álvaro Valle (PL)

Edésio Frias SérgioCury PL
Haroldo Sabóia

PDS
Nelson Bornier

Djenal Gonçalves
PSB

José Teles
Uldurico PintoJoão de Deus Antunes



PTR Supleutes
Messias Gois (Bloco)

PRS BLOCO

José Aldo

Secretária: Andréia Maura Versiani de Miranda

Ramal: 6992 a 6996

Arnaldo Faria de Sá
Iberê Ferreira
Jairo Carneiro
José Mendonça Bezerra
Luiz Dantas

Maviael Cavalcanti
Pinga Fogo de Oliveira

Reinhold Stephanes
Vitório Malta

PMDB

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMÍLIA

Presidente: Dep. Roberto Jefferson (PTB - RJ)
1· Vice-Presidente: Dep. José Linhares (PSDB - CE)
2· Vice-Presidente: Dep. Eduardo Matias (PDC - MA)
3· 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 AD~INISTRAÇÃO E

SERVIÇO PÚBLICO

Presidente: Dep. Amaury Müller (PDT-RS)
1. Vice-Presidente: Dep. Carlos Alberto Campista (PDT/RJ)
2. Vice-Presidente: Dep. Jabes Ribeiro (PSDBIBA)
3. Vice-Presidente: Dep. Zaire Rezende (PMDBIMG)

Mário de Oliveira
Osvaldo Coelho

Ricardo Fiúza
Zé Gomes da Rocha

Munhozda Rocha (PSDB)

Paulo Paim

Matheus Iensen

PT

Osmânio Pereira

PL

PTB

PSB

PDC

BLOCO

Diogo Nomura

Benedita da Silva

Elias Murad
Jorge Uequed

Fábio Raunheitti
João Mendes

Célio de Castro

Jair Bolsonaro

Caldas Rodrigues
Camilo Machado
Edmar Moreira
Humberto Souto

Titulares

BLOCO

Daniel Silva Orlando Bezerra
Fátima Pelaes Paulo Duarte
George Takimoto Pedro Corrêa
Ivânio Guerra Rivaldo Medeiros
José Egydio

PMDB

Antonio Faleiros Nilton Baiano
Delcino Tavares Said Ferreira
Euler Ribeiro Sérgio Arouca (PCB)
Jório de Barros Zila Bezerra

PDT

Clóvis 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



Augusto Carvalho (PCB)
Marcelo Barbieri
Tidei de Lima

Amaury Müller
Beraldo Boaventura

PMDB

Zaire Rezende
3 vagas

PDT

Carlos Alberto Campista

PT

Edésio Passos
Ernesto GniõeÍ["

PDC

Jairo Azi

PL

José Fortunati

Osvaldo Reis

PTB

PDS

Orlando Pacheco (BLOCO)Aldo Rebelo (PC do B)
Felipe Mendes

PSDB

Antônio Carlos Mendes Thame
Jabes Ribeiro

Maria Laura (PT)

PT

Chico Vigilante
Paulo Paim

PDC

Jairo Bolsonaro

PL

Ricardo Izar

PSB

Célio. de çastro

Mauro Sampaio

Mendes Botelho

Paulo Rocha

Jonival Lucas

Robson Tuma

PSB

Jamil Haddad

Secretário: José Roberto Nasser Silva

Ramal: 6986/6987/6990/7004/7007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES,
DESENVOLVIMENTO URBANO

E INTERIOR

Presidente: Dep. Carlos Santana (PTIRJ)
I" Vice-Presidente: Dep. Nilmário Miranda (PT/MG)
2' Vice-Presidente: Dep. José Reinaldo (BLOCO-PFLIMA)
39 Vice-Presidente: Dep. Lúcia Braga (PDTIPB)

Titulares

Suplentes

BLOCO

Antônio dos Santos
Benito Gama
Efraim Morais
Freire Júnior

PMDB

Herrnínio Calvinho
Nilson Gibson
Renato Vianna

PDT

Carlos Lupi

PDS

Ibrahim Abi-Ackel
Jandira Feghali (PC do B )

PSDB

Jayme Santana
Sigmaringa Seixas

PTB

.Carlos Santana (PT)

Ivânio Guerra
José Bumett

Pedro Valadares
Sérgio Barcellos

Roberto Freire (PCB)
Wilson Campos

2 vagas

..Haroldo Sabóia
1 vaga

José Lourenço

Tuga Angerami

1 Vaga

Alacid Nunes
Antônio Barbará
César Bandeira
Christovam Chiaradia
Efraim Moraes
Gustavo Krause
Jairo Carneiro

Aioízio Santos
Carlos Benevides
Carlos Scarpelini
José Maranhão
Laire Rosado
Leopoldo Bessone

Dércio Knop
Hagahús Araújo (PMDB)
Junot Abi-Rarnia

Fernando Carrion
João Rodolfo

João Baptista Motta
Luiz Pontes

BLOCO

PMDB

PDT

PDS

PSDB

José Carlos Vasconcellos
José Múcio

José Reinaldo
Lael Varella
Pedro Irujo

Romel Anísio

Mário Martins
Mauro Miranda
Murilo Rezende

Nicias Ribeiro
Sérgio Naya

Lúcia Braga
Valdomiro Lima

José Diogo.
Telmo Kirst

Munhoz da Rocha
Saulo CoelhC'



PTB

Francisco Rodrigues Paulo de Almeida
Flávio Coimbra Simão Sessim (Bloco)

PT

Carlos Santana Nilmário Miranda
Ernesto Gradella Osvaldo Reis (PDC)

PDC

Jairo Azi Os6rio Santa Cruz

PL

Pauderney Avelino (PDC) Valdemar Costa

PSB

Roberto França

PTR

Carlos Camurça

Titulares

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

Presidente: Dep. Maurício Campos (PL - MG)
1. Vice-Presidente: Dep. Aldir Cabral (PTB - RJ)
2· Vice-Presidente: Dep. Wilson Müller (PDT - RS)
3. Vice-Presidente: bep. Jair Bolsonaro (PDC - RJ)

Sérgio Brito

Ribeiro Tavares'

Paes Landim
Paulo Octávio

Roberto Magalhães
Vit6rio Malta

Alacid Nunes
Edmar Moreira
Mário de Oliveira
Orlando Bezerra

BLOCO

Secretária: Mariza da Silva Mata

Ramal: 6973 a 6976

PDC

Avenir Rosa

PSB

PTR

Eduardo Braga (PDC)

Benedito Domingos

Maria Luíza Fontenele

PMDB

Suplentes
BLOCO

José Santana de Vasconcellos
Marcos Medrado
Murilo Pinheiro

NanSouza
Ronaldo Caiado (Sem Partido)

Vadão Gomes

Aracely de Paula
Caldas Rodrigues
Camilo Machado
Elísio Curvo
Humberto Souto
Ivan Burity
Jorge khoury

Eliel Rodrigues
José Ulisses de Oliveira (PRS)
Henrique Eduardo Alves
J6rio de Barros
Marcos Lima
Mauri Sérgio

Pinheiro Landim
Prisco Viana

Roberto Valadão
Sebastião Ferreira

1 vaga

PMDB

Antônio de Jesus
Cid Carvalho
Etevalda Grassi de Menezes
Hélio Rosas

João Fagundes
Manoel Moreira
Marcelo Barbieri

PDT

Edésio Frias
Edson Silva
Giovanni Queiroz

Laerte Bastos
Marino ClÍnger

PDT
. Paulo Ramos
Wilson Müller

PDS

1 vaga

PDS

Celso Bernardi
Fetter Júnior

Maria Valadão
Oscar Travassos

Carlos Virgílio
Fábio Meirelles

PSDB

Heitor Franco

Koryu Iha
Oswaldo Stecca

PSDB

Paulino Cícero de Vasconcelos
Vitt6rio Medioli

Mauro Borges (PDC)
Moroni Torgan

PTB

Aldir Cabral

Rose de Freitas

Francisco Rodrigues

Augustinho Freitas
Carlos Kayath .-

PTB

Mendes Botelho
Wilmar Peres (Bloco)

PT

Hélio Bicudo José Dirceu

.Eduardo Jorge

.Eduardo Matias (PDC)

PT

JoséCicote

Luci Choinacki

PDC

Jair Bolsonaro



PL

Maurício Campos

PSB

Roberto França

COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO

DESTINADA À APURAÇÃO
DA REFORMA ADMINISTRATIVA

DO BANCO DO BRASIL E
DO FECHAMENTO DE AGÊNCIAS

E POSTOS DE SERVIÇOS
DAQUELA INSTITUIÇÃO

Requerimento n' 1/91
Suplentes

Bloco

Fernando Freire José Mendonça Bezerra
Fausto Rocha Luciano Pizzatto
Jesus Tajra Paulo Duarte

Vicente Fialho

PMDB

Aloízio Santos José Maranhão
Euler Ribeiro Pinheiro Landin
João Almeida 2 vagas

PDT

Carrion Júnior 1vaga
José Carlos Coutinho

PDS

Amaral Netto Osvaldo Bender
João de Deus Antunes

PSDB

André Benassi Paulo Silva
Francisco Silva (PDC)

PTB

Carlos Kayath Gastone Righi

PT

Paulo Delgado Sandra Starling

PDC

José Marial Eymael

PL

Robson Tuma

PSB

.Áriosto Holanda

Secretária: Marei 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

João Henrique - PI
Odacir Klein - RS

PDT

Beraldo Boaventura - BA

PDS

Fernando Carrion - RS

PSDB

João Faustino - RN

PTB

Nelson Marquezeili - SP

PT

Paulo Bernardo - PR

PDC

Leomar Quintanilha - TO

PL

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

Wilson Müller - RS

PSDB

Moroni Torgan - CE

PDS

Tereza Jucá - RR

PTB

Aldir Cabral - RI

PT

Agostinho Valente - MG

PDC

Pauderney Avelino - AM

PL

Robson Tuma - SP

Rivaldo Medeiros - PB

Valter Pereira - MS

Reuniões -
Local - Anexo II. Plenários 13 ou 17
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho: 311-7060

COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO

DESTINADA A INVESTIGAR A
IMPUNIDADE DE TRAFICANTES

DE DROGAS NO PAÍS, BEM COMO
O CRESCIMENTO DO CONSUMO

Requerimento u' 3/91

Prazo: 19-4 a 16-8-91
.Presidente: Elias Murad
Vice-Presidente: Pauderney Avelino
Relator: Moroni Torgan

Suplentes

BLOCO

Iberê Ferreira - RN
Jairo Carneiro - BA

PMDB

Nilson Gibson - PE
Pedro Tassis - MG

PDT

Clovis Assis - BA

PSDB

Osmânio Pereira - MG

PDS

Oscar Tavassos - MT

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 II
Secretário: Lázaro Pedro Silvério - Ramal: 7056

COMISSÃO PARLAMENTAR DESTINADA
A OFERECER A MESA ESTUDOS

E SUGESTÕES OBJETIVANDO AO
APERFEIÇOAMENTO DOS TRABALHOS
ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS

DA CÂMARA. (Ato da Mesa n~ 2/90)

Supervisor: Deputado Inocêncio Oliveira -1" Secretário
Coordenador: Deputado Miro Teixeira
Relator: Deputado Nelson Jobim
Sub-relatores: Deputado Adylson Motta

Deputado Tony Gel

BLOCO

PT

Paulo Delgado

PDC

Pauderney Avelino

PL

João Mellão Neto

PSB

(Art. 2., § 1·, do Ato da Mesa n" 2, de 1991)

Luiz Piauhylino

COMISSÃO MISTA INCUMBIDA
DE REVER AS DOAÇÕES,
VENDAS E CONCESSÕES
DE TERRAS PÚBLICAS

(Art. 51 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias)

Titúlares

Eraldo Tinoco - PFLlBA
Messias Goís - PFLlSE
José Bumett - PRN/MA

Nelson Jobim
Antônio Britto

Miro Teixeira
Regina Gordilho

Adylson Motta
Bonifácio de Andrada

Magalhães Teixeira

Carlos Kayath

Roberto Magalhães - PFLlPE
Sandra Cavalcanti - PFLlRJ

Tony Gel - PRNIPE

PMDB

Luiz Henrique
Luís Carlos Santos

PDT

PDS

PSDB

Rubens Bueno

PTB

.Rodrigues Palma

Senadores

Flaviano Melo
Antonio Mariz
Onofre Quinan
Júlio Campos
Odacir Soares
João Rocha
Chagas Rodrigues
Albano Franco
Louremberg Nunes Rocha
Darcy Ribeiro
Epitácio Cafeteira

Suplentes

Alfredo Campos
Meira Filho
José Richa
José Eduardo
Júnia Marise

Prazo: 5-10-91

Deputados

Jonas Pinheiro
Gilson Machado
Edmar Moreira

Carlos Scarpelini
Hermínio Calvinho
Edmundo Galdino

Oscar Travassos
Francisco Rodrigues

Amaury Müller
Valdir Ganzer

Paudemey Avelino

Amo Magarinos
Derval de Paiva

Paulo Silva
Ibrahim Abi-Ackel

Carlos Cardinal



COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA
DE INQUÉRITO DESTINADA

A INVESTIGAR IRREGULARIDADES
NA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Titulares

BLPFI.JPRN/PSC/PMN/PST

(Requerimento n" 446/91-CN)

Composição

Presidente: Senador Amazonino Mendes
Vice-Presidente: Deputado Sérgio Gaudenzi
Relator: Deputado Maunlio Ferreira Lima

Titulares

Arno Magarinos - RS
Orlando Bezerra - CE

PMDB

Antônio de Jesus - GO
Armando Costa - MG

PDT

Getúlio Neiva - MG

Laire Rosado - RN

Suplentes

BLPFL/PRN/PSG/p.MN/PST

Senadores
Ruy Bacelar
Cid Sabóia de Carvalho
Divaldo Suruagy
Nabor Júnior
ÉIcio Álvares
Odacir Soares
Culos Patrocínio
Almir Gabriel
Beni Veras
Jonas Pinheiro
Nelson Wedekin
Ney Maranhão

. Amazonino Mendes
Esperidião Amin
Eduardo Suplicy

Deputados
José Egydio

Arnaldo Faria de Sá
Luiz Carlos Hauly

Maunlio Ferreira Lima
Sérgio Gaudenzi

Reinhold Stephanes
Osvaldo Melo

Jackson Pereira
Cardoso Alves

.Eduardo Jorge
Francisco Silva
Célio de Castro
Jandira Feghali

Eurides Brito

Márcia Cibilis Viana - RJ

Ângela Amin - se
Wilson Moreira - f'R

Nobel Moura - RO

Jaques Wagner - BA

José Maria Eymael' ~SP

José Augusto Curvo- MT

PDS

PSDB

PTB

PT

PDC

PL'

Suplentes
Senadores
Alfredo Campos
CesarDias
AmirLando
Hydekel Freitas
Dario Pereira
Meira Filho
Teotônio Vilela Filho
Wilson Martins
Valmir Campelo
Lavoisier Maia
Júnia Marise
Ivanio 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 Bragá

José Augusto Curvo
Luiz Piauhylino

Aldo Rebelo
Reditário CassaI

Camilo Machado - MG
Jorge Khoury - BA

PMDB

Adclaide Ncri - AC
Ivandro Cunha Lima - PB

PDT

Remido Roaventura - BA

PDS

Heitor Franco - S,P

PSDB

Ernani Viana - CE

Ivan Burity - PB

J6rio de Barros - ES

COMISSÁO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A EXAMINAR AS

CAUSAS DA FOME E A IMINENTE AMEAÇA
À SEGURANÇA ALIMENTAR

Requerimento nO 5-91

PraZo: 10-5 a 6-9-91

Presidente: Armando Costa
Vice-Presidente: Getlílio NeivaI. Relatora: Márcia Cibilis Viana

PTB

Tadashi Kuriki - SP

PT

Pedro Tonelli - PR

PDC

Leomar Quinlanilha - TO
Reuniões:
Local: AnC'Xo II - Plenário 13 ou 17
Ramal: 7054



COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR AS ORIGENS,

CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS DA VIOLÊNCIA
NO CAMPO BRASILEIRO.

REQUERIMENTO N" 02/91

PRAZO: lO/OS A 06/9/91

Presidente: Deputado Roberto Rollemberg/SP
Vice-Presidente: Deputada Socorro GomeslPA
Relator: Deputado Jonas PinheirolMT

Titulares

BLPFL

PT

Alcides Modesto - BA

PDC

Osório Santa Cruz - GO

PL

Ribeiro Tavares - BA

Suplentes

BLPFL

Benedito de Figueiredo - SE
José Falcão - BA

PMDB

Romel Anísio - MG

Jonas Pinheiro - MT
Roberto Magalhães - PE

PMDB

VadãoGomes-SP
Delcino Tavares - PR
Eliel Rodrigues - PA

PDT

Regina Gordilho - RJ

PDS

Luiz Tadeu Leite - MG

Antonio Faleiros - GO Roberto Rollemberg - SP
Socorro Gomes (PCdoB) - PA

PDT

Giovani Queiroz - PA

PDS

Fábio Meirelles - SP

PSDB

Flávio Aros - PR

PTB

Cardoso Alves - SP

Hugo Biehl~ SC

PSDB
Jabes Ribeiro - BA

PTB
Nelson Trad - MS

PT
Valdir Ganzer - PA

PDC
Paulo Mourão ---' TO

Reuniões:
Local: Anexo 11, Plenários 13 ou 17

Telefone: 7060

Secretário:
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C9NSTITUIÇÃO, DO BRASIL E'..
CONSTITUiÇÕES ESTRANGEIRAS

A Subsecretaria de Edições Técnicas do SenadoFedera~está lançando a obra Constituição

do.Brasil e Constituições Estrangeiras.

A publicação, em 3 volumes, apresenta os textos integrais e um IRdice temático comparativo. . ..

das Constituições de 21 pafses.

Votume 1

BRASIL'- ALEMANHA, República Federa~ da - ARGENTINA

CHILE - CHINA, ~epública Pe~lar da

CUBA - ESPANH~ - ESTADOS UNfOOS DA AMÉRICA

FRANÇA - GRÃ-BRETANHÁ- GUINÉ-BISSAU

Volume 2

ITÁLlA- JAPÃO - MÉXICO

PARAGUAI - PERU - PORTUGAL - SUfÇA

URSS - URUGUAI - VENEZUELA

Volume 3

(NOitE TEMÁTICO COMPARATIVO

Preço =CZ$_

Avenda na Subsecretaria de Edições Técnicas (Telefone: (061) 211-3578) Senado Federal, Anexo 1229 Andar
- Praça dos Tr6s Poderes, CEP 70160 - Brasflia, DF. ' '"

Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado
Federal ou de vale postal, remetido à Agência ECT Senado Federal - CGA 470775. '

Atende-se, também, pelo sistema de reembolso postal. '
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MACHADO DE ASSIS EAPOLITICA
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 MonteUo, Marcós Vinícius Vilaça, Raymundo Faoro.

"Política, como eu e o m~u leitor entendemos, não há. E devia agora exigir-se
do melro o alcance do olhar da águia e o rasgado de um vôo? Além de ilógico seria
crueldade."

(DRJ,I-11-1861)

"Cada Ministro gosta de deixar" el1,tre outros trabalhos um que especifique o seu
nome' no catálogo dos administradores." , , .f do Sesquicentenano

Edição co~emora;t~achado de Assis.
(DRJ, 10-12-1861) de Nasc\mento e_----1

(A Semana, 27-11-1892)

(DRJ, 12-6-1864)

(DRJ, 10-11-1861)

"Em que tempo estamos? Que País é este?"

Edição Limitada,
ADQUIRA SEU EXEM~LARJ

( Cr$ 800,00 _

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
Praça dos Três Poderes -'- Caixa Postal 1.203 - Brasília - DF - CEP 70160. ' ..

Maiores informações pelos telefones (061) 311-3.738 e 224-5615, na 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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